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ÖZET
TOPALAK, Halil İbrahim. Gâvur Dağı (Amanoslar) Yöresinde Hikâyeli Türküler:
Osmaniye ve İlçeleri, Doktora Tezi, Ankara, 2022.

Toplumları ayakta tutan, geleceğe taşıyan en önemli unsur kültürdür. Toplumların yarattığı bu
kültür unsurlarından biri halk türküleridir. Dünyada yaşayan her toplum gibi Türklerin de kendine
has, zengin bir kültürü bulunmaktadır. Bu kültür unsurlarından biri ise halk türküleridir. Anadolu’da
türkü ve hikâye geleneğinin en canlı olduğu yerlerden biri yıllarca göçerevli bir yaşam sürmüş
olan Osmaniye’dir. Bu çalışmada, yörenin tespit edebildiğimiz geleneksel hikâyeli türküleri ve
bestesi kendine ait olan icracıların türküleri derlenerek kayıt altına alınmış; kayıt altına alınan bu
hikâyeli türküler halkbilimi kuramlarından bağlam ve metin merkezli kuramlar başta olmak üzere
tarih, sosyal psikoloji, dinler tarihi, müzikoloji, etnomüzikoloji gibi farklı disiplinlerin verilerinden
faydalanılarak disiplinler arası bir yaklaşımla bütüncül olarak ele alıp incelenmiştir.
Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı ve öneminden, alanı ve sınırlıklarından, başvurulan
yöntem ve tekniklerden bahsedildikten sonra türkülerin yaratıldığı, icra edildiği kültürel yapının
daha iyi anlaşılması için çalışma sahamız Osmaniye’nin tarihi, sosyo-kültürel özellikleri hakkında
ayrıntılı bilgi verilmiştir. Aynı bölümün sonunda ise Türkiye’de ve yörede hikâyeli türküler üzerine
yapılmış belli başlı çalışmalardan bahsedilmiştir. Tezin ikinci bölümünde kültürün tanımı,
türkülerin Türk toplumundaki yeri ve önemi, türkü derleme çalışmaları, türkü, bozlak, hikâyeli türkü
ve hikâyeli türkü-balat ilişkisi hakkında bilgiler verilmiştir.
Türkülerin yaratılmasında, aktarılmasında, yaygınlaşmasında âşıkların önemli bir rolü
bulunmaktadır. Çalışma sahamızda ise bu âşıkların başında Karacaoğlan ve Dadaloğlu
gelmektedir. Tezin üçüncü bölümünde bu gerçekten hareketle Osmaniye’deki âşıklık geleneği,
Karacaoğlan ve Dadaloğlu Geleneği hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Aynı bölümün devamında
ise hikâyeli türkülerin icra ortamlarına değinilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde derlenen hikâyeli
türkülerin varyantlaşması, yapısal, tematik, ezgisel, işlevsel, dil anlatım hususiyetleri
açıklanmıştır. Beşinci bölümde derlenen hikâyeli türkülerdeki mitolojik unsurlar tespit edilmeye
çalışılmıştır. Altıncı bölümde derlenen hikâyeli türküler “icracı, dinleyici, bağlam” ana başlıkları
altında Performans Teori doğrultusunda yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde Osmaniye’deki
hikâyeli türküler hakkında ulaştığımız sonuçlara; Metinler kısmında ise 450 hikâyeli türkü metnine
yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gâvur Dağı, Çukurova, Hikâyeli türkü, Bozlak, Türkü
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ABSTRACT
TOPALAK, Halil İbrahim. The Folk Songs With Story In Mount Gâvur (Amanos
Mountaıns) Region: Osmaniye And Its District, Doctoral Dissertation, Ankara, 2022.

The most important factor that sustain societies and bring them to the future is culture. One of the
elements of culture created by societies is folk songs. Like every other society in the world, Turkish
people have a unique and rich culture. One of these cultural elements is folk songs. One of the
regions in Anatolia where the tradition of folk songs and stories is most alive is Osmaniye, where
people lived a nomadic life for a long time. In this study, the region’s traditional narrative folk
songs and the songs of the performers who composed their own songs that we can detect was
compiled and recorded with the methods and techniques of folklore compilation; Those recorded
narrative folk songs were examined with a holistic and interdisciplinary approach mainly through
contextual and text-centered folklore theories while taking advantage of the data of different
disciplines such as history, social psychology, history of religions, musicology, and
ethnomusicology.
In the first chapter of the thesis, after the purpose and importance, scope and limitations, methods
and techniques of the study was mentioned, the historical and socio-cultural characteristics of
Osmaniye, our region of study, are described in order to provide a better understanding of the
cultural structure in which these folk songs are created and performed. At the end of the same
chapter of the study, main studies on narrative folk songs in the region and in Turkey are
mentioned. In the second chapter of the study, the definition of culture, the importance and place
of folk songs in Turkish society, compilations of folk songs, folk songs, bozlaks, narrative folk
songs and the relationships between narrative folk songs-ballads are discussed.
Minstrels have a crucial role in the creation, conveying, and dissemination of folk songs.
Karacaoğlan and Dadaloğlu are the most important minstrels in our region of study. In the light of
this information, In the third chapter of the study, detailed information about the minstrels tradition
in Osmaniye, the tradition of Karacaoğlan and Dadaloğlu are given. Later in the same chapter,
the performance places of narrative folk songs are mentioned. In the fourth chapter of the study,
the diversification, structural, thematic, melodic, functional and language expression
characteristics of the compiled narrative folk songs are explained. In the fifth chapter, the
mythological elements in the compiled narrative folk songs are examined. The compiled narrative
folk songs are interpreted in the context Performance Theory under the main themes of
"performer, listener, and context" in the sixth chapter of the study. In the conclusion chapter, the
results we reached about the narrative folk songs in Osmaniye are presented, and the text of 450
narrative stories are given in the text section.
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GİRİŞ

Halk türküleri, her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da oldukça önemli bir yere sahiptir.
Türkler; tarih boyunca türküler söylemiş, ağıtlar yakmışlar; yakmaya da devam etmektedir.
Beşikten mezara kadar türküler hayatımızın her aşamasında yer almıştır. Mutlu günlerimizde
türkülerle coşmuş, sevdiğimiz birinin ölümünün acısını ise yaktığımız ağıtlarla dindirmeye
çalışmışız. Halk türküleri, yaratıldığı toplumun sosyo-kültürel özelliklerini bünyesinde ihtiva
etmektedir. Daha açık bir ifadeyle, türküler, yaratıldığı toplumun kültürünün bir özetidir.
Türkülerin de içinde yer aldığı müzik, aynı zamanda belirli bir etnik gruba ya da bir yere ait olma
duygusu yaratmanın güçlü bir vasıtasıdır (Gregory, 1997: 131). Birçok yaşanmışlıklar sonucu
yakılan türküler aynı zamanda içinde barındırdığı öğretici unsurlarla da bireylere ve topluma
rehberlik yapmış; sade bir dille söylenmesi, ortak duygulara tercüman olması yönüyle toplumu
bir araya getirmiş, kültürel sürekliliği sağlamıştır. Türküler, bunun dışında birçok problemin
çözüme kavuşmasında, insanlar arasındaki diyalogu başlatmada da oldukça önemli bir fonksiyona
sahiptir. Kültürümüzde bu denli önemli olan türkülerin çoğu kayıt altına alınmakla birlikte daha
birçok türkü de kayıt altına alınmayı beklemektedir.
Bir yanıyla Çukurova bir yanıyla da Gâvurdağları içinde yer alan Osmaniye türkü ve hikâye
yönünden oldukça zengin bir coğrafyadır. Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi büyük âşıkların
bölgeden çıkması bölgenin aynı zamanda âşıklık yönünden de zengin olduğunu göstermektedir.
Bu zenginliğin en önemli saiklerinden biri de yörenin uzun süre göçerevli bir yaşam sürmesi
olmuştur. 1865 yılındaki zorunlu iskâna kadar göçerevli bir yaşam süren yöre halkı kültürüne
sahip çıkmayı başarmıştır. Artık günümüz dünyasında moderniteyle bir şekilde temasta olmayan
hiçbir birey kalmamış gibi görünmektedir (Eriksen, 2019: 481) ki yöre halkı da artık modern
hayatın getirdiği unsurlarla iç içe bir yaşam sürmektedir. Yıllarca sözlü kültür ortamında icra
edilen türkü ve hikâyeler; radyo, televizyon, internet gibi modern unsurların yöreye gelmesi ve
yaygınlaşmasıyla birlikte yörenin geleneksel hikâyeleri ve türküleri artık yavaş yavaş unutulmaya
yüz tutmuş; daha çok yaşlı kuşağın hafızalarında kalmıştır. Bu kültürel zenginliklerin derlenip
yazıya aktarılması ve kültürel miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem arz
etmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmanın esas amacını ise yörede icra edilen, dinlenen hikâyeli türkülerin
halkbilimi derleme ve yöntemleriyle kayıt altına alınması ve kayıt altına alınan bu hikâyeli
türkülerin bağlam ve metin merkezli halkbilimi kuramları başta olmak üzere tarih, sosyal
psikoloji, müzik, etnomüzikoloji, dinler tarihi gibi diğer disiplinlerin verilerinden yararlanarak
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bütüncül bir şekilde ele alınması ve incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın bir diğer hedefi
ise yörenin tarihi, sosyo-kültürel özellikleri, âşıklık geleneği, türkülerin icra ortamları, işlevleri,
Karacaoğlan ve Dadaloğlu Geleneği hakkında bilgi verilmektir. Verilen bu bilgiler sayesinde hem
metin olarak hikâyeli türküler hem de hikâyeli türkülerin bağlamı daha iyi anlaşılacaktır.
Çalışma sahamızı Osmaniye, konumuzu ise Osmaniye’deki hikâyeli türküler ile sınırlandırdık.
Çalışma sahası olarak Osmaniye’yi seçmemizin nedeni yörenin türkü ve hikâye bakımında zengin
olmasıdır. Çalışma konumuzu ise hikâyeli türküler olarak seçmemizin iki önemli nedeni
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi yörede türkülerin kısa veya uzun hikâyesiyle
söylenmesidir. Özellikle de Karacaoğlan ve Dadaloğlu’na ait türkülerinin birçoğu, yörede
hikâyesiyle icra edilmektedir. İkincisi ise her türkünün mutlaka bir yakılış hikâyesinin olduğu
gerçeğidir. Türkülerin hikâyeleri, türküye zenginlik katmakta, türküyü daha anlamlı kılmaktadır.
Bu yüzden türkülerin hikâyeleri türkülerin bağlamını ortaya koyması açısından en az türkü metni
kadar önemlidir.
Tezin birinci bölümünde araştırmanın metodolojisi, amaç, kapsam, sınırlıkları; hikâyeli türküler
üzerine yapılan belli başlı çalışmalardan bahsedilmiştir. Bir kültürel unsuru daha iyi anlamak
amacıyla o kültürel unsurun yaratıldığı yörenin tarihi, sosyo-kültürel özellikleri de bilinmesi
gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle aynı bölümde bölgenin tarihi, coğrafyası, sosyo-kültürel
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir. Türkülerin ve hikâyelerin üretilmesinde,
aktarılmasında, yaygınlaştırılmasında âşıkların oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Tezin
ikinci bölümünde Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi büyük âşıklar çıkarmış olan yörenin âşıklık
geleneği, Karacaoğlan ve Dadaloğlu Geleneği etraflıca ele alınacak, türkülerin icra ortamları
hakkında bilgiler verilecektir. Tezin üçüncü bölümünde genel olarak türkü ve hikâyeli türkülere
teorik olarak değinilecek; hikâyeli türkü-balat ilişkisi sorgulanacak, yöreyle özdeşlemiş olan
bozlaklar hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Tezin dördüncü bölümünde derlenen hikâyeli
türkülerin varyantlaşması, yapısı, teması, ezgisi, işlevleri ve dil anlatım hususiyetleri hakkında
etraflıca bilgi verilecektir. Türküler bir yönüyle gündelik hayatın yaşanmışlıklarını yansıtmakta
bir yönüyle de bir yönüyle mitolojik çağlara uzanmaktadır (Mirzaoğlu, 2015: 10). Tezin beşinci
bölümünde yörede derlenen türkülerdeki mitolojik unsurlar tespit edilmeye çalışmıştır. Tezin
altıncı ve son bölümünde bağlam merkezli halk bilimi kuramlarından hareketle icracılar,
dinleyiciler ve icra bağlamı hakkında bilgilere yer verilecektir. Metinler kısmında ise yöreden
derlenen 450 hikâyeli türkü metnine yer verilmiştir.
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1. BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ, OSMANİYE’NİN SOSYOKÜLTÜREL YAPISI VE HİKÂYELİ TÜRKÜLER ÜZERİNE
YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR

1.1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
1.1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırma konusu, halk arasında Gâvur Dağı olarak bilinen ve Osmaniye’nin içinde bulunduğu
bölgede yaratılan, icra edilen, aktarılan hikâyeli türkülerdir. Bu bölge yıllarca göçerevli Türkmen
aşiretlerine ev sahipliği yapmıştır. Buraları yurt tutan göçerevli Türkmen aşiretleri 1865 yılında
gerçekleştirilen zorunlu iskâna kadar göçerevli bir yaşam sürmüş, yazları otlak ve suyun bol
olduğu Binboğa, Berit, Uzunyayla, Hoğdu gibi yaylalara çıkmışlar; kışları ise iklimin müsait
olmasından dolayı Çukurova düzlüklerine inmişlerdir. Dolayısıyla uzun yıllar kültürlerini
muhafaza edebilmeyi başarmışlardır. Korumayı başardıkları bu kültürel zenginliklerden biri de
türküler ve hikâyelerdir. Bu kültürel unsurlar teknolojinin yaygınlaşmasına kadar ağırlıklı olarak
sözlü kültür ortamında hikâyeci âşıklar başta olmak üzere amatör icracılar tarafından düğünler, iş
ortamları, ev sohbetleri gibi birçok yerde icra edilmekte ve dinlenmekteydi. Radyo, televizyon,
internet gibi teknoloji ürünlerinin gelmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte sözlü kültür ortamında
icra edilen yörenin geleneksel türkü ve hikâyeleri yavaş yavaş unutulmaya başlamıştır. Bu
çalışmanın amacı Osmaniye’de icra edilen, aktarılan, dinlenen hikâyeli türküleri kayıt almak ve
kayıt altına alınan bu hikâyeli türkülerin başta halkbilimi kuramları olmak üzere farklı
disiplinlerin verilerinden yararlanarak incelenmesi oluşturmaktadır.
Bu çalışmayla yoğun bir alan araştırması sonucunda bestesi kendine ait bazı icracıların türküleri
ve yörede yıllarca kuşaktan kuşağa aktarılan Türk kültürünün en önemli unsurunun başlarında
gelen 450 hikâyeli türkü, kayıt altına alınmıştır. Sahadan elde edilen bu metinler gelecek
kuşaklara kültürel miras olarak kalacağı gibi bilim dünyasına da yeni veriler sunmuş olacaktır.
Yörede yapılan çalışmalarda sözlü kültür ortamı hakkında bilgi verilmekle birlikte bir makale ve
bazı kitaplarda yer alan birkaç yüzeysel bilgi dışında “yazılı ve elektronik kültür ortam” hakkında
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla birlikte sözlü kültür ortamı yanında “yazılı ve
elektronik kültür ortamı” hakkında oldukça detaylı bilgiler verilmiştir. Çalışma bu yönüyle yörede
yapılan çalışmalar içinde bir ilk olacaktır. Yörede derlenen hikâyeli türkülerdeki mitolojik
unsurlar özellikle de dinler tarihi verilerinden istifade edilerek türkülerin arkaik anlamsal
katmanının ortaya çıkarılması da çalışmayı farklı kılan bir diğer unsurdur. Bunun dışında saha
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çalışması yapılan yerlerin âşıklık geleneği hakkında hem yazılı hem de alan araştırması sonucu
derli toplu bilgi verilmesi, yaşamış ya da yaşamakta olan yeni âşıkların keşfedilmesi, Karacaoğlan
ve Dadaloğlu Geleneği’nin hem yazılı hem de sözlü kaynaklar ışığında ayrıntılı bir şekilde ele
alınıp incelenmesi, bağlam merkez kuramlar ışığında derlenen türkülerin icra ortamları hakkında
teferruatlı bilgi verilmesi, elde edilen türkülerin kırk tanesinin notaya alınması çalışmanın
önemini ortaya koyan diğer unsurlardır.
1.1.2. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri
Çalışmaya her çalışmada olduğu gibi ilk önce konumuzla ilgili kitap, tez, makale, bildiri, gazete
yazıları vd. temin edilmiş ve bunlar okunarak gerekli notlar alınmıştır. Daha sonra doğrudan
çalışma sahamız olan Osmaniye ve yöresiyle ilgili daha önce yapılmış çalışmalar temin edilerek
okunmuştur. Yöreden derlenen birçok folklor unsurunun yayımlandığı Cumhuriyet’ten önce ve
sonra Adana’da çıkan Türk Sözü, Görüşler, Tok Söz gibi eski gazetelerin birçok sayısının dijital
ortama aktarılmış nüshalarına ulaşılmış, bunların çoğuna bakılmıştır. Farklı bakış açılarını
görmek adına türküler üzerine çalışma yapmış Batılı araştırmacılardan bazılarının çalışmaları da
temin edilmiş ve bunlar tarafımızca çevrilmiştir. Bir kültürel unsuru daha iyi anlamak,
yorumlamak ve analiz etmek için bu kültürel unsurların yaratıldığı topluluğun coğrafyasının,
tarihinin, sosyo-kültürel özelliklerinin vd. iyi bilinmesini gerektirmektedir. Bu anlayışla yöredeki
hikâyeli türküleri daha iyi anlayıp çözümleyebilmek amacıyla uzun yıllar göçerevli bir yaşam
sürmüş yöre Türkmenlerinin tarihi, coğrafyası, sosyo-kültürel özellikleri hakkında bilgi veren
kaynaklar da okunmuştur.
Alan araştırmasına çıkılmadan önce alan araştırması yöntem ve teknikleriyle ilgili yerli ve
yabancı kaynaklar okunmuş, gerekli notlar alınmış; daha önce sahada derleme çalışması yapmış
bazı araştırmacılarla görüşmeler yapılmıştır. Bu okumalar ve görüşmelerden sonra sahaya
inilmiştir. Sahada kaynak kişilere derleme yapılan yerlerin resmi yetkilileri, mahalle halkı,
bakkalı gibi o yöreyi bilen kişilerin yönlendirmesiyle; bazı kaynak kişilere ise derleme çalışması
yaptığımız kaynak kişilerin başka kaynak kişileri tavsiyesi üzerine ulaşılmıştır. Kaynak kişilerle
yapılan görüşmeler ise gönüllük esasına bağlı olarak yapılmış, yapılan görüşmeler ise yine
gönüllük esasına bağlı olarak bazen ses kayıt cihazı ve bazen de kamerayla kayıt altına alınmıştır.
Kaynak kişilerle görüşmelerde görüşme tekniklerinden “Yönlendirilmiş Görüşme (Mülâkat)
Yöntemi” ve “Yönlendirilmemiş Görüşme (Mülakat) Yöntemi” teknikleri kullanılmıştır.
Kullanılan bu teknikler sayesinde birçok metin ve araştırma konusuyla ilgili veri toplanmıştır.
Sahada derlemeler, mülakat (görüşme) ve gözlem yöntem ve tekniğiyle yapılmıştır. Derlemede
sadece türkü metinleri derlenmemiş; icra bağlamı başta olmak üzere yörenin âşıklık geleneği,
türkü icracıları, türkülerin icra ortamları, türkülerin işlevleri, türkülerin ezgileri, kaynak kişilerin
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türküleri öğrenme veya besteleme koşulları gibi birçok konuda bilgi de derlenmiştir. Sahada
derlenen bu bilgiler hemen yazıya geçirildiği gibi derlenen metinler ise aradan çok zaman
geçmeden yöresel ağız özellikleri korunarak yazıya geçirilmiştir. Derlenen bu metinlerin deşifre
edemediğimiz yerlerini ve dikkatsizlik, yanlış anlama gibi çeşitli nedenlerden dolayı metni yanlış
yazma ihtimaline karşı bu kaynak kişilerin çoğunun yanına gidilmiş veya bu kaynak kişiler
telefonla aranarak metnin son hali ortaya konulmuştur.
1.1.3. Araştırmanın Alanı ve Sınırlıkları
Osmaniye; Karacaoğlan’dan bu yana türkülerin yaratılmasında, icra edilmesinde, yayılmasında
lokomotif bir fonksiyona sahip birçok âşık yetiştirmiş; yetiştirmeye de devam etmektedir. Bu
yönüyle Osmaniye âşıklık geleneği açısından oldukça zengin olduğu gibi türkü ve hikâye
bakımından da zengindir. Yörenin türkü ve hikâye bakımından oldukça güçlü olmasının en
önemli nedenlerinden biri belki de birincisi yöreye damgasını vurmuş Karacaoğlan ve Dadaloğlu
gibi büyük âşıkların Çukurova’da yetişmiş olmasıdır. Diğer önemli bir etken ise yörenin yakın
bir döneme kadar göçerevli bir yaşam sürmesidir. Çalışma sahası olarak Osmaniye’yi seçmemizin
en büyük nedeni yörenin türkü ve hikâye yönünden zengin olmasıdır. Çalışma konumuzu ise
“hikâyeli türküler” ile sınırlandırdık. Bu şekilde sınırlandırmamamızın en önemli sebebi ise
yörede türkülerin ağırlıklı olarak uzun veya kısa olsun hikâyeleriyle birlikte icra edilmesi
olmuştur.
Osmaniye merkezi saymazsak Osmaniye’nin Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve
Toprakkale olmak üzere altı ilçesi bulunmaktadır. İl merkezi ve bu altı ilçenin tamamında derleme
çalışması yapılmıştır. En sık derleme çalışmasının yapıldığı ilçe ise yörede hikâyeci âşıklık
geleneğinin en güçlü olduğu yerlerin başında gelen Düziçi olmuştur. Bu bağlamda Düziçi’nin
birçok mahallesi, bütün köyleri ve beldeleri gezilmiş; hatta bunlardan bazılarına birkaç kez
gidilmiştir. Bunun yanında Bahçe, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas’ın da hemen hemen birçok
köyü gezilmiştir. Osmaniye ve Kadirli’nin birçok köyü olduğu için bunlardan hepsine
gidilememiş, ancak bazı köylerine gidilebilmiştir. Osmaniye genelinde saha çalışması yapılan köy
ve belde sayısı 76’dır. Bu gidilen yerlerde 146 kaynak kişiyle derleme çalışması yapılmıştır.
Bunlardan 123 tanesi icracı iken diğerleri yörede önemli kültürel faaliyetlere imza atan folklor
gönüllüsü kişiler ve dernek başkanları, yöre âşıklık geleneği hakkında önemli bilgilere sahip
kişilerdir. 123 türkü icracısı kaynak kişilerimizin bir kısmı Karayiğit Osman, Âşık Bilal, Tus
Mustafa gibi yörenin eski kınacı âşıkları iken bir kısmı ise günümüzde faal olarak âşıklık yapan
Tahir Erdoğdu, Âşık Dursun, Âşık Yahya Gürz gibi âşıklardır. Ancak kaynak kişilerimizin büyük
çoğunluğunu eski zamanlarda hikâyeci âşıkların icra ortamlarında bulunmuş âşıklık geleneğine
oldukça hevesli kişiler oluşturmaktadır.
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1.2. ARAŞTIRMA

ALANIN

COĞRAFİ,

SİYASİ

VE

SOSYO-KÜLTÜREL

ÖZELLİKLERİ
Ahmet Cevdet Paşa’ya göre Ceyhan Nehri’nden Belen Boğazı’na kadar olan cibal-i müteselsileye
Gavurdağı denmekteydi. Osmanlı arşiv kayıtlarında Kâfirdağı olarak geçen Gavurdağı,
Tanzimat’ın getirdiği yenilikler sonucu adının değiştirilmesi uygun görüldü. Çünkü Tanzimat ile
birlikte gayri Müslümleri küçük düşürücü sözlerden kaçınılıyordu. Bundan dolayı bu dağın
isminin değiştirilmesi gündeme geldi ve çeşitli isimler 1. Abdülmecit’e sunuldu. Bu isimler
arasında en uygunu olarak Bereket Dağı bulundu ve 5 Şubat 1854 yılında verilen bir karar ile
yıllardır söylenegelen adı değiştirilmiş oldu (Kuru, 2017: 81-82).
Çalışma sahamız olan Gavurdağlarında birçok yüksek dağlar ve tepeler bulunmaktadır.
Yükseltinin arttığı noktalar, Nur Dağları silsilesi üzerindeki Kösür Dağı (1700 m.), Tozaklık Dağı
(1616 m.), Gökçedağ (1629 m.), Akçadağ (1795 m.), Düziçi ilçesi sınırları içindeki Gözçebel
Dağı (2090 m.), Beşikdüldül Tepesi ki bu dağ yörede Düldül Dağı olarak bilinmektedir (2246 m.)
(Akçaözoğlu, 2018: 15-16). Hasanbeyli, Gavurdağlarının1 merkezinde yer alan bir ilçedir.
Anadolu’ya akın akın gelen Türk boylarına ev sahipliği yapan Gavurdağlarının adı da Osmanlı
Devletinde Tanzimat’la başlayan yenileşme hareketinden nasibini alarak 5 Şubat 1854 tarihinde
yörenin verimli toprakları da göz önünde bulundurularak “Cebel-i Bereket-Bereket Dağı” olarak
değiştirilmiştir.

Ancak

yöre

halkı

hâlâ

bu

bölgeyi

Gavurdağları/Gavurdağı

adıyla

isimlendirmektedir. Şöyle ki birine “Gavurdağlı mısın gardaş” sorusu sorulması buraların hâlâ
Gavurdağı olarak anıldığını göstermektedir (Delikoca, t.y.: 43). Yöre halkı arasında şu kullanım
yaygındır: “Gavurdağı, daha kapsayıcı adıyla Osmaniye demek, en kestirme yoldan Çukurova
demektir.” (Delikoca ve Karataş, 2020: 9).
“Günümüz Çukurova’sı kuzeyde Toros Dağları (Bolkar ve Aladağlar) doğuda Amanos’lar, batıda
aşağı yukarı Tarsus ovasının bittiği yer veya Mersin civarı ve güneyde Akdeniz ile çevrilidir. Eski
çağlarda Ovalık Kilikya denen Çukurova’nın doğusu, ovanın tam ortasında kuzeyden güneye
Yılankale’de başlayıp Ceyhan Irmağına paralel olarak denize kadar ulaşan ve en yüksek yerleri
750 m. olan Nurdağları (Cebel-i Nur) veya Misis Dağları tarafından ikiye bölünür.”(Ünal, 2000:
23-24). Orta Toroslar’dan başlayarak doğuda Amanos Dağlarının eteklerine, güneyde Akdeniz
kıyısına kadar uzanan büyük ovaya Adana Ovası; bu ovanın Seyhan ve Misis’in yakınlarından

Ahmet Cevdet Paşa, 1891 yılında hazırladığı “Ma’rûzât” adlı eserde “Gavurdağı” adıyla anılan yerin
devlet eliyle “Cebel-i Bereket” olarak değiştirildiğini belirtmiştir. Hüseyin Hilmi Aladağ’a göre bu isim
değişikliğinin sebebinin sanıldığı gibi Tanzimat ve Islahat Fermanlarının gerektirdiği anlayışın sonucu
değil, bilakis bilinçli bir şekilde buraların bir Türk-Müslüman yurdu olduğunu vurgulamak amacıyla
değiştirilmiş olabileceğini belirtmektedir (Aladağ, 2020: 168).
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başlayarak Ceyhan’ın aşağı çığırında2 yayılıp Akdeniz’e kadar uzanan yerine Çukurova; Misis
tepeleriyle ayrılarak Ceyhan kenti yakınlarından başlayıp doğuda Osmaniye, kuzeyde Kadirli ve
Kozan kentlerine kadar uzanan kesimine de Yukarı Ova adı verilmektedir (AnaBritannica C.IX,
1994: 217; Karaboran, 1982: 265). Bizim çalışma alanımız olan Osmaniye, Yukarı Ova içerisinde
yer almaktadır.
1.2.1. Osmaniye
Osmaniye, 1867 yılında Halep vilayetine bağlı olan Payas Sancağı’na bağlı bir küçük kaza idi.
1868’de Adana Halep’ten ayrı bir vilayet olması üzerine Osmaniye’nin bağlı olduğu Payas
sancağı Adana’ya bağlandı, böylece Osmaniye de Adana’ya bağlanmış olur. 1878-79 yıllarında
Kozan’da isyan çıkması sebebiyle Payas sancağı kaldırılarak yerine Cebel-i Bereket3 sancağı
kuruldu ve sancak merkezi Payas’tan alınarak Yarpuz’a taşındı. Yarpuz’un nahiye olmasından
sonra Osmaniye, Payas, Hassa, İslâhiye, Bulanık kazaları bu nahiyeye bağlanmıştır. 1906’da ise
hükümet merkezi Yarpuz’dan Erzin’e taşınmış ancak Erzin’de 1909’da baş gösteren su sıkıntısı
yüzünden Osmaniye’ye taşınmak zorunda kalınmıştır. 1923’te Cebel-i Bereket; vilayetinin
merkezi olmuş, 1925-1933 yılları arasında Bahçe, Ceyhan, Dörtyolve İslahiye ilçelerinden
müteşekkil il olmuştur. 1933’te Cebel-i Bereket vilayetinin kaldırılması üzerine Osmaniye
tekrardan ilçe olmuş ve Adana’ya bağlanmıştır (Arı, 2010: 32-33; Terzi ve Ergün, 2015: XVII).
24 Ekim 1996 yılında ise Osmaniye, Adana’dan ayrılarak tekrardan il statüsüne yükselmiş;
Türkiye’nin 80. İli olmuştur (Akbaş, 2020: 115).
Osmaniye, Çukurova bölgesinin doğusunda yer alır ve Osmaniye’nin doğusunda Gaziantep,
güneyinde Hatay (Antakya), batısında Adana, kuzeyinde Kahramanmaraş illeri yer almaktadır.
Coğrafi enlem olarak Kuzey Yarım Küre’de 30.00-37.08 kuzey enlemi ile 36.13-36.20 doğu
boylamları arasında yer almaktadır. Tahmini olarak topraklarının %42’si orman ve fundalıklarla,
% 39’u ekili, %2’si diğer arazilerle kaplıdır ve % 17’si ise tarıma elverişsiz araziden oluşmaktadır
(Yıldız 2007: 8). Tarım arazilerinin %83’lük kesimi tarla bitkilerine, 72.809 dekar ise sebze ekim
alanlarına ayrılmıştır. 7810 dekar alan ise dinlenmeye bırakılmıştır (Akbaş, 2020: 114)
Osmaniye, ulaşım şebekesi bakımından kritik bir noktadadır. Osmaniye’nin bulunduğu yukarı
Çukurova; yer şekilleri, iklim, toprak ve su kaynakları bakımından yerleşim için oldukça elverişli
bir yerdir. Bu sebeple olacak ki bu bölge eskiden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Osmaniye’nin sırtını verdiği Amanos Dağları’nda Akdeniz kıyısı ile Hatay, Halep, Antep gibi

Çığır: bir akarsuyun kaynağından başlayarak döküldüğü yere kadar izlediği alan. Kaynak kısmına yukarı,
beslenme kısmına orta, denize veya göle döküldüğü kısma yakın kesime de aşağı çığır denir
(www.coğrafyagen.tr) [E.T.: 27.03.2021]
.3 Cebeli Bereket Sancağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Terzi ve Ergün, 2015).
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çok önemli yerler arasında ulaşımı sağlayan iki geçit bulunmaktadır. Bunlardan birisi güneybatıda
Belen Geçidi, diğeri ise kuzeydoğuda Aslanbel Geçidi’dir. Tarihte birçok ordunun geçtiği yer
olan bu geçitlerde Pers ordusu ile İskender’in ordusu da karşı karşıya gelmiştir. Perslerin tuttuğu
bu geçitleri İskender, Pers ordusunu yenerek aşmayı başarabilmiştir (Karaboran, 1995: 616-618).
Osmaniye’nin iklimi Akdeniz iklimi olup yazları sıcak ve kurak; kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık
sıcaklık ortalaması 18,2 oc’dir. En yüksek sıcaklıklar ortalama 29 oc ile ağustos ayında, en düşük
sıcaklıklar ise ortalama 9.00 oc derece ile aralık ayına aittir. Yıllık yağış ortalaması 822,9
kg/m’dir. İklimin uygun olmasından dolayı yıl içerisinde birden fazla ürün alınabilmektedir.
Kahramanmaraş’tan doğan Ceyhan Nehri, Osmaniye topraklarından geçerek Akdeniz’e ulaşır.
Bu nehirden başka Savrun, Sumbas, Hamus, Kesiksu, Karaçay ve Sabun çayları önemli su
kaynaklarıdır. Bu akarsular üzerinde Aslantaş, Berke, Kalecik ve Kesiksu Barajları yer almaktadır
(Akbaş, 2020: 108; Yıldız, 2007: 8).
Osmaniye 17 belediyeye, 160 köye, 132 de mahalleye sahiptir (Akçaözoğlu, 2018: 9). 2018 tarihi
itibariyle Osmaniye’nin toplam nüfusu 534.415 kişi olarak tespit edilmiştir. Bunun 269.875’ini
(%50.50) erkekler oluştururken 264.540’ını (%49.50) ise kadınlar oluşturmaktadır (Akbaş, 2020:
111).
Osmaniye’nin eğitim düzeyi ise şu şekildedir: Nüfusun %5’lik bir kesimi okur-yazar değil iken
%12’si okur-yazar olup herhangi bir mezuniyeti olmayanlardır. Nüfusun %26’sı ilkokul, %11’i
ilköğretim, %13’ü ortaokul ve dengi okullar, %20’si lise ve dengi okullar, %11’i lisans ve ön
lisans, %1’i yüksek lisans, %0.07’sini ise doktora programı mezunu olarak tespit edilmiştir.
%1’lik kesiminin eğitim durumu ise tespit edilememiştir (Akbaş, 2020: 112).
1.2.2. Osmaniye’nin İlçeleri
İl merkezi haricinde Osmaniye’nin altı ilçesi bulunmaktadır: Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli,
Toprakkale ve Sumbas4. Bu ilçeler içerisinde nüfusu en fazla olan ve en gelişmiş olanı Kadirli’dir.
Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri Gavurdağları olarak bilinen Kuzey Amanos Dağlarının üzerinde yer
almaktadır. Düziçi ise bahsi geçen dağın doğu yamaçlarında yer almaktadır. Sumbas, resmi olarak
ayrı bir ilçe olmasına karşın Kadirli ile daha içli dışlıdır. Toprakkale ise Osmaniye’nin batısında
yer alan düzlük arazide kurulmuş bir ilçedir. Bu ilçelerin büyük çoğunluğunu farklı aşiretlere
mensup Türkmenler oluşturmaktadır.

4

http://www.osmaniye.gov.tr/ilcelerimiz [E.T.: 20.11.2021].
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Resim 1. Osmaniye’nin Siyasi Haritası5.
1.2.2.1. Bahçe
Eski adı “Bulanık Bahçe” olmakla birlikte bazı kaynaklarda yalnızca “Bulanık” olarak
geçmektedir (Aktan, 1967: 253; Altay, 1965: 46). Yaklaşık 212 km2 yüzölçümü olan ilçenin
kuzeyinde Kahramanmaraş, doğusunda Gaziantep, güneyinde Hasanbeyli, batısında ise Düziçi
bulunmaktadır. İlçe genel itibariyle Gâvur Dağları olarak da bilinen Amanoslar Dağlarıyla çevrili
olduğundan ilçede düz arazi oldukça azdır. Bu dağlardan çıkan Huma Çayı, Ceyhan Nehrine
dökülür. Bahçe’nin düz arazileri bir zamanlar Bahçe’ye bağlı bir kaza olan Haruniye’nin Hacılar
ile Yeniköy’ün birleşip ilçe olmasıyla elden çıkmıştır. Yine de kendisinde kalan arazide buğday,
pamuk ve üzüm yetiştirilmektedir. Bahçe ilçesinin tarihi gelişimi yine Çukurova hakkında
verdiğimiz tarihi bilgiyle benzerdir. Bahçe, 1866’da Fırka-i İslahiye’nin bölgedeki
düzenlemeleriyle Halep vilayetinin Maraş sancağına; 1878’de ise Adana vilayetinin Cebel-i
Bereket (Osmaniye) sancağına bağlanmış, 1904’te ise belediye olmuştur. (AnaBritannica, 1993
C.4, 146).

5

https://www.milliyet.com.tr/egitim/haritalar/osmaniye-haritasi-osmaniye-ilceleri-nelerdir-osmaniyeilinin-nufusu-kactir-kac-ilcesi-vardir-6306598 [E.T.: 16.12.2021].
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On beş köyü bulunan Bahçe ilçesinin birçok köyü yayla niteliği taşımaktadır. Eski adı Bilalik
olan ve günümüzde de bu adla anılmaya devam eden bu köy şu an resmi olarak üç ayrı köye
bölünmüştür: İnderesi, Bekdemir ve Yaylalık. Bu köyler içerisindeki İnderesi’nin kirazı
meşhurdur. Bahçe’nin Yukarı Karadere ve Aşağı Karadere köyleri de yaylalık sayılabilecek
köylerdir. Arıklıkaş, Nohut, Örencik, Arıcaklı ve Burgaçlı köyü Düziçi ile Bahçe ilçesi arasındaki
dağların yamaçlarında bulunmaktadır. Bu yönüyle Düziçi ilçesiyle sosyo-kültürel açıdan daha
yakın bir ilişki içindedir. Öyleki Burgaçlı köyü resmi olarak Bahçe ilçesine bağlı olmasına karşın
daha çok Düziçi ilçesiyle bütünlük arz etmektedir. Düziçi’nin Akçakoyunlu, Yarbaşı ve başka
belde ve köylerindeki birçok ailenin kökeni Burgaçlı köyüne dayanmaktadır. Savranlı köyü ise
Hasanbeyli ile Bahçe arasında bir köy olup ormanlık bir arazide bulunmaktadır. Dağlık bir arazi
üzerine kurulan Savranlı köyü, dağınık bir görünüm arz etmekle birlikte tabiatla iç içe olmasından
dolayı ayrı bir güzelliği bulunmaktadır. Kızlaç ve Kaman köyleri Bahçe’nin doğu taraflarına
düşmektedir. Kızlaç köyü E-90 ve D-400 karayolları civarında yer aldığı için işlek bir köydür.
Kaman köyü ise Gaziantep’in Kömürler (Nurdağı) ilçesi sınırında yer alan bir köydür. Bundan
dolayı olsa gerek bu köy, Kömürler (Nurdağı) ilçesiyle hem kültürel hem ekonomik hem de
akrabalık bağları yönüyle daha yakın ilişki içindedir. Gökmustafalı köyü ise Bahçe ilçesinin
güney taraflarında yükselen dağın yamacında yer almaktadır. Bu köylerin çoğunluğunu
Türkmenler oluşturmaktadır. Bu yönüyle bu köyler homojen bir yapı arz etmektedir. Bahçe’nin
Düziçi’ne yakın köyleri (Arıklıkaş, İnderesi, Bekdemir, Yaylalık, Örencik, Nohut, Burgaçlı),
âşıklık geleneği açısından Düziçi’nden etkilendiği Arıklıkaş köyünde yetişen Âşık Hüseyin’in
sözlerinden ve de saha çalışmalarımızdaki elde ettiğimiz bilgilerden anlaşılmaktadır. Ancak bu
etkileşime karşın tespit ettiğimiz bir iki âşık dışında âşık yetişmemesi de ilginçtir.
Bahçe, içme sularıyla ünlü bir ilçedir. Özellikle de karayolu üzerinde bulunan Ayransu’yu
oldukça meşhurdur. Hem ilçeden hem de ilçe dışından özel olarak bu su için gelenler bulunmakta
ve yanlarına getirdikleri kaplara doldurdukları suyu evlerine götürmektedir. Bu suyun hemen
yanında ve karşı çaprazında iki önemli lokanta bulunmaktadır. Bu lokantalar yörede oldukça
meşhurdur. Bu lokantaya ilçe dışından birçok kişi gelerek bir yandan yemeklerini yemekte bir
yandan da sularını doldurmaktadır. Bunun dışında üst düzey yöneticiler, sivil toplum temsilcileri,
dernek başkanları vd. önemli toplantılarını bu lokantalarda yemek eşliğinde gerçekleştirmektedir.
Saydığımız bu iki lokanta dışında yörede birçok lokanta tesisi bulunmaktadır.
Bahçe’nin sanayisi Osmaniye’nin diğer ilçelerine göre az da olsa gelişmiştir. Sanayinin ağırlığını
ise “su dolum tesisleri” oluşturmaktadır. Bahçe’de yedi adet su dolum tesisi bulunmaktadır.
Bahçepınar, Bahçe Ayransu, Gökçedağ bunlardan sadece bazılarıdır. Bu su dolum tesilerinin ilçe
ekonomisine önemli getirileri olmaktadır. 1974’te açılan ABC Kimya Sanayi ile 1978 yılında
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açılışı yapılan Barit Maden Anonim Şirketi ve 2010 yılında açılan Gökçedağ Rüzgar Enejisi
Santralı Bahçe ilçesinin diğer önemli sanayi kuruluşlarıdır. İlçe halkının sanayide çalışan
kesiminin % 39.5’i bu sektörlerde çalışmaktadır.6
Bahçe’nin doğusunda, Kızlaç köyünün ise kuzeyinde Akçadağ bulunmaktadır. Bu dağın
zirvesinde yöre halkı tarafından kutsiyet atfedilen “Ziyaret” denen bir yer bulunmaktadır. Eskisi
gibi sık olmasa da çeşitli dilekler için ziyaret edilen ve bozuk para bırakılan bu mekânda yöre
halkı bir meleğin olduğuna inanmaktadır. İnanışa göre “Melek” olduğuna inanılan bu varlık, bu
paraları alıp yardıma muhtaç kişilere vermekte olup kendisini ziyarete gelen kişilere de göz açıp
kapama süresi kadar kendini göstermektedir. Ayrıca Kıbrıs Barış Hareketi’nde kırmızı alev topu
biçiminde füzeyi andıran bir cismin Kıbrıs’tan gelerek Ziyaret’e indiğine de inanılmaktadır.
1.2.2.2. Düziçi
Yaklaşık 540 km2 yüzölçümüne sahip Düziçi’nin doğu ve güneydoğusunda Bahçe, güney ve
güneybatısında Osmaniye, batısında Kadirli, kuzeyinde ise Kahramanmaraş bulunmaktadır.
Verimli ve geniş bir ovaya sahip olan Düziçi’nin doğusunda Amanos Dağları yükselmektedir.
1980 yılına kadar Haruniye olarak bilinen Düziçi, Bahçe ilçesine bağlı bir kaza idi. Haruniye
kasabası ve güneyindeki Hacılar köyü, 1950 sonrasında Çukurova’da pamuk üretiminin
gelişmesiyle önemli ölçüde göç almaya başlaması sonucu nüfusu artmaya başladı. 1980 yılında
ilçeye atanan kaymakam; geniş ve düz ovasına nispeten yeni ilçenin adını “Düziçi” koydu ve
böylece Düziçi, Bahçe’den ayrılarak ayrı bir ilçe oldu (AnaBritannica C.XI., 1987: 27) Öğretmen
Okulu bulunan Haruniye’de H. Bossett ve arkadaşlarının yaptığı kazılarda Hititlere ait yerleşim
yerleri bulunması Düziçi’nin tarihinin çok eskilere dayandığını göstermektedir (Türk
Ansiklopedisi, 1971: 5). 1988 yılında Düziçi’ne gelen J. Sipos, “Düziçi, iki yakasına serpiştirilmiş
ufacık köyleriyle yemyeşil bir vadi boyunca uzanıyordu.” (2009: 35) cümleleriyle ilçeyi kısaca
tanıtmıştır. Sipos’un vadi dediği büyük ihtimal ilçenin kuzeyindeki Sabun Çayı’dır. Sabun Çayı,
Dumanlı Dağı ile Düldül Dağı arasındaki bir vadiden akan çaydır (Atılgan, 2009: 324). Turistik
bir yer olan Karasu Şelalesi bu çayın en çok ziyaret edilen yeridir. İl içinden ve dışından birçok
kişi Karasu Şelalesini gezmeye gelmekte, bu şelalenin civarında piknik yapmakta, vakit
geçirmektedir. Bu şelalenin olduğu yere iki sulama kanalı yapılmıştır. Düziçi Ovasının büyük
çoğunluğu bu kanallarla sulanmaktadır.
İlçenin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktır (Bayrak, 2004: 47). En çok yetiştirilen
ürünler: yer fıstığı, buğday, arpa, yonca, karpuz, kavun, mısırdır. İlçenin kuzey tarafındaki
Elbeyli, Gökçayır, Çitli, Çotlu, Kuşçu gibi köylerde tütün de yetiştirilmektedir. Bu köylerde

6

http://www.osmaniye.gov.tr/bahce [E.T.: 08.04.2021].
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üretilen tütünler, ilçe halkı tarafından tüketilmektedir, bir kısmı ise il dışından gelen tütün
tüccarlarına satılmaktadır. Bu tarım ürünlerinin dışında az miktarda turunçgil vardır. Son
zamanlarda ise zeytincilik faaliyetleri artmıştır. Bilhassa sulama yapılmayan arazilerde eski
zamanlarda tahıl yetiştirilirken şimdi bu yerlere zeytin dikilmiş yahut dikilmektedir. İlçede ikisi
Karacaoğlan Mahallesinde, ikisi Ellek kasabasında biri de Akçakoyunlu köyünde olmak üzere
beş zeytinyağı fabrikası bulunması da zeytincilik faaliyetlerin arttığını göstermektedir. Zaten
ilçenin sanayisini de hemen hemen bu fabrikalar oluşturmaktadır diyebiliriz.
Tarım ve hayvancılığın yanında kırsal yerlerde yaşayan halkın birçoğu yurt içinde çeşitli inşaat
firmalarında işçi olarak çalışmaktadır (Bayrak, 2004: 47). İlçede yaklaşık yirmi bin kişinin inşaat
firmalarında işçi olarak çalıştığı tahmin edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında bu kadar çok
kişinin inşaat firmalarında işçi olarak çalışmasında en büyük etken ise ilçenin sanayisinin
yeterince gelişmemiş olmasında yatmaktadır. Düziçi’nde geniş ve verimli araziler olmakla
birlikte birkaç istisna örneği saymazsak zamanla miras yoluyla bölünmesi sonucu hane başına
düşen arazi küçülmüştür. Miras yoluyla bölünen bu arazilerin artık bir ailenin bir yıllık gelirini
karşılayamaz olması da ilçe halkının çoğunun yurt içinde ve yurt dışında inşaat firmalarında işçi
olarak çalışmasında diğer önemli bir etken olmuştur.
İlçe ve köy halkının okumayan kesiminin yanında okuyan kesimin de olduğu görülmektedir. Bu
okuyan kesim ise genelde devletin çeşitli kademelerinde çalışmaktadır. Ancak bu memurların
çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu, hemen hemen her evde bir öğretmen olmasından
anlaşılmaktadır (Bayrak, 2004: 47).

İlçede bu kadar çok öğretmen olmasının en önemli

saiklerinden biri, belki de birincisi 1940 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan Düziçi
Köy Enstitüsü’dür. 140 dönüm arazi üzerine kurulan ve etrafı surlarla çevrili olan bu okul
(Bozkurt, Bozkurt, Geylani, 2015: 27) açıldığı tarihten günümüze kadar farklı isimler altında
varlığını sürdürmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 19.06.2014
Tarihli ve 2544876 sayılı bakan onayı ile Düziçi Fen Lisesi olan okul günümüzde eğitim-öğretim
faaliyetine devam etmektedir. Lise, kurulduğu yıldan bu yana yüzlerce öğretmen yetiştirmesinin
yanında farklı alanlarda da eleman yetiştirmiştir. Günümüzde ilçe ve çevresinde hemen her evde
bir öğretmenin olması bu okul sayesinde olmuştur, denilebilir.
Genelde Osmaniye özelde ise Düziçi’nin genç erkek nüfusunun önemli bir kısmı askeri
kurumların açtığı sınavlara başvurmaktadır. Açılan sınavı kazanan bu gençler, askeriyenin çeşitli
kademelerinde görev yapmakla birlikte ağırlıklı olarak “uzman-çavuş, uzman-er” kadrolarında
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görev yapmaktadır. Osmaniye, Türkiye’nin en çok şehit veren illerin başında gelmektedir. Bu
yüzden Osmaniye’ye “Şehitler Diyarı Osmaniye”7 denmektedir.
Düziçi ilçesi, coğrafya olarak Çukurova’nın (Yukarı Ova) kuzey tarafına düştüğünü yukarıda
belirtmiştik. İlçeye E-5 karayolu yaklaşık yedi km, D-400 karayolu ise 18 km’lik mesafededir.
İlçe ulaşım yollarından uzak olduğu için kültürünü uzun süre muhafaza etmeyi başarabilmiştir.
Ulaşım yollarından uzakta olması ve ilçede sanayinin olmaması, ilçeye dışarıdan göçü büyük
ölçüde engellemiştir. Ancak az da olsa Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi başta olmak üzere civar
yerlerden yerleşenler de olmuştur. İlçe halkının büyük çoğunluğunu Varsak, Tecirli, Avşar ve
Fettahlı Türkmenleri oluşturmakla birlikte Tecirliler daha fazla nüfusa sahiptir. İlçenin civar
yerlerde yer yer “Tecirli” olarak nitelendirilmesi de ilçede Tecirlilerin çoğunlukta olduğunu
göstermektedir. Tecirliler genelde düz ovalara yerleşmişken Avşarlar ilçenin dağlık bölgelerine
yerleşmiştir. Fettahlılar eski ismi Haruniye günümüzde ise Düziçi’nin Merkez Mahallesinde,
Varsaklar ise Sabun Çayı civarındaki köy ve mahallelerde oturmaktadırlar. Varsaklar, eskiden
olduğu gibi günümüzde de yazları kendi yaylaları olan Hoğdu ve Nacar’a tarım ve hayvancılık
başta olmak üzere çeşitli amaçlarla çıkmaktadırlar. Karacaoğlan’ın olduğu iddia edilen mezar da
bu yayladadır. Ayrıca burada bir de Karacaoğlan Pınarı bulunmaktadır. Yazları bu yaylalara çıkan
Varsak Türkmenleri çeşitli eğlenceler düzenlemekte, türküler söylemektedirler (Şenesen, 2011:
280).

Bununla ilgili 05/03/2016 tarihinde çıkan Kınık gazetesindeki “kültür-sanat” köşesinde yayınlanan
“Şehitler Diyarı Osmaniye” köşe yazısına bakılabilir (http://www.haberinortasi.com/kultur-sanat/sehitlerdiyari-osmaniye-h6019.html). Ayrıca Facebook gibi sosyal medyada “Şehitler Diyarı Osmaniye” gibi
grupların oldukları görülmektedir.
7
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Resim 2. Karacaoğlan’ın Hoğdu Yaylasındaki mezarı (H. İbrahim Topalak’ın özel arşivi 2018).
1934 yılında ilçeyi ziyaret eden Ali Rıza Yalman ilçe hakkında şu malumatları vermektedir:
Ceyhan Nehri’ni izleyerek Bahçe kazasına bağlı Haruniye’ye geldiğinizde sizi etrafı “Domuzluk,
Hödük, Dumanlı, Düldül, Çatal Dağları ve Sabun Çayı” ile kuşatılmış fazla geniş olmayan yayla
ovası karşılar. Halk bu ovaya “Düziçi” adını vermiştir. Düziçi ovasında Peçenek köyü dışında
Elbeyli, Alibozlu ve Bayındır köyleri de vardır. Düziçi’nde dokuz köy ve bu köylerin mahalleleri
bulunmaktadır. Haruniye’nin bu dokuz köyü şunlardır: Boğazuşağı, Çünür, Böcüklü, Bostanlı,
Pirsultan ve Boşnak, Karagedik ve Peçenek, Yazlamazlı, Ellek, Çerçiuşağı’dır. Böcüklü’nün
Dümbürdek, Demirciler, Kürtler ve Çukuroba olmak üzere dört mahallesi; Çerçi köyünün Yaşıl,
Karakuyu, Kötüçunur olmak üzere üç mahallesi; Karagedik köyünün Peçenek, Karanî, Karınoba
olmak üzere üç mahallesi; Ellek’in ise Akçakoyunlu olmak üzere bir mahallesi vardır (1977: 282,
283).

F. W. Hasluck, Anadolu’da birçok yerleşim yerinin adının Türkmen aşiretlerinin

isimlerinden geldiğini belirtmektedir (1921: 313) Görüleceği üzere ilçedeki birçok köy ve
mahallenin isimleri, Hacluck’un görüşünü teyit eder nitelikte, Türkmen aşiretlerinin isimlerini
taşımaktadır.
İlçenin kuzeyinde bulunan Düldül Dağı, ilçenin adeta sembolü haline gelmiştir. Düziçi
Belediyesinin ambleminde bile yer alan Düldül Dağı, heybetiyle birçok aşığın türküsüne konu
olmuştur. 1940’lı yıllarda Hasan Turan, bu dağın sırtlarının çamlarla kaplı, dik ve yüce bir dağ
olduğunu belirtmektedir. Turan, bu dağ hakkında ayrıca şu bilgileri de vermektedir: Başından
duman eksik olmaz, beyaz bulutlar top top yığılırlar başına. Sabun Çayı’nın kaynağı bu dağdır.
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Sırtları muhteşem güzellikte olan Düldül Dağı’ndan insanın ayrılası gelmez. Kayaların dibinden
fışkıran sulara baktıkça içesiniz gelir (Atılgan, 2009: 322, 323). Turan’ın bu yorumlarından da
anlaşılacağı üzere Düldül Dağı, güzelliğiyle yöre insanını her zaman mest etmiştir.
1.2.2.3. Hasanbeyli
Ortalama 750-800 metre yükseltisi, yüzölçümü 131 km, Osmaniye’ye 35 km uzaklıkta olan
Hasanbeyli; tarihi İpek Yolu’ndan ötürü tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Hasanbeyli’nin
kuzeyinde Bahçe ve Düziçi, batısında Osmaniye, doğusunda ise İslahiye ve Nurdağı
bulunmaktadır. 1525 yılında tutulan bir tahrir defterine göre Adana Sancağı’na bağlı iken
1530’dan sonra Düziçi ve Bahçe ile birlikte Bayındır Nahiyesi olarak Kars-ı Maraş Sancağı’na
bağlanmıştır. Osmanlı’ya ait kayıtlara göre 1850’li yıllardan itibaren Adana vilayetine bağlı
Cebel-i Bereket Sancağı’nın Karayiğitli Nahiyesi’ne bağlı Hasanbeyli karyesinden bahsedildiği
görülmektedir. Bahsedilen tarihlerde bir köy olarak kurulan Hasanbeyli, 26 Mayıs 1896 tarihinde
Osmanlı hükümeti tarafından adı “Bahçe” olarak değiştirilen Dana vilayetinin Bulanık kazasına
intisap ettirilmiştir. İlk defa 1973 yılında belediye teşkilatı kurulan Hasanbeyli, 1996 yılında
Osmaniye’nin il olması üzerine Osmaniye’nin ilçesi olmuştur (Delikoca, t.y.: 19-38).
Hasanbeyli’nin ilçe merkezinin ağırlığını Fettahlı Türkmen aşireti oluşturmakla birlikte diğer
Türkmen aşiretleri de bulunmaktadır. Ancak son zamanlarda farklı yerlerden gelenlerle birlikte
bu oranda değişimler olmaktadır. İlçeye dışardan yerleşenlerin ağırlığını ise Gaziantep’in İslahiye
ve Nurdağı (Kömürler) ilçesinden gelenler oluşturmaktadır. İlçeye her ne kadar dışarıdan gelenler
olmuşsa da bu büyük illerdeki gibi kitlesel olmayıp aile boyutunda olmuştur. Zaten ilçe
merkezinin nüfusunun çok kalabalık olmaması da bunu göstermektedir.
Hasanbeyli’nin altı köyü bulunmaktadır. Bu köylerden Yanıkkışla, Karayiğit ve Çulhalı köyleri
ağırlıklı olarak Ulaşlı Türkmen aşiretine mensuptur. Kaypak (Serdar) köyü; Karayiğit, Çulhalı ve
Yanıkkışla köyüne oldukça yakın olmasına karşın Osmaniye’ye bağlıdır. Kaypak (Serdar) her ne
kadar Osmaniye’ye bağlı bir köy olsa da, Hasanbeyli ilçesine bağlı bu üç köyle hem kültürel
yönden hem de aynı Türkmen aşiretine mensup olması hasebiyle bütünlük arz etmektedir.
Saydığımız bu üç köy Gavurdağlarının tam ortasında bulunan ve manzarası oldukça güzel olan
köylerdir. Çolaklı köyü ise Hasanbeyli ile Bahçe arasında bulunan bir köydür. Çolaklı köyü,
Hasanbeyli’nin köyü olmasına karşın daha çok Bahçe ilçesiyle sıkı bir bağ içindedir. Bunda hem
Çolaklı köyünün Bahçe ilçesine daha yakın olması hem de Bahçe’nin daha gelişmiş bir ilçe
olmasının payı bulunmaktadır. Hasanbeyli ile Bahçe’yi birbirine bağlayan iki ulaşım yolu
bulunmaktadır. Bu yollardan biri ormanlık bir araziden sağlanan ulaşım yoludur. Hasanbeyli’den
başlayarak Bahçe’ye doğru bu yol üzerinde Çolaklı, Bahçe’ye bağlı Savranlı köyü ve Bahçe’nin
Arıklıkaş köyünün Buğdaycık Mahallesi bulunmaktadır. Bu iki köy ve Buğdaycık Mahallesi
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kültürel açıdan bütünlük arz etmektedir. Kalecik köyü ise Hasanbeyli yolunun üzerindeki bir
köydür. Bu köy yol kenarında olduğu için diğer köylere göre daha işlek bir görünüm arz
etmektedir.
Hasanbeyli, Osmaniye’nin nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Hasanbeyli’nin en önemli
özelliği yayla kenti olmasıdır. Kışları nüfus yoğunluğu çok az olan Hasanbeyli’nin yazın
Osmaniye, Adana, İslahiye gibi yerlerden gelen yaylacılar sayesinde nüfusu oldukça artmaktadır.
Bir örnek vermek gerekirse 2017 yılında ilçenin nüfusu 4214 iken yaz mevsiminde 15 bin civarına
çıkmıştır (Delikoca, t.y.: 38). Yayla kenti olmasından dolayı yazları serin kışları ise Osmaniye’nin
diğer ilçelerine göre daha soğuktur. Kışın yağan karlar ilçeye ayrı bir güzellik katmaktadır.
Hasanbeyli’de sanayi pek gelişmediği için halkın geçim kaynağının önemli bir kısmını tarım ve
hayvancılık oluşturmaktadır. Tahıl, mısır, karpuz, kavun, domates, nohut gibi birçok ürün
yetiştirilmektedir. Hasanbeyli’nin en meşhur ürünleri kiraz, nohut ve domatestir. Hasanbeyli’de
yetiştirilen domatesler son zamanlarda oldukça talep görmektedir. Yetiştirilen bu domateslerin
bir kısmı sebze hallerine satılırken bir kısmı ise üreticiler tarafından yol kenarlarında
satılmaktadır. Yol kenarında satılan domatesler, genelde tarladan günübirlik toplanan taze
domateslerdir. Hasanbeyli’de yetiştirilen nohutlar eskiden beri yörede oldukça bilinmekte ve
talep görmektedir.
Hasanbeyli’nin bir diğer meşhur bitkisi kirazdır. Hasanbeyli’de üretilen bu kirazlar hem il içine
hem de il dışına satılmaktadır ki bu yönüyle ilçe ekonomisine önemli bir getirisi bulunmaktadır.
Hasanbeyli halkı kiraza önem verdikleri için ilçede yer yer “Kiraz Festivalleri” düzenlemektedir.
Yapılan bu etkinlikler coşkuyla geçmekte her kesimden insanlar bu etkinliklere iştirak etmektedir.
Hasanbeyli’nin hemen yakınında yer alan Gökçedağ, birçok folklor ürününe konu olmuştur.
Adına türküler söylenen bu dağda birçok bitki yetişmekle birlikte dünyada ender olarak görülen
porsuk çamı da bu dağda yetişmektedir (Delikoca, t.y.: 50). Bu dağda ayrıca ada çayı
yetişmektedir ki birçok insan bu dağa ada çayı toplamaya gelmektedir. Gökçedağ, hem
yüksekliğiyle hem bitki örtüsüyle hem de temiz havasıyla her zaman dikkat çekmiştir. Bu yüzden
bu dağın güzelliğini görmek temiz havasını koklamak için birçok insan günübirlik bu dağa
gelmekte ve piknik yapmaktadır. Bunun dışında Hasanbeyli’de birkaç tane önemli lokanta tesisi
bulunmaktadır. Bu tesislerden Dutlupınar Et Lokantası en meşhur olanıdır. İçkili bir mekân olan
bu lokantaya ağırlığını il içinden kişiler oluşturmakla birlikte il dışından da gelenler de
bulunmaktadır. Kış mevsiminde sakin olan bu lokantalar yaz mevsiminde oldukça kalabalıktır.
Bu lokantaların işlek olmasında biraz da yazları bu lokantaların serin olmasından
kaynaklanmaktadır.
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Hasanbeyli, Kuzey Amanos dağlarının üzerinde yer almaktadır. Bu dağların sırtlarına sıra halinde
rüzgâr enerjisinden faydalanmak amacıyla rüzgâr türbinleri kurulmuştur. Bu türbinler ülke
ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu türbinleri merak edenler buraları
gezmektedir. Bu türbinlerin inşaatında genelde yöre insanı ücretli olarak çalışmıştır. Bu yönüyle
yöre ekenomisine katkıları olmuştur.
1.2.2.4. Kadirli
İki bin yıllık bir tarihe sahip Kadirli (Altay, 1965: 50); M.S. 69 tarihinde Flavipolos adıyla
Romalılarca kurulmuştur. Sumbas çayı üzerindeki Bucak köprüsü, Akköprü, Çukurköprü ve
Çarşıntı köprüsü; Kesik üzerindeki Taşköprü’nün Romalılardan kaldığı sanılmaktadır (Akyiğit ve
diğ. 2000: 23, 26). Kadirli’nin tarihi hemen hemen Çukurova’nın tarihiyle benzerdir. Merkezi
Kadirli olan Karszülkadiriye Sancağı, 1515’ten 1865’e kadar Maraş Beylerbeyliğine bağlı beş
sancaktan biriydi. Bugünkü Osmaniye, Bahçe, Düziçi, Andırın, Göksun, Tufanbeyli, Saimbeyli,
Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas bu sancağın içerisinde yer almaktaydı. 1562-1563 tarihli
Kanunî dönemine ait bir tahrir defterine göre bu sancağa bağlı on dört nahiye, 22 mahalle, on dört
taife, 57 cemaat, Varsak taifesine mensup 10 cemaat, Karaorçanlı taifesine mensup ait 10 cemaat,
Salmanlı taifesine ait 18 cemaat, Kavurgalı taifesine mensup 58 cemaat, Gökhüseyinli taifesine
mensup 16, Zakirli taifesine mensup 45, Kâncılı taifesine mensup 9, Demircili taifesine mensup
65, Geçlik taifesine mensup 18, Eymirli taifesine mensup 12, Gözcülü taifesine mensup 2,
Osmanlı taifesine mensup 9 cemaat bulunmaktadır. Kuşçular ve Eşkinciler taifesine mensup
cemaatlerin sayısı ise belge okunamadığı için bilinmemektedir. Bunun dışında 49 adet bağımsız
cemaat daha bulunmaktadır (Akyiğit ve diğ. 2000: 31-35).
Kadirli, 1691 yılında Rakka’dan sürgün gelen aşiretler tarafından tahrip ve talan edilerek bir
harabeye dönüştürülmüş, bu durum 1865 yılında Fırka-i Islahiye’nin gelişine kadar da sürmüştür.
Kadirli, bu süreçte her ne kadar harabeye dönen bir yer olsa da ticari önemini kaybetmemiş;
“Pazaryeri” olma özelliğini korumuştur. 1865’te ilçe statüsü kazanan Kadirli, 1872 yılında ise
belediye teşkilatına kavuşmuştur (Üçeçam ve Hayli, 2003: 154, 158).
Kadirli ve yöresinde ekonomik yapı büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Kadirli, tarım ve hizmet
sektörüne bağlı olarak geliştirmektedir (Üçeçam ve Hayli, 2003: 169). İlçe halkının geçim
kaynaklarının başında tarım gelmektedir. Buğday, çiğit, pamuk, portakal, mandalina, yer fıstığı,
mısır, turp ve arpa en çok yetiştirilen ürünler olmasının yanında az da olsa üzüm, soya
yetiştirilmektedir. Son zamanlarda zeytinciliğin de başlıca tarım ürünleri arasında yerini aldığı
görülmektedir. Dağlık yörelerde ise küçükbaş hayvancılık önemli bir ekonomik uğraş olarak
kendini göstermektedir.
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İlçenin önemli tarihî yapıları olarak şunları sayabiliriz: Hititlerden kalma Domuztepe ve Karatepe
Açık Hava Müzesinde sergilen tarihi kalıntılar, Romalılardan kalma Cem Kalesi, Haçlıların eseri
olan Kum kaleleri, Romalıların ilk önce ibadethane olarak açtığı daha sonra bazilikaya
dönüştürülen ve 1489 yılında cami olarak kullanıma açılan Alacami ve XIX. yy. da açılan
Hamidiye Camisi’dir (AnaBritannica C. XVII, 1994: 358).
İlçenin kuzey taraflarındaki yüksek dağlar ve tepeleri saymazsak ilçenin iklimi kışları ılık ve
yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak olan tipik Akdeniz iklimidir. Kadirli, Doğu Akdeniz’de en çok
yağış alan yerlerden biridir. Ekimde başlayan yağmurlar mayıstan sonra azalmaya başlar. İlçenin
yıllık yağış ortalaması 859.5 mm iken yıllık sıcaklık ortalaması ise 19 derecedir (Akyiğit ve diğ.
2000: 68-69).
1128339 dekarlık toprağın (Üçeçam ve Hayli, 2003: 168) %30’nu Kadirli Ovası, %70’ini ise Orta
Toros dağlarının dağlık ve tepelik alanları oluşturmaktadır. Kadirli’nin ovalık kesimi 670 bin
dekar olup 34 bin dekarı ise çayır ve mezradan oluşmaktadır. Bu arazilerde koşullar uygun olursa
yılda üç defa ürün alınabilmektedir. Kadirli’nin dağlık ve tepelik arazileri Savrun Çayı’nın doğu
ve Batı yakasında olmak üzere iki bölüme ayrılır. 350 m yükseklikteki Hemite-Gökçetepe’den
başlayan ve kademeli olarak yükselerek Avluk sırtlarına, oradan da Binboğa Dağlarına kadar
uzanan bölüm Savrun Çayı’nın doğu bölümünün yüksek tepelerini oluştururken Sülemiş’ten
başlayan ve Bağdaş Beli’ne kadar uzanan bölüm ise Savrun Çayının Batı yakasının tepelik
kısmını oluşturmaktadır (Akyiğit ve diğ. 2000: 66, 67). Yazları Kadirli çok sıcak olduğu için yöre
halkının büyük bir kısmı yazları bahsedilen dağlardaki yaylalara çıkmaktadır (Üçedam ve Hayli,
2003: 154).
İlçenin kültürel açıdan zengin olduğunu yetiştirdiği birçok âşıktan anlamaktayız. Bu âşıklardan
en ünlüsü kuşkusuz ki Âşık Feymani’dir. Bunun dışında Halil Karabulut, Osman Taşkaya, Ayşe
Çağlayan, Abdulvahap Kocaman gibi tanınmış âşıklar vardır. Kadirli halkının ve yetkililerinin
kültürel faaliyetleri desteklediklerini ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyebiliriz. Bu
etkinliklerden birisi şahsımın da katıldığı “9. Kadirli Âşık Feymânî Şenliği” dir. Kadirli
Belediyesinin desteği ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfının öncülüğünde Hüseyin Kabasakal
Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe ilçeden ve çevre civarlardan birçok âşık katılmış, atışma başta
olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Şenliğe katılımın az olması kültürel faaliyetlere ilginin
giderek azaldığını göstermektedir.
1.2.2.5. Sumbas
İl merkezine 57 km olan Sumbas, daha önce Kadirli’ye bağlı iken Osmaniye’nin il olmasıyla
birlikte ayrı bir ilçe olmuştur. İlçe olmadan önce ise 1992 yılında Karaömerli köyü ile Araplı
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köyünün birleşmesiyle belde olmuştur. 385 km2 bir alana sahip olan Sumbas’ın (Davutluoğlu ve
Tabur, 2003: 239, 240) günümüzde beş mahallesi ve 13 köyü bulunmaktadır. 2019 tarihi itibariyle
ilçenin köyleri ve mahalleleriyle birlikte toplam nüfusu 13.840; Sumbas’ın merkez nüfusu ise
2031’dir.8 Kesiksuyu ve barajı, Balıglık Suyu ve Sumbas Çayı ilçenin başlıca su kaynakları;
Toklu, Gezit, Menci Dağı ise yörenin en önemli dağlarıdır (Davutluoğlu ve Tabur, 2003: 240).
Sumbas, Osmaniye’nin il olmasıyla birlikte ilçe statüsüne kavuşmuş olsa da ayrıldığı Kadirli ile
kültürel-sosyal-ekonomik bağını hâlâ devam ettirmektedir. Kadirli’nin çok gelişmiş bir ilçe
olması, birçok imkâna sahip olması ve de Sumbas’a çok yakın olması Sumbas’ın Kadirli’yle
bağlarını sürdürmesinde önemli rol oynamış ve oynamaya da devam etmektedir. Sumbas halkı,
tarım aletleri, ilaçları, ürünleri, beyaz eşya gibi önemli ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu
Kadirli’den temin etmektedir.
Sumbas, daha sonradan ilçe olduğu için sanayisi de gelişmemiştir. Halkın büyük çoğunluğu tarım
ve hayvancılıkla meşgul olmaktadır. Yetiştirilen ürünler genelde Kadirli’de yetiştirilen ürünlerle
benzerlik göstermektedir. Mısır, buğday, yer fıstığı, turp, pamuk gibi tarım ürünleri en çok
yetiştirilen ürünlerdir. Bunun dışında yurt içinde ve yurt dışında çalışan bir kesim de
bulunmaktadır. Son zamanlarda Osmaniye Organize Sanayi’de de çok sayıda çalışan kişi
bulunmaktadır. Bu işçilerin bir kısmı her gün evlerine gelirken bir kısmı da Osmaniye’de
yaşamaktadır.
Sumbas’ın bazı köyleri, dağlık bölgede yer alırken bazıları düzlük arazilerde yer almaktadır.
Yeşilyayla, Akdam, Gafarlı köyler dağlık; Alibeyli, Reşadiye, Yazıboyu, Küçükçınar köyleri
düzlük arazide yer almaktadır. Sumbas’ın en büyük köyü ise Gafarlı köyüdür. Gafarlı köyünün
mahalleleri, dağlık arazide kurulmuş olmaları nedeniyle birbirlerinden oldukça uzak mesafededir.
Bu yönüyle yerleşim olarak toplu bir görünüm arz etmemektedir. Bu dağınıklığına karşın Gafarlı
köyü kültürel olarak zengin bir köydür diyebiliriz. Bu köyde büyük bir balık tesisi bulunmaktadır.
1.2.2.6. Toprakkale
Toprakkale ilçesi kökleri çok eski çağlara dayanan uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’da
kurulmuştur. Tarihi gelişimi Çukurova tarihi ile paralel özellik gösterir. Daha önce Adana’ya
bağlı Osmaniye ilçesinin bir kasabası olan Toprakkale, 24 Ekim 1996 tarih ve 4200 sayılı kanun
ile Osmaniye’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ili haline getirilmesiyle ilçe olmuş ve Osmaniye
iline bağlanmıştır. 9

8
9

https://www.nufusune.com/sumbas-ilce-nufusu-osmaniye [E.T.: 06.07.2020].
https://osmaniye.ktb.gov.tr/TR-160964/toprakkale-ilcesi.html [E.T.: 22.12.2021].
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Toprakkale, Osmaniye’nin en küçük ilçelerinden biri olmasına karşın işlek bir yerdir.
Toprakkale’nin en büyük beldesi Tüysüz’dür. Tüysüz’de 1936 yılında Béla Bartók, derleme
çalışması yapmış, buradan birçok türkü derlemiştir. Bu yönüyle Toprakkale, çalışma konumuz
itibariyle ayrı bir önem arz etmektedir.
1.2.3. Tarihi Yapı
1.2.3.1. 1071 Malazgirt Zaferi’nden Önce
Çalışma sahamız Osmaniye, daha önce Adana’ya bağlı bir ilçe iken 1996 yılında Adana’dan
ayrılarak ayrı bir il olmuştur. Bunun dışında Osmaniye bir yanıyla Gavurdağları bir yanıyla da
Çukurova toprakları içerisinde yer almaktadır. Çok yakın bir tarihte Adana’dan ayrılarak il olan
Osmaniye’nin tarihi Çukurova’dan bilhassa da Adana’dan ayrı düşünülemeyeceği ortadadır.
Çukurova, çok eski zamanlarda insanların yerleşmesi ve hayatlarını idame ettirmeleri için uygun
bir alan olmuştur. Çünkü ova, tarım ürünleri yetiştirmek için uygun bir iklim ve Toroslardan inen
ırmakların beslediği alüvyonlar sayesinde verimli bir toprağa sahiptir. Bunun dışında bir taraftan
Orta Anadolu ile Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya diğer yandan Suriye üzerinden
Akdeniz’in doğu kıyıları arasında çok önemli stratejik bir konumda olması Çukurova’yı çok eski
zamanlardan beri önemli kılmıştır. Bu yüzden bu topraklar birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır (Kara, 1989: 115).
Adana’nın eski çağlara ait tarihi hakkında sıhhatli bilgi bulmak güç olmakla birlikte Adana’nın
kuruluşuyla ilgili birtakım mitolojik söylentiler bulunmaktadır. Bunlardan biri ve en yaygın olanı
ise Bizanslı Etienne’nin kaydına göre, gök tanrısı Uranus’un iki oğlu “Adanus” ve “Sarus” un
Tarsus halkı ile yaptıkları savaşlar sonucu kurulduğu ve Adanus’un adına izafetle “Adania”
dendiğidir. Bu efsanenin tarihi bir değeri olmamakla beraber, M.Ö. IX. asırda, Kilikya olarak
adlandırılan Çukurova’da, Adana’yla birlikte daha birçok şehir bulunduğu ve aralarında büyük
bir rekabetin varlığı söz konusu olduğu bilinmektedir (Halaçoğlu, 2000: 11).
Adana’nın bilinen ilk sahipleri M.Ö. XV. yüzyılda Hitit federasyonu olup, bunlardan sonra da
Asur hâkimiyetine girdiği anlaşılmaktadır. Ancak, İskitlerin baskısından kaçan Kimmerlerin
M.Ö. 650 yıllarında Çukurova topraklarında bir müddet kaldıktan sonra Doğu Karadeniz’e
çekildikleri görülmüştür (Grousset, 2017: 35). Bölge M.Ö. 621-333 yıllarında Keyhüsrev
(Cyrus10) zamanında İran’ın, M.Ö. 333’ten itibaren de Büyük İskender’in eline geçmiş, onun
ölümüyle Selefkîler’in hissesine düşmüş, neticede bu hanedan ile Mısır Batlamyos hanedanı
M.Ö. 401-399 yılları arasında Çukurova şöyle tasvir edilmektedir: Geniş düzlüğü olan ve güzel bir
ovadır. Bol sulak olan bu bölgede her türden ağaçlar olmakla birlikte asma ağaçları da bulunmaktadır. Darı,
akdarı, buğday, arpa yetiştirilmesinin yanında en çok da susam yetiştirilmektedir. Bu ovayı çok yüksek
dağlar denizden denize çevrelemiştir (Ksenophon, 2014: 20).
10
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arasındaki mücadelenin sonunda Mısır’ın eline geçmiştir. Nihayet M.Ö. XII’de Pompe tarafından
Roma İmparatorluğu topraklarına katılmıştır (Halaçoğlu, 2000: 11). Bu topraklar, 407 yıllık bir
dönem için Romalıların egemenliği altında kalmış, Roma İmparatorluğunun M.S. 395’te ikiye
ayrılmasından sonra Çukurova bölgesi Doğu Roma’nın yani Bizans’ın egemenliğine girmiştir
(Adana İl Yıllığı, 1991: 27).
M.S. VII. yy. da Bizans Devleti gerilemeye, Mekke’de doğan İslamiyet ise güçlenmeye
başlamıştır. Bu dönemde İslam adına savaşanların Çukurova’ya yaptıkları bahar akınları, VIII.
yy. da Abbasiler Döneminden itibaren fetihlere dönüşmüştür (İpek, 2002: 7). Bu bölgeye gelen
ilk akıncı Halid bin Velid’dir. Emeviler’den sonra Abbasiler Devrinde akınlar hızlanmış, Harun
Reşit halifeliğinin ilk yılından itibaren Anadolu seferlerine neredeyse her yıl aralıksız devam
etmiştir (Ülken, 2016: 266; Yılmaz, 2015:194). Hatta Harun Reşit, Osmaniye’nin Düziçi ilçesine
“Haruniye” adında bir şehir kurmuştur. Yine bu dönemde Orta Asya’dan gelen Türkmenler bu
bölgelere yerleştirilmeye başlanmıştır. Bölgeye ilk yerleşen Türk kafilesi, Ebu Süleyman Faraç
komutasında gelmiştir. Adana, 10. yy. da Abbasilerin zayıflaması üzerine bir ara tekrardan
Bizanslıların eline geçmiş ve Selçuklular Devrine kadar da Bizans egemenliği altında kalmıştır
(Adana İl Yıllığı, 1991: 27).
1.2.3.2. 1071 Malazgirt Zaferi’nden Sonra
Anadolu’yu yurt tutmak için akın akın gelen Türkmenler, Anadolu’nun muhtelif yerlerine
dağılmışlardı. Bizans Devleti, Anadolu’yu yurt tutan Türkleri atmak için girişimlerde bulunur.
Bu girişimlerden biri de R. Diogenis’in komutasında büyük bir ordunun oluşturulmasıdır. Hem
sayısal hem manevi birlik hem de askeri nitelik bakımından büyük bir ordu toplayan R. Diogenis
(Cahen, 1998: 25) Türkleri Anadolu’dan atmak için sefere 200 bin kişilik ordusuyla çıkarken
kendinden o kadar emindir ki sadece Alparslan’ı yenmekle kalmayacağını bütün İslam
topraklarını alacağını ve buralardaki camileri kilise yapacağını düşünmekteydi. Alparslan’ın
elçisine Alparslan’ın nerede teslim olacağını soran ve atlarının İsfahân ya da Hemedan’da
kışlayacağını söyleyen imparatora elçi ise şu tarihi cevabı verir: Hayvanlarınız orada kışlar; ama
sizin nerede kışlayacağınızı bilemem (Güngör, 2019: 64; Turan, 2018: 207). 200 bin kişilik
Bizans ordusuna karşılık Alparslan’ın ordusu ise 44 bin civarındaydı (Togan, 2019: 266).
Alparslan’ın 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te Roma İmparatoru R. Diogenes önderliğindeki
Bizans ordularını önce Bizans saflarında yer alıp daha sonra ırktaşlarının safına geçen
Peçeneklerin de desteğiyle yenmesi ve Bizans İmparatorunu esir alması Anadolu’nun Bizans

22

egemenliğinden çıkıp Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bir dönüm noktası olmuştur11
(Babuş, 2006: 25; Ceyhun, 2017: 56; Eliot, t.y.: 101; Grousset, 2017: 182, 210). Bu zaferle birlikte
tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru, Müslüman bir ordu tarafından da esir alınmış oldu (Cahen,
2012: 4). 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu coğrafyasında güç kazanan Türkler dalgalar halinde
Anadolu yarımadasına, öncelikle de Çukurova ve yöresine yerleşmeye başlamışlardır12 (Golden,
2018: 123; Türkay, 2012: 20). Süleyman Şah önderliğinde Çukurova fethedilmiş ve buralara
Oğuz boyları yerleştirilmiştir (Adana İl Yıllığı, 1991: 27). Ortodoks Bizanslılar kaybedilen
yerlerden çekilerek Batıya doğru kaymışlar ve bu boşalan yerlere Türklerin önünden giden
Ermeniler, Torosların dağlık bölgeleri ve Kilikya istikametine göçmüşler ve evvelce Bizans’ın bu
bölgeye sürdüğü Ermenilerin nüfusunda artışa sebep olmuşlardır (Turan, 2018: 219).
Malazgirt Zaferi sadece İslâm dünyasında değil Bizans ülkesi ve Avrupa’da da geniş yankılar
uyandırmıştır ki kazanılan bu zaferden birkaç yıl sonra Anadolu ve Suriye’de hâkimiyetin
Müslüman Türklere geçmesinden dolayı tüm Avrupa Bizans’ı kurtarmak ve kendilerince tehlike
olarak gördükleri Türk-İslam mevcudiyetini yok etmek için Haçlı Seferleri hazırlıklarına
başlamıştır (Merçil, 2014: 122). Selçuklular zamanında Çukurova, Haçlı Seferleri sırasında ara
sıra el değiştirmiş hatta bir ara Ermeni Krallığı bile kurulmuştur. Çukurova’da kurulan Ermeni
Krallığının krallarından I. Hetum ve halefleri, doğudan gelen Moğollar’a hemen itaat etmiş,
Türklere ve Memluklulara karşı Asya’nın yeni efendileri olarak gördükleri Moğolların korumaları
altına girmeyi uygun görmüşlerdir (Grousset, 2017: 299). Gerçi Moğolların Hristiyanlığa sempati
duydukları için (Carreto, 1992: 7) Müslümanlara karşı Hristiyanları destekleme taraftarı oldukları
görülmektedir (Pachymérés, 2019: 37). Moğolların tüm işgal zamanlarında en çok peşinde

Grousset, Anadolu’nun Türkleşmesinde Selçuklu hükümdarlarından ziyade Selçuklu hanedanlarına
devamlı başkaldıran asi Türkmen aşiretleri ve ufak emirliklerin eseri olduğunu söylemektedir. Gerekçe
olarak Selçukluların Fars kültürünün etkisine kapılmasını göstermektedir. Hatta İran’da hükümdarlık kuran
Selçuklu hükümdarları hükmettikleri İran’a Oğuz Türklerinin girmesini istememiştir. Bu yüzden birçok
Türkmen birliklerini İran’dan ziyade Anadolu’ya göndermişlerdir. Sultan Sançar’ın 1153 yılında Oğuzlara
yenilmesinden sonra ise Selçuklular bu Oğuz Türkmen aşiretlerinin yürüyüşünü durduramamışlar birçok
İran toprağı İranlılardan temizlenerek tamamen Türkleşmiştir. (2017: 187, 192). Günay ve Güngör de
Grousset’in görüşünü destekler mahiyette şu bilgileri vermektedir: Selçuklu sultanları, kendi devleti için
tehlike olarak gördükleri Türkmen aşiretlerini Anadolu’nun fetihlerine göndermekteydi. Bu şekilde hem
İslâm devletlerini göçebe akınlarından korumuş olacaklar hem Bizans’a karşı bir güç elde etmiş olacaklar
hem de Türkmen aşiretlerine yeni yurt ve geçim sağlamış olacaktı (2018: 355). Benzer bir görüşü Zeki
Velidi Togan ileri sürmektedir. Togan, Selçuklularla Türkmenlerin arasının daha Tuğrul Bey zamanında
açıldığını; Melihşah ise akın akın gelen Türkmenleri devamlı olarak Arran taraflarına ve Bizans sınırlarına
sevk ettiğini belirtmektedir (2019: 268, 270).
12
Anadolu’ya Türkler, sadece Selçuklularla gelmemiş daha halifeler döneminde bu bölgeye Müslüman
Türkler gaza amacıyla gelmişler, Malazgirt Zaferi’nden iki yüzyıl önce Anadolu’yu tanıma ve buraları
ilerideki yeni vatanları olarak tasavvur ederek geri gitmişlerdi. Hatta bazı Türk boyları, Torosların
doğusuna gelip yerleşmişler ancak belli müddet sonra tekrar dönmüşler. Buraya yerleşenlerin bir kısmı ise
geri dönmemiştir. Bizans ise bu İslam ve Türk yerleşimcilere karşı sınır boylarının güvenliği için
Balkanlardan getirdikleri Müslüman olmayan Türkleri bu sınır bölgelerine yerleştirmişlerdir (Turan, 2018:
164-165, 217).
11
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oldukları varlıkların başında hayvanlar olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir (Khazanov, 2015:
176).
Bu bölgedeki Ermeniler Ruben önderliğinde 1080 yılında bir baronluk tesis etmişlerdir.
Baronluğun en büyük hükümdarı olarak bilinen 1189’da tahta çıkan II. Leon, 1199’da Papa
tarafından kral ilan edilmiştir (Burgu, 2011: 67). Ermeni Krallığının Türklere karşı taşkınlıklar
yapması üzerine II. Kılıç Arslan döneminde bu bölgeye bir askeri kuvvet gönderilmiş, bu durumu
öğrenen Ermeni kralı ise barış antlaşması yapmak zorunda kalmıştır. Ancak Ermeni Krallığı
fırsatını bulduğu zaman taşkınlıklar yapmaya devam etmiştir. Selçuklu hükümdarı İzzeddîn
Keykâvus bu krallığı Küçük Asya’dan atmak için yola koyulmuş (Rice, 2015: 70), bu yapıyı
sindirdikten sonra ise kendi sultanlığına bağlamıştır. Alâeddin Keykubâd zamanında ise Ertokuş
ve Çavlı Bey komutasında iki ordu Çukurova bölgesine gelmiş, bölgedeki vergileri iyice
arttırmıştır (Güngör, 1998: 102-107). Ermeni Krallığı, Anadolu Selçuklularına, İlhanlılara vergi
vererek 14. yüzyıla kadar ayakta kalabilmiş, Memlukların Halep valisi Emir Beydemir 13741375’te bu bölgedeki Ermeni Krallığına son vermiştir (Ener, 1986: 155-156; Ersan, 2000: 339;
Kurt, 1995: 5).
1256 yılında Moğol saldırıları Anadolu’da birçok acıya sebep olsa da genelde Anadolu’nun
özelde ise Çukurova’nın Türkleşmesini hızlandırmıştır. Hatta bu tarihten önce Cengiz Han
zamanında bile Orta Asya’dan birçok Türkmen boyu Anadolu’ya gelmiştir. Cengiz Han’ın
Horasan’ı fethetmesi için gönderdiği oğlu Tuluy, Merv şehrini çatışmasız almasına karşın 400
sanatkâr hariç Merv halkını kılıçtan geçirmiş, yapılan katliamı ise altın kaplamalı bir koltukta
izlemiştir. Efsaneye göre burada göçerevli13 bir yaşam süren bir Oğuz boyu Anadolu’ya gelmiş
ve Selçuklulardan icazet alarak Söğüt tarafına yerleşmiştir. Bu boy, üç kıtaya hükmeden
Osmanlı’yı kuran kayı boyudur (Grousset, 2017: 273). Bu dönemde Moğol baskısından kaçan
Horasan diyarından ve Orta Asya’dan Anadolu’ya akın akın göçler olmuştur. Bu göçlerle gelen
Oğuz boylarının bir kısmını Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubad ordusuna almış, geri
kalanını ise Orta Anadolu’ya dağıtmıştır. Bu gelen boyların çoğunluğu heteredoks bir yapıya
sahip olduğu için 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlığı sırasında ayaklanan Babailere
katılmışlardır. Şehirde oturanların kötü gözle baktığı ve “Etrâk-i bî-idrak” dedikleri bu
Türkmenler, zor durumda kalmışlardır (Melikoff, 2015: 183-184). İlhanlı hükümdarı Hülagu
(1256-1265) zamanındaki baskıdan kaçan Türkmen boyları Memluklulara sığınmak zorunda

Bahaeddin Ögel, Türklerin göçebe olduğu fikrine karşı çıkmaktadır. Ögel, Türklerin göçerevli olduğunu
öne sürmektedir. (Ögel, 1991: 38-51). Biz de çalışmamızda “konargöçer, göçebe” sözcükleri yerine Ögel
hocamızın ileri sürdüğü “göçerevli” sözcüğünü kullanmayı tercih ettik.
13
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kalmıştır. Sultan Baybars14, kırk binden fazla haneye sahip bu Türkmenleri Gazze’den Antakya
ve Sis’e kadar uzanan coğrafyaya yerleştirmiştir (Kurt, 2005: XVII). Memluklular bu Türkmen
boylarını yerleştirmekle kalmamış aynı zamanda sahiplenmiş, kol kanat germiştir. Hatta 1304-05
yıllarında Mısır Memlukluları, Kilikya Ermeni Krallığına akın yapmış ve buraları kontrol altına
almıştır (Grousset, 2017: 423). Memluklular, bu bölgede yaşayan Türklere önem vermesinin bir
diğer sebebi ise bu bölgedeki Türklerin savaşçı bir yapıya ve karaktere sahip olmasıdır. Hatta bu
bölgeden alınan Türk köleleri gemilerle getirerek esaslı bir birlik oluşturulmakta, bu köleleri
gemilerle getirenlere büyük bahşişler verilmekteydi (Pachymérés, 2019: 43).
Anadolu’ya gelen Oğuzların “Bozok” boyları Anadolu’nun kuzeyine yerleşirken “Üçok” boyu
ise güneye yerleşmeye başlamıştır (Togan, 2019: 271). Çukurova bölgesinin Ermeni Krallığından
alınmasından sonra bu bölgeye Togan’ın da belirttiği gibi genelde Oğuzların üç-ok boyuna
mensup aşiretler yerleşmiştir. Ancak Dulkadırlı Türkmenlerinden bazı boyların Çukurova’ya
geldiği ve Kadirli’ye yerleştikleri de bilinmektedir (Şahin, 2002: 57).
Üçok koluna mensup Yüreğirler 1352 yılında Yüreğir kazasını ve Ramazanoğlu Beyliğini
kurarlarken Kınıklar da Osmaniye’de Kınık kazasını kurmuşlardır. Bayındır Türkmenleri ise
Haruniye’de görülmektedir (İpek, 2003b: 226). Adana civarına yerleşen Ramazanoğulları ile
Osmaniye’ye yerleşen Kınık Türkmenleri arasında devamlı bir mücadele olmuştur (Güngör,
2019: 97). Bu bölgeye yerleşen başlıca aşiret isimleri şunlardır: Yüreğir, Kınık15, Bayındır, Salur
ve Eymir’dir. Bu kola mensup boylar içerisinde en meşhur olanları Ramazanoğulları (Yüreğir)
ile Özeroğulları (Kınık?) dır. Daha sonra ise Kara İsa, Kosun (Kusun), Koş Temür (Kuştemür),
Ulaş ile Burnazoğulları aileleri gelmektedir (Sümer, 2016: 176-182). Ramazanoğulları
Üçoklardan olup İskenderun’dan Alanya’ya kadar olan bölgeyi kendilerine yurt edinmişlerdi
(Orhonlu, 1987: 17). XIV. asrın ortalarından itibaren Memlukluların da desteğiyle Çukurova’nın
Türkleşmesinde önemli rol oynamış olan Ramazanoğulları (Kapalı, 2002: 22) 1352-1608 yılları
arasında Çukurova bölgesinde bir hanedanlık olarak hüküm sürmüştür.

Sultan Baybars ve Kutuz 1260 yılında Moğollları Ayn Câlût’ta bozguna uğratarak Moğol askerlerinin de
yenilebileceğini göstermiştir (Grousset, 2017: 403; Turan, 2018: 202).
15
Osmaniye kültürü ve tarihi ile ilgili önemli çalışmalar yapan İsmet İpek, tarihi kayıtlarda geçen Kınık’ın
günümüzdeki Osmaniye olduğunu iddia etmektedir. Bu konuda araştırma yapan çeşitli bilim insanlarının
da görüşüne yer vermektedir. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları ve bunların görüşleri şu şekildedir:
1963 yılında Çukurova’da bir ay çalışma yapan Faruk Sümer, Kınık’ın Toprakkale ilçesinin Batı kısmında
olduğunu belirtmiştir. Kendisi de Osmaniyeli olan Yılmaz Kurt, Kınık’ın Toprakkale ile Dereobası arasında
olduğunu iddia etmiştir. İsmet İpek, bu bilim insanlarının görüşlerine yer verdikten sonra kendi
araştırmalarına göre Kınık şehrinin bugünkü Osmaniye’de kurulduğunu bazı belgeleri delil göstererek iddia
etmektedir (2003a: 212-217). Çukurova bölgesi hakkında önemli çalışmalar yapan Cezmi Yurtsever ise
1530’a ait bir tahrir defterine dayanarak Kınık şehrinin Toprakkale’de bulunan Kınıkkalesi’nin yanında
bulunduğunu iddia etmektedir (2009: 36).
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Ramazanoğulları, kendisine emirlik veren Memluklularla yer yer çatışmalar yaşamış olmasına
karşın genelde yakın ilişki içinde oldukları Şehabeddin Ahmed’in kızını Memluk sultanı Ferec’e
vermesinden de anlaşılmaktadır (Yiğit, 2008: 153-154). XIV. yüzyılın ilk yarısında ise
Kahramanmaraş-Elbistan tarafında Türkmen hanedanlarından Dulkadiroğullları, iki yüzyıla
yakın hüküm sürmüştür (Merçil, 2011: 394). Ramazanoğulları, Çukurova’nın Türkleşmesinde
önemli bir yerinin yanında bölgenin imar edilmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir (Ener,
1986: 181). Bilhassa Ramazanoğulları beylerinden olan Halil ve Pîrî Beyler Adana’da Ulu Cami,
olmak üzere medrese, imarethâne, han, hamam, dârü’ş-şifa, darü’l-hadis ve sıbyan mektebi gibi
dinî, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hizmet veren birçok medeni eser meydana getirmişlerdir
(Koca, 2013: 273). Piri Bey; Yavuz Selim’in Çaldıran seferinde bulunmuş, büyük kahramanlıklar
göstermiş biridir. Bu yüzden Ramazanoğlu Mahmut Bey’in Çaldıran’da ölmesi üzerine beyliği
Yavuz, Piri Bey’e vermiştir. Piri Bey, ayrıca Kanuni zamanında İçel Türkmenlerinde çıkan bir
isyanı bastırarak Kanuni’nin gözüne girmiştir. Tarihçiler tarafından Ramazanoğullarının en ünlü
beyi olarak Piri Bey gösterilmesi yaptığı bu hizmetlerden olsa gerek (Ener, 1986: 253-256).
Bu bölgenin kesin olarak Osmanlı yönetimine geçmesi, Yavuz Sultan Selim’in Memlukluları
1516 yılında Merc-i Dâbık Muharebesinde yenilgiye uğratması ve akabinde 1517 yılında yapılan
Ridâniye Savaşındaki galibiyetiyle mümkün olmuştur (Öztuna, 1998: 157-162). Tıpkı Çaldıran
Muharebesi’nde olduğu gibi ordusunda ateşli silahlar kullanan Yavuz Sultan Selim, usta at
binicileri ve savaşta maharetli olmalarıyla övünen Memlukluları ağır yenilgiye uğratmıştır
(Braudel, 2017b: 460; Carreto, 1992: 29). Savaştan kaçmak zorunda olan Tomanbay, daha sonra
yanına aldığı kuvvetlerle Osmanlılara saldırsa da (İyas, 2016: 145-146) Yavuz Sultan Selim, son
Memluk sultanı Tomanbay’ı idam ettirerek Memlukluları16 tarih sahnesinden tamamen silmiştir
(Güngör, 2019: 122; Kunt, 1991: 113; Yücel ve Sevim, 1990: 247-253; Rásonyı, 1988: 173). F.
Braudel, büyük Osmanlı tarihinin bu seferden sonra yazıldığını söyleyerek bu seferin ne kadar
önemli olduğunu “Süleyman’ın büyük saltanatı, acaba Suriye ve Mısır önceden fethedilmeseydi
bu kadar parlak olabilir miydi?” (2017b: 460, 463) sözleriyle de dile getirmiştir.
Osmanlı hâkimiyetindeki Adana, zaman zaman Halep eyaletine tabi bir sancak, bazen de müstakil
bir eyalet halinde Osmanlı idarî teşkilâtında yer almıştır (Köse ve Töreli, 2016: 100). 1608-1833
yılları arasında mütesellimlik şeklinde idare edilen Adana, 1867’de Kozan, Cebel-i Bereket, İç-il
sancaklarının birleştirilmesiyle eyalet haline getirilmiştir. 1833-1840 yılları arasında Mısır valisi
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın eline geçmiş, Londra Muahedesi ile de
1841’de tekrar Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır (Halaçoğlu, 2000: 12). 1833-1840 arasındaki

Memluklular hakkında daha fazla bilgi için bakınız. (Yiğit, İsmail (2008), Memlûklular 648-923/12501517, İstanbul: Kayıhan Yay.)
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yılları saymazsak bu bölge 1517’den Cumhuriyetin ilanına kadar Osmanlı’nın elinde kalmıştır.
Mısır valisi Mehmet Ali Paşa, bu bölgede birçok imar faaliyetinde bulunmuştur (Uygur, 2005:
18). 1872 yılında Adana vilayeti Adana, Kozan, Cebelibereket ve iç-il sancaklarının
birleşmesinden oluşuyordu ve bu tarihte Adana’nın nüfusu toplam otuz bin yirmi dört kişi iken
Adana vilayetinin toplam nüfusu ise yüz elli yedi bin beş yüz üç kişiydi. Önceki dönemlere
kıyasla özelde Adana, genelde ise Çukurova’nın gelişmesi Cumhuriyet Döneminde
gerçekleşmiştir. Öyle ki Adana’nın hızla gelişmesi sonucu nüfusu artmış, Türkiye’nin en
kalabalık illerinden biri olmuştur (Halaçoğlu, 1988: 351).
1.2.3.3. Göçerevli Yaşam ve Çukurova Türkmenleri
Türk hareketlerinin temelinde yatan en önemli sebep Türklerin göçebe olmalarıdır (Ceyhun,
2017: 223; Eliot, t.y.: 111). Pastoral göçebelik, Türk ekonomik hayatının temel dayanağı ve askerî
güçlerinin temeli olarak kabul edilebilir (Golden, 2018: 79). Türkler hayatlarını devamlı atlar
üzerinde geçirmişlerdir. Mesela Hunlar, sürülerine yeni otlaklar bulmak için durmadan yer
değiştirmişler; at, koyun, deve gibi hayvanlarını böylece koruma altına almışlardır. Akhunlar da
aynı ataları gibi göçerevli bir hayat tarzına sahipti. Yönetimlerinin merkezi devamlı surette
değişen bir konumda olup şehirlerde yaşamaya pek sıcak bakmıyorlardı. Hayvancılıkla
uğraştıkları için yazları serin otlak ve sulak yerlere çıkıyor, kışları ise alçak yerlere iniyorlardı.
Çinli bir tarihçinin 581 yılında yazdığı bir kaynağa göre Göktürkler, hayvanları için otlak ve su
bulmak için devamlı yer değiştirmektedir. Çinli bir hacıya göre ise 630 yılında Batı Göktürk
hakanı Tung-Yabgu; selefleri gibi yazları Yukarı Yulduz yamaçlarında, kışları ise Isık-kul
civarında yaşamaktadır (Grousset, 2017).
Başka bir Çin tarihçisinin verdiği bilgiye göre göçerevli Türkleri yerleştirme, Orhun Nehri
civarında Çin şehirlerine benzer bir şehir kurma, Taoist ve Budist mabetler yaptırma düşüncesinde
olan Göktürk hakanı Bilge Kağan’a veziri Tonyukuk, Türklerin en büyük avantajının göçerevli
bir yaşam tarzından dolayı düşman birliklerine ani baskınlar yapabilmelerini, başarısız olmaları
durumunda ise geri çekilmelerini ve kendilerini koruyabilmelerini; yerleşmeleri halinde bu
özelliklerini kaybedeceğini ileri sürerek karşı çıkmıştır (Barthold, 2017: 22; Grousset, 2017: 139;
Gumilëv, 2019: 405, 406; Taşağıl, 2018: 168; Turan, 2018: 86).
Görüleceğe üzere Türklerin en önemli vasfı göçerevli bir yaşam tarzına sahip olmasıdır.
Göçerevliliğin bir sonucu olarak Türkler hayvancılıkla uğraşmışlar ve ağırlıklı olarak koyun
yetiştirmelerine karşın at da yetiştirmişlerdir. Hayvanların yaylak ve kışlak için devamlı surette
yer değiştirmeleri meşakkatli bir iş olsa da yine de herkesin kendi hayvanlarını otlattıkları belli
yaylakları ve kışlakları vardı. Tarihi kayıtlar, göçerevliler için devamlı kaldıkları bir yer
olmadığını ancak her boyun kendine göre belirlenmiş topraklara sahip olduğunu göstermektedir.
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Bu ekonomik koşullar Türklerde iki sistemi ortaya çıkarmıştır. Bunlardan birincisi, iki aileli oba
sistemi iken ikincisi, adına küren veya küriyen denilen bir sistemdir. İkinci sistemde tüm unsurlar
topluca göç ederler ve geceleri ana otağın etrafı arabalarla kuşatılır ve güvenlik için devriyeler
bulundurulurdu. Bu iki sistem yıllarca zamanın veya şartların değişmesine karşın hiç değişmeden
sabit kalmayı başarmıştır (Gumilëv, 2019: 96-98). Nitekim Çukurova Türkmenlerinin de yazları
yaylaya çıktıkları yaylalar hemen hemen belli idi. Her aşiret yaz geldiğinde daha önceden
gittikleri yaylalara giderdi. Aynı şekilde kışlak yerleri de keza öyleydi. Böylece her aşiretin kışlak
ve yaylak yerleri olağan bir şey olmadığı müddetçe belli idi. Bir örnek vermek gerekirse
Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Varsak Türkmen aşireti yıllardır Düziçi ile Kahramanmaraş
arasında bulunan Hoğdu, Nacar yaylalarına çıkmaktadır. Bu iki yaylanın günümüzdeki
müdavimlerinin ezici bir çoğunluğunu bile Varsak Türkmen aşiretine mensup kişiler
oluşturmaktadır.
Hans D. Leicht bir topluluk adı belirtmiş olmamakla birlikte Orta Asya kavimlerinin göçebeliği
hakkındaki tespitlerinde şunları söylemektedir: “Göçebelerin sosyal temelleri aile ve kabile birliği
esasına dayanmaktadır.” Leicht, ayrıca bize göçebelik hakkında şu bilgileri vermektedir: Otlaktan
otlağa gezdirilen hayvanlar; yaşamın beslenme, giyinme, çadırda barınma, yakacak ihtiyaçlarını
temin eden elzem unsurlarıydı. Bundan dolayı göçebeler hayvanlarına tam bir bağlılık içindedir
(Rubruc, 2019: 16). Câhiz ise Türkler hakkında daha 800’lü yıllarda benzer ifadeler kullanmıştır.
Cahiz’e göre Türkler; çadırlarda yaşar, çöllerde ikame eder, hayvancılıkla uğraşırlar (2017: 109110, 112). Bu konuda başka İslam coğrafyacıların da benzer görüşlerde bulunduğunu görüyoruz.
Mes’ûdî, Türklerin bazılarının dağlarda ve bozkırlarda çadırlarda yaşadığını, Uygurların ve
Oğuzların ise hayvanları için yazlık ve kışlak bulmak için devamlı hareket halinde olduklarını
söylemiştir.17 (Şeşen, 2017).
Orta Asya göçerevli Türkmen aşiretleri, mücadele ve savaşların olmadığı normal zamanlarda bir
siyasi birlik ihtiyacı hissetmiyorlardı. Bu normal zamanlarda aşiret üyeleri, kendilerini uzun
yılların verdiği tecrübeyle gelenekleşmiş aşiret usulü ile yaşıyorlardı. Yani, Türkmen boyları ve
üyeleri; belli bir kanun veya yasaya ihtiyaç hissetmiyor, antlaşmalar yapmayarak kendi törelerine
göre yaşamlarını sürdürüyorlardı (Barthold, 2017: 16-17).

Barthold, İslam coğrafyacılarının kaynaklarının Türk coğrafyasını gezmekten ziyade daha önce yazılmış
eserlerin kaynak alınarak yazıldığını belirtmektedir. Bu yüzden de bu İslam coğrafyacıların Türkler
hakkında verdiği bilgilerin esasında daha önceki yüzyıllarda yazılmış eserleri kaynak olarak aldığı için
eserin tamamlandığı tarihte Türklerin hayat tarzları farklılık arz edebilir. Buna örnek vermek gerekirse 13.
yy. coğrafyacılarından Yakut Hamevî, eserinde Türklerin Bizans ile anlaşarak İslam düşmanlığı yaptığını
ve İslam’a çok zarar verdiğini söyleyen bilgiler esasında 10. yy. yazarı Makdisî’ye aittir. Hâlbuki 13. yy.
da Türkler İslam’ın bayraktarlığını yapmaktaydılar. Hatta bazı bilim adamları Yakut Hamevî’nin verdiği
bilgileri doğru kabul etmişler ve bu tarzda kendilerine delil aramaya koyulmuşlardır (2017: 55-56).
17
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V. A. Gordlevskiy Anadolu’yu yurt tutan Oğuz boyları hakkında şu bilgileri vermektedir: Oğuz
boyları, bir başbuğun etrafında hep birlikte bir araya geldiklerinde tehlikeli olabilirken
bölündüklerinde ise daha zayıf oluyorlardı. Oğuz boyları için sadece kabile egemenliği önemli
olup diğer kabileden olanlar onlar için yabancı sayılır ve onlara düşman gözüyle bakarlardı. Bu
anlayıştan dolayı birçok kardeş kavgası yapılmış, çok canlar yok olup gitmiştir (Gordlevskiy,
2019: 72). Nitekim Çukurova’yı yurt tutan Türkmen aşiretleri arasında da bu çetin kavgalar eksik
olmamıştır. Yörede söylenen bozlakların bir kısmının tematik yapısını aşiret kavgaları
oluşturmaktadır. Dadaloğlu’nun birçok türküsünde yurt tutma yüzünden çıkan kavgalar yer
almaktadır. Avşarlar ile Ceritler, bu türkülerde genelde iki hasım aşiret olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çukurova’da Avşar ile Bozdoğanlar birlikte hareket ederlerken Ceritler ile Tecirliler
de birlikte hareket etmektedir (Mirzaoğlu, 2003: 44-45).
Klanını veya aşiretini eşsiz saymak insanlığın belli gelişme aşamalarında has inançlardan biridir
(Paredes, 2004: 38). Boy toplumunda “biz” duygusu ön planda yer aldığından her boy diğer
boydan daha farklı ve daha üstün olduğuna inanmaktadır (Lvova ve diğ. 2013c: 18). Nitekim Ali
Rıza Yalman, eserinde bu duruma değinmiştir. Yalman, Tecirliler ile Avşarlar arasındaki yıllarca
süren çatışmalara atfen ne zaman bir Tecirli’ye varsa Avşarların kendilerinden korktuklarını, ne
zaman bir Avşar’a rast gelse Tecirli’nin korkaklığına dem vurduğunu söylemektedir (1977: 329).
Lvova’nın da belirttiği bu durumun bir benzerine Cerit Türkmen beyi ile Dadaloğlu arasında
söylenen türküde de görmek mümkündür (Âşık Feymânî, 2018: 110-112; Mirzaoğlu, 1994: 135137; Mirzaoğlu, 2003: 142-146).
Anadolu yaylaları; bitki topluluğu, iklimi, pınarları gibi özellikleri bakımından tıpkı Orta
Asya’nın yaylalarına benzemektedir (Grousset, 2017: 185). Dolayısıyla Çukurova Türkmenleri
Anadolu yaylalarını kendilerine yeni meskenleri olarak seçmişlerdi. Buraya yerleşen bu Türkmen
aşiretleri yazları Sivas, Uzun Yayla gibi yerlere çıkmakta; kış mevsimi başlamadan tekrar kışlak
yerleri olan bu bölgeye inmekteydiler (Gökşen, 2016: VII). Bu Türkmen aşiretleri, hayvancılıkla
uğraştıkları için yerleşik halkın arazilerine zarar vermekte, Osmanlı’ya vergi ve asker de
vermemekteydiler. Başına buyruk yaşayan bu Türkmen aşiretlerin bir beyi olup bu aşirete mensup
olanlar bu beyin hükümdarlığı altında yaşıyorlardı. Bu aşiret reisleri, tabiri caizse, kendilerini
hükümet gibi görmekteydiler (Kunos, 2001: 113, 114) ve bunlara bağlı halk da Osmanlı’ya tabi
olmaktan çok kendi aşiret reislerine tabiydiler ki reisleri bunların sadakat gösterecekleri tek
kişiydi (Lindner, 2000: 95). Nitekim Lindner’in saptamasını sahada derlenen bazı türkülerde
görebiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse Kadirli’nin Sofular köyünden kaynak kişimiz Ziya
Timur’dan derlediğimiz (Ceridler Rakka’ya Sökün edince) Cerit Türkmen aşiretinin Rakka’da
girdikleri bir savaşta büyük zayiat vermesi üzerine Cerit Türkmen aşiretinin reisi Ceritoğlu Ali
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Bey’in artık Rakka’da durulamayacağını, göç etmek gerektiğini bir türküyle dile getirmesi
üzerine aşiretinin ileri gelenleri beylerine hak vererek bulunduğu yerden göçmenin daha doğru
olacağına karar vermelerini konu alan bir hikâyeli türküyü verebiliriz. Derlediğimiz bu hikâyeli
türküde aşiret üyelerinin reislerinin kararını sorgulamadan kabul etmeleri, aşiret yapısında aşiret
reisinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
Göçebe, bir şefi tanıyıp kabul ettiğinde hiç zorluk çıkarmadan en sıkı disipline boyun eğer.
Göçebeler uçsuz bucaksız diyarları, özgürlüğü ve onlara hayat veren sürüleri tercih ederler.
Göçebeler yağmacı özelliğine sahip olup kaçacak yeri ve yolu olmayan çiftçilere bir anda baskın
yaparlar ve ganimetleri topladıktan sonra derhal geri çekilirler. Yakın yerleşim yerlerine ise
çaresiz kalmadıkça baskın yapmazlar uzak yerlere akın yaparlardı (Roux, 2006: 37-38). Ziya
Gökalp, Roux’dan çok önce benzer görüşler ileri sürmüştü. Gökalp’e göre göçebelik, bir boyun
veya devletin devamlı olarak bir savaşın içerisinde bulunması demektir. Bu savaş durumu ise ya
saldırı ya da savunma gerektirirdi. Taarruz şimdiki anlayışımıza göre olumsuz sayılırken savunma
meşru yani olumlu karşılanırdı. Ancak tam olarak medenileşmemiş topluluklar için bu taarruz
hali bir ekonomik getiri kaynağıydı ve eskiden beri birçok topluluk akınlar yapmışlar ve yağma
faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Eski Türklerin geçim kaynaklarından birinin akın ve yağma olduğu
görülmektedir (2014: 14-15). Çukurova’daki Türkmenler, Roux’un tanımladığı ve Gökalp’in
belirttiği özelliklere sahipti. Buradaki aşiretler de uzak yerlere akınlar yaptıkları ve yağma
yaptıkları olmuştur. Hatta Avşarlar18, bu akınlara “kovgun” demekte ve özlemle anmaktadır. Yine
birçok kaynakta belirtildiği gibi Tecirliler bu yağma işinde oldukça mahir olduğu bilinmektedir.
Ancak bu akınların keyfi olmadığını, ihtiyaçtan hâsıl olduğunu belirtmekte yarar var.
Beylerine sıkı sıkı bağlı olan aşiret üyeleri beylerine karşı oldukça sadakatli ve itaatkârdır. Aynı
şekilde aşiret üyelerinin de birbirlerine karşı kuvvetli bir bağı vardı. Kozanoğlu Yusuf Ağa’nın
ölümü üzerine yakılan ağıt buna güzel bir örnektir. Çukurova Türkmen aşiretlerinin birbirlerine
karşı düşmanca tavırlarının benzerini XIX. yüzyıl Orta Asya Türklerinde de görmekteyiz (Bacon,
t.y.: 66). Yukarıda araştırmacıların Orta Asya’daki Türkmen aşiretleri hakkında verdiği bilgiler
ile Çukurova’da yaşayan Türkmen aşiretleri arasında birçok benzerliğin olduğu görülmektedir.
Çukurova’daki Türkmen aşiretlerinin kendi aralarındaki kavgalarından birini de hayvanlarına
otlak bulma yüzünden çıkan kavgalar oluşturmaktaydı. Göçerevli bir yaşamın gereği yazları suyu
ve otu bol olan yaylak ihtiyacı ve kışları da aynı şekilde daha sıcak ve elverişli kışlak bulma
kaygısı aynı yöreyi paylaşan aşiretler arasında şiddetli çatışmalara neden olmuştur. Bu çatışmalar

Avşarların Çukurova’da yaptığı baskınlardan bazıları halk tarafından merkeze şikâyet edilmiş bununla
ilgili fermanlar yayınlanmıştır. Ayrıca hem Avşarlar hem de diğer aşiretler hakkındaki daha ayrıntılı bilgi
için bkz. (Refik, 2017).
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bazen öyle bir hâl almış ki çatışmalarda kan gövdeyi götürmüştür. Osmaniye ile Hasanbeyli ilçesi
arasında bulunan bir mevkiinin adı Kanlıgeçit’tir ki rivayetlere göre bu mevkii adını Avşar-Cerit
kavgasında gerçekleşen savaşta çok kan dökülmesinden dolayı almıştır (Mirzaoğlu, 2003: 44-45).
Bu savaş üzerine söylenen türküler yörede hâlâ söylenmesi de bu savaşın yöre halkı üzerinde ne
kadar tesir ettiğini göstermektedir.
Yöredeki yaşlı kuşaklar, Dadaloğlu’nun Ceritlerle girdiği savaştan yenik çıkması üzerine
söylediği türküleri ve bu türkülerin ortaya çıkmasına neden olan bu savaşları az veya çok
bilmektedir. Bunun dışında aşiret reisi ünlü Kozanoğlu beyi üzerine söylenen türküler de yörede
sıkça söylenmekte ve bilinmektedir. Ayrıca, farklı aşiretlerden kişilerin bireysel kavgaları da
yörede bilinmekte ve söylenilmektedir ki bu tarz türkülerin en meşhuru Tecirli aşiretine mensup
Açacak Omar’ın bir varyanta göre Bozdoğan aşireti reisinin, bir varyanta göre ise Avşar beyinin
üç oğlunu öldürmesi üzerine söylenen ağıttır. Bu ağıtı yörede birçok kişi bilmekte ve icra
etmektedir. Yörede yaptığımız saha çalışmasında bu türküyü icra edenler türküye konu olan
kahramanların hangi aşiretlere mensup olduğunu özellikle belirtmeleri dikkat çekici bir husustur.
İster Avşar isterse de Bozdoğan olsun bahsi geçen bu beyin üç oğlunun Tecirli Türkmen aşiretine
mensup Açacak Omar tarafından öldürülmesi belki de Ceritlerle birlik olan Tecirliler ile
Bozdoğanlarla birlik olan Avşarların tarihe dayanan kavgasının bireyselmiş biçimi olarak
değerlendirilebilir.
Eberhard’a göre göçebelik, Türk kültürünün temelini oluşturmaktadır (1996: 92) ki göçerevli bir
yaşamın temel unsurlarından birini de dağlar, yaylalar oluşturmaktadır. Yöre Türkmenlerinin bir
özelliği de Fernand Braudel’in (2017a: 69) kavramsallaştırdığı “Dağlı Özgürlüğü” ne sahip
olmasıdır.19 Dolayısıyla dağlar ve ovalar arasında yıllarca yaşam sürmüş Çukurova Türkmen
aşiretlerini daha iyi anlamak için “dağlı özgürlüğü” ne de bir göz atmak gerekmektedir. Zira
Çukurova, kış mevsimi için çok elverişli bir yerleşim yeri olmasının yanında bölgenin etrafının
geçilmesi ve aşılması zor dağlarla çevrilmiş olması bu bölgedeki Türkmen aşiretleri için bu
bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde önemli bir etken olmuş; bu aşılması ve ulaşılması güç
dağlar silsilesi, göçerevli Türkmenler için her zaman güvenli bir liman görevi üstlenmiştir
(Abouamsha, 2020: 64). Nitekim, XVI ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı yönetimiyle anlaşamayan
göçerevli Türkmen taifeleri, Osmanlı yönetimi kuvvetleri karşısında zor durumda kaldıklarında
yine bildik yerlere, yani dağlara sığınıyorlar; bu şekilde varlıklarını sürdürmeyi başarabiliyorlardı
(Gordlevskiy, 2019: 99). Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere göçerevli Türkmen aşiretleri için

Doktora ders döneminde dersini aldığım Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, birkaç dersinde Fernand Braudel’in
“dağlı özgürlüğü” ne değinmiş, hatta bir ders saatini kendi yorum ve gözlemlerini de içine katarak tamamen
bu konuya ayırmıştı. Bu dersler ve hocamın bu konuya değinen çalışması benim ufkumu açmıştır.
Kendisine teşekkürü bir borç bilirim.
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dağlar sadece yazları hayvanlarını otlattıkları yerler olmayıp kendilerini tehlikede hissettiklerinde
sığındıkları bir limandır. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse yörede
yıllarca hüküm sürmüş Kozanoğlu Yusuf Bey adına söylenmiş bir ağıdın bir dörtlüğü ve
Dadaloğlu’nun bir türküsünden iki dizeyi verebiliriz. Dârü’l Elhân’ın 1926’da yaptığı saha
çalışmasında Adana’nın Kozan ilçesinden derlenen Kozan’da yıllarca hüküm sürmüş ünlü
Kozanoğlu ailesine yakılmış bir türkü olan “Kozanoğlu” ağıdında Osmanlı kuvvetlerine karşı
Kozanoğulları beylerine bir sığınak olarak “Gâvur Dağı” gösterilmektedir. Türkünün ilgili
dörtlüğü aşağıda verilmiştir:
Çıktım Kozan’ın dağına
Remil attım dost bağına
Aşiretten imdat olmaz
Kaç, kurtul, Gâvur Dağı’na (Gazimihal, 2017: 151; Uğurlu, 2009: 429).
Dörtlüğün son dizesinde görüldüğü üzere Gâvur Dağları bir sığınak olarak karşımıza çıkmaktadır.
1865’te Fırka-ı Islâhiye ordusuna karşı direnen bir başka âşık Dadaloğlu’dur. Dadaloğlu’nun
iskâna karşı söylediği türkünün “Ferman padişahın dağlar bizimdir” (Kutsi, 1990: 65) dizesi de
bu bağlamda dağların yöredeki Türkmenlerin hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu
göstermektedir.
Kanun ve otoritenin kolunun uzanamadığı dağlarda (Hobsbawm, 2011: 8) yaşam güç; kuralları
ise çetindir. Dağlıların kendine has bir yaşam felsefesi vardır. Dağlar, acımasız aykırılıkları ve
kanunsuzlukları yaratmaktadır. “Kanunu ben kendim yaparım ve bana gerekeni alırım.”
düşüncesi görülmektedir. Dağ, bir sığınak, bir hür insanlar ülkesidir. Uygarlığın ürünü olan
toplumsal, siyasi düzen, parasal, ekonomik baskıların ve dayatmaların hiçbiri bu bölgede yaşayan
insanlara ağır gelmemektedir. Çünkü buralarda sıkışık kent ağı, yani yönetim veya diğer bir
söyleyişle kentler olmadığı gibi jandarma da yoktur. Kısaca dağ; özgürlüklerin sığınağıdır
(Braudel, 2017a: 69-73).
Osmanlılar, kıyı bölgelerine hâkim iken koruması kolay olan ilk kayadan itibaren boğazdan
dağlara doğru üstünlüğünü kaybetmektedir. Nasıl Lübnan ve Anti-Lübnan dağlarında Dürziler,
Mutuailer bağımsız yaşamışlarsa (Braudel, 2017a: 72) Toros dağlarında yaşayan konargöçerler
de aynı bağımsızlığı yaşamışlardır. Dağlar, bu bölgede yaşayan Türkmen aşiretleri için bir
özgürlük yeri, herhangi bir saldırıya karşı ise bir sığınak yeri olmuştur. Bir örnek vermek
gerekirse Mısırlı İbrahim Paşa’nın Payas’ta bu bölgenin Türkmen aşiretlerine yenilmiştir. Bu
yenilgiden sonra bu bölgeye akınlar düzenleyen oğlu İbrahim Paşa’ya “Oğlum İbrahim. Dağlar
ile ovaların ahvâlini fark u temyiz et. Dağlıları nazar-ı ehemmiyette tut.” sözleri dağlı
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özgürlüğünün ruhunu anlatması açısından oldukça önemlidir. İbrahim Paşa, bu bölgeye büyük bir
orduyla geldiğinde babasının sözleri aklına gelmiş olacak ki dağlara sığınmış aşiretlerle
savaşmadan geri dönmüştür (Tezâkîr, 1986: 128)20.
Derviş Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa’nın idaresindeki Fırka-ı Islâhîye ordusu, bu bölgeyi ve bu
bölgenin aşiret yapısını bildiklerinden ordusuna dağlarda savaşmaya uygun askerler seçmişlerdir.
Derviş Paşa, bu ordunun askerlerini Ostrok boğazından zaferle Karadağ’ı yarıp İşkodra tarafına
geçen ordunun en seçkin askerleri olan zeybeklerden ve Arnavutlardan seçmiştir. Buna sebep ise
bu askerlerin dağlarda ve taşlarda keklik gibi sekmeleridir (Tezâkîr 1986: 133). Cevdet Paşa,
Mısırlı İbrahim Paşa’nın oğluna verdiği nasihati de aklından hiç çıkarmamış olacak ki dağlardaki
aşiret reislerine karşı yapacağı askeri hareketleri en ince ayrıntılarına kadar hesaplamıştır. Örnek
vermek gerekirse İslahiye’de amacına ulaşan ordu, hemen bu ilçenin batısında yükselen
Gavurdağlarından aşıp Yarpuz’a inmeyi düşünmüş; ancak daha önceki Osmanlı askerlerinin ve
Mısırlı İbrahim Paşa’nın ordularının bu dağ yolundaki başarısızlıklarını göz önünde bulundurarak
Bulanık taraflarından geçmeyi daha uygun görmüşlerdir (Ahmet Cevdet Paşa, 1986: 153).
Dağlar, sadece Çukurova Türkmenlerinin zor durumlarda sığındığı bir liman olmamış, geçmişten
günümüze hemen hemen bütün Türklerin sığınağı olmuştur. Ligeti’ye göre ilk anayurtlarından
çıkan Asya’lı göçebeler, bazı korkunç mağlubiyetlerden sonra son sığınak yer olarak ormanlık
bölgeyi seçmiştir (1946: 17). Orta Asya’da da Türkler, kalabalık Çin ordularına karşı kendilerine
sığınak olarak dağları seçmişlerdir (Grousset, 2017: 50). Bu davranışın bir benzerini Kutluk’ta
görüyoruz. Kutluk kendine bağlı birlikleri Hangay dağlarının ormanlarla kaplı yerine çekmişti.
Bu dağların en ücra yerlerinde Çin imparatorluğu ordusuna karşı gizleniyor fakat fırsat buldukça
da saldırılar yapıyordu. Bu kuytu ve ücra dağ vadilerinden yapılan akınlar 2. Türk hakanlığının
kurulmasında başrolü oynamıştır (Gumilëv, 2019: 349-350). Aynı özellikleri Bizans tarihçilerinin
Türkler hakkında verdiği eserlerinde de görmekteyiz. Bizanslı tarihçi Georges Pachymérés’in
verdiği bilgiye göre Anadolu’ya saldıran Moğollara karşı birçok Türk boyu direnmiştir. Bu
direnme ise çoğu zaman dağlara yakın olan yerlere kaçmakla olmuştur (2019: 29). Aynı şekilde
Arapların köle olarak getirdiği Türk gençlerine kötü muamelesine dayanamayan sayıları 50 ile 80
civarında olduğu düşünülen Türk genci ne pahasına olursa olsun kendilerine reva görülen
haksızlıkların ve kötü muamelelerin intikamını almak isterler. Bir gün fırsat kollayarak Arap
komutanı hançerle öldürürler. Bu olay Medine’de kargaşaya sebep olur ve Medineliler bu Türk
gençlerin üzerine yürür. Bu asil Türk gençleri bir dağa çekilip savunmaya çekilirler. Medineliler,

Ahmet Cevdet Paşa’nın önemli bilgiler veren “Tezâkir” ve “Marûzât” adlı eserleri, bir nevi hatıra tarzında
eserlerdir. Cevdet Paşa, devrinde gördüğü, duyduğu veya düşündüklerini bu eserlerde toplamıştır
(Tanpınar, 2016: 211).
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bu gençlerle savaşmayı göze alamazlar ancak dağın etrafını kuşatırlar. Uzun süren savunmadan
sonra aç ve susuz kalan bu gençler dağda ölür (Bozkurt, 2018: 237).
Yukarıda verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı üzere tarihin ilk dönemlerinden son dönemlere kadar
Türklerin herhangi bir tehlike karşısında dağlara sığındığı, dağları bir liman olarak gördüğü,
tehlike geçtiğinde ise yine bildik yaşamına döndüğü görülmektedir. Bu benzer davranışın
Çukurova Türkmenlerinde de görülmesi, Çukurova Türkmenlerinin Orta Asya’dan sadece
sürülerini getirmedikleri aynı zamanda yaşam felsefesini de getirdiklerini göstermektedir ki bu
yaşam tarzlarından biri de tehlike anında dağlara sığınmadır. Bu durum ise birçok sosyo-kültürel
benzerliğin yanında tehlike anında dağlara sığınma bakımından da İslamiyet öncesi Orta Asya
Türkleri ile Çukurova Türkmenleri arasındaki benzerliği ve dolayısıyla da sürekliliği
göstermektedir. Verilen bütün bu bilgilerden sonra şunu söyleyebiliriz ki aradan geçen yüzlerce
yıllık zaman dilimine karşın Çukurova ve Gâvur Dağı Türkmen aşiretleri Türklük özelliklerini
günümüze kadar tavizsiz korumuştur.
1.2.4. 1865 İskân Emri
1.2.4.1. İskân Öncesi Yerleştirme Çabaları ve Nedenleri
XVII. yüzyıl süresince Osmanlı merkeziyetçi rolünü yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır (Akdağ,
1974: 51). Çünkü Osmanlı, 1699 Karlofça Antlaşmasıyla önce duraklama daha sonraki yıllarda
ise gerileme dönemine girmiştir. Osmanlı, ilk başlarda kaybettiği toprakları almak sonra da
taarruzlara karşı kendini savunmak için savaşlara girmek zorunda kalmıştır. Bu savaşlar
Osmanlıları birçok açıdan yıpratmasına karşın en çok da ekonomik olarak sarsmıştır. Artık
Osmanlılar, ilk günlerdeki gibi savaşlardan ganimet elde edemediği bir yana birçok masrafın
altında

boğulmaya

başlamıştır.

Savaşlarla

uğraşan

Osmanlı

bu

eyaletlerle

fazla

ilgilenemediğinden dolayı bazı kabileler vergilerini ödemeyi reddetmişlerdir (Köksal, 2006). Bu
dönemde birçok köylü çiftçiliği bırakarak sapan yerine tüfek, öküzleri yerine at temin ederek
kimisi atlı, kimisi sekban olarak eşkıyalığa başlamışlardır (Orhonlu, 1987: 7; Selçuk, 2008: 47).
Savaşlarda yenilgilerin artması, Anadolu’da eşkıyalık ve ayanlık gibi unsurların altında ezilen
halkın toprağını terk etmesi, konargöçerlerin yerli halka ciddi zararlar vermesi gibi nedenlerden
dolayı iskân politikası kaçınılmaz olduğundan Osmanlı bazı önlemler almaya başlamıştır (İnbaşı,
2016: 49).
Nitekim XVII. yüzyılın sonlarına kadar göçerevli toplulukları yerleşik hayata geçirmek için
herhangi bir çaba sarf etmeyen Osmanlı, 1691’den itibaren ise bu bölgede iskân politikasıyla
ilgilenmeye başlamış ve gerekli adımları atmaya başlamıştır. Ayas, Berendi ve Kınık kazalarının
iskân edilmesi için ilk emir 11.01.1691 tarihinde verilmiş olup bu emri uygulama görevi de Yeğen
Mehmet Ağa’ya tevdi edilmiştir. Ayrıca Yeğen Mehmet Ağa’ya 07.03.1691 tarihinde bu
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aşiretlerin Çukurova’nın muhtelif yerlerine iskânıyla ilgili bir de ferman gönderilmiştir. Dulkadir
ulusundan Kınık, Ayas ve Berendi’ye iskân edilen aşiret veya oymaklardan bazıları şunlardır:
Karamanlu, Kâncı (?) Ceridi, Dipgalı Ceridi, Göçer Ceridi, Şahablu Tüccarlusu, Kara Süleymanlı,
Çakal-demircilü. Bu oymak ve aşiretlerin hane sayısı 1303’dür. 1708 yılında Çarmelik
derbendine yerleştirilen Tecirli aşireti yerlerini terk ederek Erzurum, Bozok ve Kırşehir
taraflarına göç etmişlerdir (Orhonlu, 1987: 78, 95).
17. yy. da konargöçerleri yerleşik hayata geçirme teşebbüsleri 18. yüzyılda da devam etmiştir.
1691, 1696 ve 1712 yıllarında uygulamaya konulan iskân politikaları yukarıda belirttiğimiz gibi
pek başarılı olamamıştır. İskân politikalarının başarıya ulaşamamasının yegâne sebebini Türklerin
alışkın olduğu göçerevli yaşam tarzına bağlamak hatadır. Bunda iskân edilen coğrafi alanların iyi
seçilememesi, ziraat için yerleştirilen kişilere tahsis edilen arazinin tarıma elverişsiz, verimsiz
olması gibi sebepler de etkili olduğu gibi (Karaboran, 1995: 631) iskânla görevli idarecilerin uzun
bir süreç isteyen iskânın gerektirdiği sorumluluğu yeterince kavrayamamış olmasının da payı
bulunmaktadır (Orhonlu, 1987: 92, 93). Ayrıca Osmanlı’nın görevlendirdiği memurların ve
yöneticilerin haksız yere halka zulmetmesi (Gordlevskiy, 2019: 98) haksız yere kazanç elde
etmesi, taraf tutması gibi davranışları iskân hareketlerinin başarısız olmasında pay sahibidirler.
Bu duruma bir örnek vermek gerekirse 1760’lı yıllarda Adana kadısı Yeğenzade Mehmet
Efendi’nin halka zulmetmesi, haksız yere insanlara ceza kesmesi, haksız kazanç elde etmesi halkı
canından bezdirmiştir21 (Köse ve Töreli 2016: 101). Bazı yöneticiler ise yöredeki güçlü aileleri
korumuş, bazıları ise eşkıyalığa göz yummak zorunda kalmıştır. Bu örnekler bölgede düzenli bir
yönetici sistemi olmadığını da açıkça göstermektedir ki 1691-1752 yılları arasını kapsayan 60
yıllık süreçte Adana’ya yetmiş beş idareci atanmıştır. Bu yöneticilerin bir kısmı birkaç ay içinde
ya azledilmiş ya başka yerlere görevlendirilmiş veya merkeze çekilmiştir (Yılmazçelik ve Tatar,
2016: 121-123). Ayrıca 1746 ile 1757 yılları arasındaki on bir yıllık sürede on iki valinin
değişmesi; hatta 1756 yılında üç valinin birbiri ardına atanması da durumun çok da iç açıcı
olmadığını göstermektedir (Ener, 1986: 279). Zaten düzenli bir yöneticiden mahrum kalan bu
bölgenin coğrafi yapısının özelliği, aşiretlerin göçerevli bir yaşamdan kaynaklı eşkıyalığa meyilli

Bu durum bir türküye de yansımıştır. Ancak türküye konu olan paşa Yeğenzade Mehmet Efendi değil,
Daldaban Paşa’dır. Ferruh Arsunar (1962: 129-130) ın verdiği bir bilgiye Daldaban Paşa, Adana’da vali
iken birçok yolsuzluğa karışmış; adaletsiz yönetimiyle birçok kişiye zulüm etmiştir. O dönemde Çukurova
dolaylarında hüküm süren çok nüfuzlu Ulaşlıoğlu Hacı Bey, bu durumdan rahatsız olarak Adana valisi
Dalbadan Paşa’ya dürüst olması, doğru yola gelmesi için türkü şeklinde bir mektup gönderir. Mektubu
okuyan Dalaban Paşa, çok büyük bir nüfuzu olan mektubun sahibi Ulaşlıoğlu’ndan çekindiği için onun
gönlünü almak amacıyla konağına davet eder. Büyün izzet ve ikramlardan sonra kendine karışmaması için
bir bakıma rüşvet olarak Ulaşlıoğlu’na büyük meblağda maaş teklif eder. Ulaşlıoğlu ise bu teklifi kabul
etmeyerek konağı terk eder. Arsunar’ın aktardığı bu bilgiden de anlaşılacağı üzere bölgeye gelen bazı devlet
adamlarının yöre insanına adaletli davranmadığı anlaşılmaktadır.
21
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olmasının yanı sıra bölgeye atanan bazı devlet görevlilerin de halka zulmetmesi bölgenin dirlik
ve düzenini iyice keşmekeş bir hale sokmuştur.
Yerleşik hayat öncesi göçerevli bir hayat tarzına sahip Türklerin yaşamlarını hayvanlarına göre
şekillendirdiği (Balcı, 2019: 27) göz önünde bulundurulursa göçerevli yaşam süren
Çukurova’daki Türkmen aşiretleri de sahip olduğu bu hayvanlara daha iyi bakabilmek için yazları
yaylaya çıkmak zorundaydılar. Dolayısıyla Osmanlı’nın farklı dönemlerdeki iskân politikalarına
direnmelerinin en önemli sebebi göçerevli yaşama alışmış hayat tarzlarını bırakmak
istememeleriydi (Karaboran, 1995: 622) İskân’dan (1865) sonra bile Çukurova’da kısa mesafeli
göçler ve yarı-göçerlik şeklinde de olsa göçerevli bir yaşam XX. yüzyılın ortalarına kadar
sürmüştür (Durmont, 1981: 390). İskân’dan sonra da Türkmen aşiretlerinin belli bir süre eski
yaşam tarzlarına devam etmesinin nedenini göçerevli insanların zihniyetinde aramak gerekir
(Khazanov, 2015: 179).
Reşidüddin’in avcılıkla geçinen Orman Uranhabtı adlı bir kavimle ilgili anlattığı bir hikâyeye
göre; göçerevli yaşamı benimseyen boyların nazarında yerleşik çiftçilerin yaşamı ne kadar
çekilmez bir esaret ise avcılıkla geçinen toplulukların nazarında da göçerevlilerin yaşamı aynen
çekilmez bir tutsaklık olarak görülüyordu (Barthold, 2017: 167). Khazanov’a göre yerleşik hayata
geçme, göçebe toplumunun fakirleşmesinin muhtemel sebeplerinden biri olup bu husus tüm
göçebe toplumlar için geçerlidir. İşte tam da burada yerleşik hayat, göçebeler tarafından
aşağılanan ve istenmeyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düşüncenin geçmişi çok
eskilere dayanmaktadır. İskitler, yerleşik hayata geçenleri “şerefsiz” olarak tanımlarken, Oğuzlar
da aynı düşüncede olup yerleşik yaşama geçenleri, kendi toplum üyeleriyle eşit seviyede
görmezlerdi (Khazanov, 2015: 179). Khazanov’un da belirttiği gibi göçerevli bir topluluğun
yerleşik hayata geçip fakirleşmesinin 16. yüzyılda somut bir örneği bulunmaktadır (Faroqhı,
2018: 113). Yapılan bu açıklamalar, Çukurova Türkmenlerinin yerleşik yaşam yerine göçerevli
bir yaşamı tercih etmesinin nedenini daha anlaşılır kılmaktadır.
XIX. yüzyılda merkezi otorite neredeyse çökmüş gibi davranan ayanlar, Osmanlı’nın diğer
bölgelerinde olduğu gibi bu bölgede de bağımsız hareket etmeye başlamışlar, kendi yönetimlerini
güçlendirmişlerdir (Yalçınkaya, 2013: 413). Ülkenin birçok yerinde güçlü ayanlar olduğu gibi
Kozanoğulları ve Menemencioğulları da Çukurova’nın güçlü ayanları olup Çukurova’da yıllarca
hüküm sürmüş aşiret reisleridir (Mert, 1991: 196). Ancak XVIII. yüzyılda eşkıyalık yapan aşiret
reisleri veya hanedandanlar devlete karşı herhangi bir isyan teşebbüsünden ziyade yöreye atanan
devlet görevlilerin kötü idarelerine karşıdır. Kozanoğulları padişaha karşı herhangi bir isyanda
bulunmamakla birlikte Mısırlı İbrahim Paşa’nın ordusunu yenmesi üzerine Kozan’daki güçlü
konumu ve şanını iyice arttırmasından olacak ki padişahın bazı emirlerine “Ammim oğlu bunca
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memâliki havza-ı tasavvuruna geçirmiş. Bir avuç Kozan dağlarını bana dahi çok görmemelidir.”
şeklinde karşılık vermesi ilginçtir (Ahmet Cevdet Paşa, 1986: 110). 1860 yılında Menemenci
Ahmet Bey’in M. Tevfik Efendi’ye yazdırdığı el yazması bir eserde Çukurova’da 19. yy.
başlarından itibaren hükümet denen bir şeyin olmadığı yazmaktadır (Ener, 1986: 290).
Çukurova bölgesi, sayılan bu etkenlerden dolayı uzun süre kaderine terk edilmiş olduğunu Faruk
Sümer “Kınık, Berendi, Sarı-Çam gibi yörelerdeki köy ve ekinlikler tamamen ortadan kalkmış ve
buralardaki topraklar asırlarca ekilmeyerek boş kalmıştır.” sözleriyle özetlemiştir (Sümer, 1963:
31). Cengiz Orhonlu da benzer tespitlerde bulunmuş; Demir-Kapı’dan Misis’e kadar olan
coğrafyada yaşayan insanların bu bölgeyi terk ettikleri için bu bölgenin viraneye döndüğünü
belirtmiştir (1987: 46, 77). Bu boş bölgeler her ne kadar viran olsa da Oğuz boyuna mensup
aşiretlere yıllarca kışlak vazifesi görmüştür. Bernand Lewis’in de belirttiği gibi on dokuzuncu
yüzyılda bu bölge dağlarda yaşayan göçebe Türkmen aşiretlerin üzerinde hak iddia ettikleri
nüfusu az, bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği bir bataklıktı (2017: 608). Nihayetinde 1850’ye doğru
İstanbul hükümetinin kontrolü dışında kalan Çukurova, eşkıyalığın hüküm sürdüğü bir yer
olmuştu (Durmont, 1981: 370). 1865 yılında İskân için bölgeye gelen Ahmet Cevdet Paşa
Osmaniye’den Kozan’a (Sis) gitmek istediklerinde bölge hakkındaki izlenimlerini
Ne fayda ki buraları aşiretlerin hareket sahası olduğundan, hiçbir yerde ziraat yoktu. Yer yer,
kışın aşiretlerin kışladıkları yerlerde çadır yerleri ve ocak taşları görülüp ondan başka
yerleşime dair bir iz bulunmuyordu. Adım başında uçan durraç kuşları ve yer yer hızla kaçan
ceylan sürüleri bu güzel kuş cennetine bir güzellik veriyorsa da, her köşesinde görülen yaban
domuzları ile küçük büyük yılanlar da insanı dehşet içinde bırakıyorlardı.

şeklinde anlatması bölgenin ne kadar terk edilmiş olduğuna başka bir kanıttır (Ahmet Cevdet
Paşa, 2014: 174). Bu bölgeler uzun süre aşiretlere kışlak görevi gördüğü için bu yerlerdeki birçok
yerleşim yerinin tarihi çok eskilere dayanmamaktadır. Nitekim W. Eberhard, Cevdet Paşa’nın
görüşlerini doğrular nitelikte Adana’nın günümüzde Türkiye’nin önemli bir şehri olmasına karşın
esasında son zamanlara kadar çok seyrek nüfuslu bir yer olduğunu belirterek bu duruma dikkat
çekmiştir (Eberhard, 1953: 49).
XIX. yy. da Osmanlı açısından zorlu yıllardır. Osmanlı, girdiği birçok cepheden yenilgiyle
çıkmaktadır. Bu savaşların ekonomik yankıları ülke içinde tesirini hissettirmekte halka yüklenen
vergiler arttırılmaktadır. Zaten ekonomisi büyük oranda tarıma bağlı olan Osmanlı, eyaletlerdeki
başıboşluktan faydalanan yerli güçlü ailelerin iyice güçlenmesine sebep olmuş, böylece bölge
ahalisi bu ailelerin baskısı altında kimileri yerlerini terk etmek zorunda kalmış, kimileri de bu
ailelere katılarak halka zulmetmeye başlamışlardır (Köse ve Töreli, 2016: 99).Yine bu dönemde
konargöçer aşiretlerin yerli halkın ürünlerine zarar vermesi, devlete asker ve vergi vermemesi gibi
sebepler kesin bir iskân politikasını gerektiriyordu. Osmanlı’nın verdiği hükümler Adana
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Valisinden öte gitmiyor, bölge güçlü hanedanların elinde bir derebeylik düzeni içerisindeydi
(Sümer, 2016: 207).
Çukurova bölgesi yukarı paragrafta da belirttiğimiz gibi Osmanlı’nın diğer yerlerde yaşadığı
sıkıntıları yaşamaktaydı. Bu bölge artık nerdeyse Osmanlı’yı dinlemeyecek kadar güçlü ailelerin
yönetiminde bulunmaktaydı. Payas’ta Küçükalioğulları, Bulanık’ta Fettahlılar, Kozan’da
Kozanoğulları, Ceyhan civarında Ceritler gibi aşiret reisleri veya hanedanlar, kendi başlarına bir
devlet gibi hareket ediyorlardı. Aşiretler arasında da bitmez tükenmez çatışmalar sürmekte,
birbirlerinin mallarını yağmalamakta, yer yer birbirlerini bile öldürmekteydiler. Ayrıca bu
aşiretler her türlü yönetim altına girmeye karşıydılar ve bilhassa da vergiye bağlanmaktan nefret
ediyorlardı (Wittek, 2017: 31-32). Bacon’un da dediği gibi göçerevli topluluklar otoriteye karşı
direnmeleriyle ünlüdürler (t.y.: 50). Bir örnek vermek gerekirse, Payas’ta nam yapmış
Küçükalioğullarını verebiliriz. Payas, hem Osmanlı’nın Hac kafilesinin yol güzergâhında hem de
ticaret yolu üzerinde olduğu için oldukça kritik bir konuma sahiptir. Küçükalioğulları bu bölgeden
geçen kervanları soymakta, Haç kafilelerinin mallarını ve paralarını gasp etmektedir (Terzi, 2010:
55-57).
1.2.4.2. Fırka-ı Islâhîye Ordusunun Bölgeye Gelmesi ve Sonrası
Çukurova ve Gavurdağlarında asıl iskân 1865’te gerçekleşmiştir. Osmanlı, hem güçlü aşiret
beylerini denetimi altına almak hem de göçerevli aşiretleri kesin olarak yerleştirmeyi kafasına
koymuştur (Yurtsever, 2014: 116; Karaboran, 1995: 621; Durmont, 1981: 370-371). İskân
politikasında kararlı olunmasında yukarıda saydığımız nedenlerin yanında diğer bir etmen de
Osmanlı’nın Kırım savaşında asker ihtiyacı doğmuş ve bu asker ihtiyacını güneydeki bölgeden
temin etmek istemişse de bu bölge Osmanlı’ya asker göndermemesi olmuştur (Halaçoğlu, 1973:
1). Osmanlı yöneticileri bu duruma çok içerlemiş ve bu bölgeyi ıslah etmek için uygun bir zamanı
beklemiştir. Çukurova’da iskânın diğer bir amacı ise Batı’nın pamuk talebinin artması sonucu bu
bölgenin pamuk ekimine elverişli bir yer olmasıdır (Lewis, 2017: 610).
İşte bu uygun zaman ve fırsatı kollayan Osmanlı, askeri işlerden Cevdet Paşa, idari işlerden ise
Ahmet Cevdet Paşa’nın sorumluluğunda olan Fırka-i İslâhiye adlı donanımlı orduyu geniş bir
yetkiyle bu bölgeye göndermiştir (Onar, 2002: 62-63). Fırka; yedi tabur Balkan, bir tabur Girit
askeri ve Hassa ikinci süvari alayından oluşmaktaydı. Bu orduya katılan diğer askeri kuvvetlerle
birlikte, toplam on beş piyade, iki alay süvari ve beş-altı yüz kadar Çerkez-Gürcü atlılardan
oluşmaktaydı (Halaçoğlu, 1973: 2). Bu ordunun ıslah politikası çok geniş bir alanı kapsasa da ilk
önceliği devlet gücünün hiçbir zaman uğramadığı Çukurova ve Kozan Dağı’nda yaşayan aşiretleri
yerleştirmekti (Orhonlu, 1987: 115). Bölgeye gelen Fırka-i Islâhiye’ye komutanlık eden paşalar,
ilk etapta bölgenin ileri gelenlerine ordunun geliş amacını bildiren fermanı gönderir (Kutsi, 1990:
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95). Daha sonra ise gerekli adımları atmaya başlar. Çukurova bölgesinde bulunan Gavûr Dağı
civarında iskân faaliyetlerine başlayan bu ordu Gaziantep’e bağlı İslahiye şehrini kurarak bu
bölge aşiretlerini yerleştirdikten sonra Bulanık’a gelmiştir. Bulanık’ın halkına iyi davranan Fırkai İslâhiye ordusu bölge halkının sempatisini kazanır. Daha sonra ise Osmaniye-Payas arasındaki
bölgeyi iskân etmek amacıyla Osmaniye’ye gelirler. Osmaniye o zaman pazaryeri olarak bilinen
boş bir arazidir. Bu civarda kurulmuş olan Hacı Osmanlı köyünü merkez yaparlar ve adına da
köyün adına ithafen Osmaniye denilir. Tecirli, Cerit ve Ulaşlı bu kazaya bağlanırlar (Ahmet
Cevdet Paşa, 1986: 161). Böylece Osmaniye 02.10.1865 tarihinde padişahın fermanıyla resmen
kurulmuş olur (Kuru, 2020: 102, 103).
Osmaniye’de büyük bir gücü olan Küçükalioğullarını yerleştirme çalışmaları sürer. Terkedilmiş
bir yer olan Hacı Osmanlı köyünü merkez yaparak burada imar çalışmalarına başlarlar. Ulaşlı
Aşiretine mensup Küçükalioğulları, orduyu epeyce uğraştırırlar. Türkmen aşiretlerinden olan
genelde Düziçi ovasında kışlayan Tecirli aşireti de yerleşmek istemediğinden dolayı gelen bu
orduyla çatışmaya girerler. En sonunda hem Fırka-i İslahiye ordusunun gücünden hem de
ordunun iskânda kararlı olmasından dolayı Türkmen aşiretleri zorla da olsa kışlak yerlerine
yerleşmeyi kabul etmek zorunda kalırlar. Aşiretlere kışlaklarından veya yazlıklarından birini
tercih etmeleri istenmiş, çoğu Türkmen aşireti kışlak yerlerini tercih etmiştir. Avşarlar ise yazlık
yerlerine yerleşmeyi tercih etmişler; ancak yazlık yerlerine Çerkezler yerleştirildiğinden dolayı
mağdur duruma düşmüşler. Yazlık yerleri olan Uzunyayla yerine Sarız bölgesi kendilerine tahsis
edilmiştir (Sansar, 2006). Yöredeki Türkmen aşiretleri İskân’dan sonra eski yurtlarını
unutmamışlar, buralara besledikleri duygularını “Yurtlarının kıymetini bilmeyen/Her birisi bir
kötüye kul olur” dizelerinde olduğu gibi birçok türküde dile getirmişlerdir (Kutsi, 1990: 89).
Fırka-ı İslâhiye Ordusu, Osmaniye’yi düzene koyduktan sonra yönünü Kozan’a çevirmiş ve
burada yıllardır hüküm süren Kozanoğullarının saltanatını kırmıştır. Bu bölgeyi de büyük ölçüde
düzene koyan ordu, hastalık baş göstermesinden dolayı bu bölgeden ayrılıp önce Adana daha
sonra ise İstanbul’a dönmüşlerdir. Aşiret reislerinin çoğunu aylıklı olarak devlet hizmetleri altında
başka yerlere göndererek bu bölgenin eski düzene dönmemesi için bütün önlemleri almışlardır.
Mesela ünlü Kozanoğullarından Ahmet Bey Kütahya Kaymakamlığına tayin edilmiştir.
Kozanoğlu Yusuf ise ilk başta belli maaş karşılığında İstanbul’a gitmeyi kabul etmiş, daha sonra
Sivas’a gitmeyi kabul etmiş; ancak geri dönerek eski günlerdeki gibi beyliğe özenmek istemesinin
bedelini çıkan bir çatışmada vurularak canıyla ödemiştir (Ahmet Cevdet Paşa, 2014: 189; Ahmet
Cevdet Paşa, 1986: 107-191).
Zorla iskân edilen Avşarların Toroslardaki yaylağı boş kalmış ve bu yaylalara Batı’dan ilerleyen
Yörükler dolmaya başlamıştır (Johansen, 2005: 133-134). F. W. Hasluck’un “On dokuzuncu
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yüzyılın başlarındaki reformlara ve merkezileşmeye kadar, göçebe kabilelere büyük özgürlük
tanındı ve kendi beyleri tarafından yönetildi” (1921: 318) dediği gibi Türkmen aşiretleri özgürce
beylerinin yönetiminde bir yaşam sürmüş; bu yaşam tarzı artık sonlanarak deyim yerindeyse bir
devir kapanmıştır. Gerçi yazarın belirttiği yıllar, Çukurova Türkmenlerinin iskân edilme yılları
olmasa da Türkmen aşiretlerinin iskân politikası sonucu yıllarca sürdürdüğü yaşam tarzını terk
etmek zorunda kaldığı düşüncesi doğru bir tespittir.
1865 İskân politikası sonucu yerleşik hayata geçen aşiretler ise aşağıda verilmiştir.
Tecirliler22: Dulkadırlı Türkmenlerinden olan Tecirli aşireti (Sakin, 2006: 62) genelde Tacirlü,
Tacirli şeklinde yazılmakla birlikte günümüzde genelde Tecirli olarak telaffuz edilmektedir. XIX.
yy. da kışlakları; Gâvur Dağı’nın kuzeyinde yer alan Pazaryeri ile Haruniye arasında bulunan
“Düz Meşe” mevkisiydi (Ulubaş, 2016: 47). İskân olmamak için Fırka-ı Islâhîye ordusuna bazı
zorluklar çıkarmış hatta yer yer çatışmaya girmiş olmakla birlikte (Ahmet Cevdet Paşa, 1986:
159; Ahmet Cevdet Paşa, 2014: 166) Tecirli aşireti genel itibariyle kışlakları olan yerlere
yerleştirilmişlerdir. Osmaniye’nin Sakarcalık, Kırmıtlı, Cevdetiye, Dervişiye, Tehçi, Yuvarlaklı,
Tüysüz; Düziçi’nde ise Karagedik,Yazlamazlı, Ellek, Karacaören, Bostanlar, Böcekli, Çerçioğlu,
Pir-Sultanlı köyleri Tecirlilerin yerleştiği köyler ve kasabalardır (Eberhard, 1953: 51). Orhonlu’ya
göre ise Haruniye (Düziçi) ye kurulan altı köye Tecirli Türkmen aşiretine mensup 347 hane
yerleştirilmiştir

(1987:

117).

Görüleceği

üzere

Düziçi’nin

ağırlığını

Tecirli

aşireti

oluşturmaktadır. Tecirli Türkmen aşiretinin âşığı Âşık Ömer, Tecirli aşiretini anlattığı bir şiirinde,
diğer Türkmen aşiretlerinin kendilerinden korktuğunu “Ömer Arık âşiretleri tartar/Bu âşiretler
Tacirliden korkar …” dizeleriyle dile getirmiştir (Reinhard, 1965: 446).
Bozdoğanlar23: Çukurova’yı yurt tutan Türkmen aşiretlerinden biri Bozdoğanlardır. “Kütük
Bozdoğanlar” olarak tanınan bir kısım Bozdoğan aşireti Adana’yı yurt tutmuşken (Yalman, 1977:
Ali Rıza Yalman önemli çalışması “Cenupta Türkmen Oymakları II” adlı eserinde Tecirli aşireti hakkında
şu önemli bilgileri vermektedir: Tecirli Türkmen boyu yirmi dört obadan müteşekkildir. Sarıhanlı,
Karaobalı, Alhanlı, Devrişeli, Kırmıtlı, Kalalı, Karabibili, Kabuklu, Araplı, Çerçioğlu, Çırnazlı, Alcı,
Domballı, Kokulu, Gücüklü, Yazmalı, Hiboğlu, Böcüklü, Palalı, Günün oğlu, Şekerli, Budaklı, Eloğlu,
Gürer. Tecirli’nin şor evi Devrişiye obasında bulunmakta olup bu obanın en ünlü ağası, ileri geleni ise
Yazlamazoğlu Ali Bey’in neslidir (1977: 330). Yalman ayrıca Kozan Dağı’nın güney kısımlarında ikamet
eden Tecirli aşireti arasında Komarlı denen ve dört obadan oluşan bir topluluktan bahsetmektedir (1977:
222-223).
23
Ali Rıza Yalman, Bozdoğan aşireti hakkında epeyce malumat vermiştir. Yalman’ın bu bilgileri 1930’lu
yıllarda topladığını göz önünde bulunduralım çünkü deleme yaptığı şahıs bazı takvimler vermektedir.
Yalman’ın yaşlı Mahmut Ağa’dan aktardığına göre yerli, yarı yerli ve göçebe olmak üzere üç çeşit
Bozdoğan aşireti varmış. Çukurova’daki aşiretler arasında en cana yakın ve yaşam tarzı en gelişmiş olan
aşiretmiş. 350 yıl önce bu aşiret üyeleri Orta Anadolu’dan yavaş yavaş Çukurova’ya sürülmüş ve bunların
bir kısmı 1855 yılında istemeyerek de olsa köylere yerleştirilip çiftçilik yapmaya zorlanmıştır. Bozdoğanlar
güney bölgesinde dörde bölünmüş bir şekilde on sekiz köyde yaşamaktadır. Bunlardan bir kısmı Tuzla,
Karataş civarında, bir kısmı Kadirli civarındaki Kürtdağı yamaçlarında, bir kısmı Ceyhan civarında diğer
kısmı ise göçebe bir hayat sürmektedir. Bu son saydığımızın sayısı yaklaşık 80-100 çadırmış. Bu dört
22

40

128), bir kısmı ise iskândan sonra genelde kışlak bölgeleri olan Kadirli-Hemitiye civarındaki
köyler ile Tuzla ve Karataş civarına yerleşmişlerdir (Görkem, 2001: 84; Ahmet Cevdet Paşa,
2014: 198; Ahmet Cevdet Paşa, 1986: 118; Durmont, 1981: 387; Sümer, 2016: 208). Bozdoğan
aşiretine mensup köylerden bazıları şunlardır: Kesmeburun, Bahçe, Kırmacılı, Gökçedam
(Hemite), Aşağı ve Yukarı Bozkuyu, Cığcık, Kerimli, Vayvallı, Köyyeri vd.
Avşarlar: 19. yy. a kadar yazları Uzunyayla ve civarına çıkan, kışları ise Çukurova’ya inen Avşar
Türkmen aşiretine Fırka-i İslâhîye, nereye konmak istediklerini sormaları üzerine Avşarlar,
Tecirli ve Ceritlerin aksine yaylaklarına konmayı tercih etmişlerdir. Ancak Yaylak yerlerine daha
önceden Çerkezler yerleştirildiğinden dolayı Sarız’a yerleştirilmek zorunda kalınmış, bir kısmı
ise Çukurova’nın belli yerlerine yerleştirilmiştir (Sümer, 2016: 282; Sansar, 2006: 70). Düziçi’nin
kuzey taraflarında yer alan Düldül dağı civarındaki yaklaşık altı köyün (Elbeyli, Gökçayır 24,
Çotlu, Çitli25, Kuşçu ve Karaguz ) büyük çoğunluğunun kökeni Avşar Türkmen aşiretine
mensuptur. Alibozlu ve Bayındırlı köyündeki bazı aileler de kendilerinin Avşar olduğunu
söylemektedir. Bayındırlı’ya bağlı Manlar Mahallesinde yaşayan bir aileye “Avşarlar”
denilmektedir ki bu ailenin aile mezarlığında “Avşarlar Mezarlığı” yazması da deneni doğrular
niteliktedir. İskân’da en büyük zararı gören Türkmen aşireti Avşarlar olduğunu belirtelim. Bunda
ise yukarıda bahsettiğimiz gibi yaylak yerlerine Kafkas göçmenlerinin yerleştirilmesi olmuştur.
Dadaloğlu, iskânın acı hatıralarını birçok türküsünde dile getirmiştir (Kutsi, 1990: 146).
Ceritler26: Cerid ve Tecirliler birlikte hareket eden iki aşiret olup Ceritler Ceyhan kenarında,
Tecirliler ise Osmaniye taraflarında kışlamaktaydı (Sümer 2016: 209). Fırka-i Islâhîye tarafından
bu aşiretin çoğunluğu kışlak yerleri olan Ceyhan nehri kıyısına yerleştirilmiştir. XIX. yüzyılın
sonu ile XX. yy. başlarında İmran, Veysiye, Azizli, Hamdilli, Değirmendere, Kurtkulağı, İsalı,
Doruk gibi Cerit köyleri İmran’da yaşayan Hacı Ali Bey tarafından yönetilirken; Mustafabeyli

Bozdoğanlı içinde geçmişine ve kendi kültürüne en bağlı olanlar Kadirli’ye bağlı dokuz köyde oturanlar
aşiret üyeleridir. Bozdoğanlılar tek isimle anılmakla beraber Adana-Yüreğir’e yerleşenlere Kütük
Bozdoğanlı denilmektedir. Bunlara bu ismin verilme sebebi ise çok eski zamanlarda bütün Bozdoğan
aşiretinin başı olmalarıymış. Kütük Bozdoğan aşireti içinde 200-250 yıl önce çok sevilen ve saygı duyulan
Yusuf Bey adında biri varmış. Bu adam bir rivayete göre bir iftira sonucu bir rivayete göre ise Osmanlı’nın
zoraki göçe zorlaması yüzünden Adana’ya inmiştir. Bozdoğan aşireti üyeleri birbirini sevmezmiş gibi
görünse de aslında herhangi bir olumsuz durumda hemen bir araya gelmektelermiş. Bozdoğan arasında
yetişen yiğitler başka hiçbir Türkmen boyunda yetişmezmiş (1977: 389-392).
24
Çitli köyüyle yan yana olan Gökçayır köyünde yaşamış olan yörenin ünlü âşığı Köroğlu (Mehmet
Demirci), Avşar Türkmen aşiretine mensuptur (Görkem, 1999: 362).
25
Çitli köyü hakkında yapılmış bir folklor kitabının adının “Düziçi Çitli Köyü Avşar Halk Kültürü
Gelenekleri, Şiirleri, Türküleri, Fıkraları, Ağıtları” olması da görüşümüzü doğrulamaktadır.
26
Ali Rıza Yalman (1977: 331) Cerit aşireti hakkında şu bilgileri vermektedir. Cerit aşiretini kendisinin
derleme yaptığı 1931 yılından yetmiş, seksen yıl önce Kahramanmaraş’ta adına Emirzeoğlu denen bir adam
yönetirmiş. Bu Türkmen aşiretinin 14 obası bulunmaktadır: İmrenli (Cerit aşiretini yöneten
Emirzeoğlu’nun obasıdır.), Yumutlu, Altıgöz Bekirlisi, Yalağevi, Mustafabeyli, Alma göllü, Hunatlı,
Durak obası, Azılı, Tatarlı, Hamdilli, Ceyhan Bekirlisi, Vameyli, Hunatlı.
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köyü ile bu köyün civarındaki Yalak, Elmagölü, Altıgöz, Veysiye, Hürüuşağı, Ceyhanbekirli,
köyleri ise Hacı Ali Bey’in amcasının oğlu Mustafa Bey tarafından yönetilmekteydi (Mirzaoğlu,
1994: 9). Cerid aşireti Tecirli’ye nazaran zararsız olup Kırım Savaşı’na katılan ünlü Kara Fatma
da bu aşirete mensuptur (Ahmet Cevdet Paşa, 2014: 165).
Ulaşlılar27: Gavûr Dağları’nın zirve bölgelerinde yaşayan, gözüpek, yiğit bir aşiret olan
Ulaşlılar28; Karayiğitoğulları, Kaypakoğlu, Çenedoğulları ve Alibekiroğulları olmak üzere dört

Rásonyı, Bizanslıların Moğolların akınlarından kaçan Kuman Türklerini, savaş sırasında Bizans’ın
yanında savaşma şartıyla Trakya, Makedonya, Ege’deki Menderes vadisine ve birçok yere yerleştirdiğini
belirttikten sonra Çukurova’daki Ulaşlıların kökeninin Kumanlar olabileceğini ima eden ve bu Ulaşlıların
ne zaman Anadolu’ya geldiklerini soran sorusu dikkat çekicidir. Rásonyi, bu konuda herhangi bir düşünce
belirtmemiş ama sorduğu soruyla da Ulaşlıların Kuman kökenli olabilme ihtimalini de göz ardı etmediğini
sezinlemekteyiz. Ayrıca Ulaş aşiretinin Rus kayıtlarında 1103, Macaristan kayıtlarında 1328 tarihlerinden
itibaren rastlanıldığını belirtmiştir (1988: 144, 154). Ali Rıza Yalman ise Nurhak Oymaklarını sayarken bir
obanın Ulaş oymağı olduğunu belirtmiştir (Yalman, 1977: 395).
28
Yanıkkışla köyünde oturan ve Ulaşlı Türkmen aşiretine mensup Enver Karayiğit sözlü kültür ortamında
kendi aşiretinin büyüklerinden öğrendiklerinden hareketle “Karayiğit” köyünün tarihi gelişimi hakkında
önemli bilgiler vermiştir. Sözlü tarih açısından önemli gördüğümüz Karayiğit’in verdiği bilgi özetle şu
şekildedir: Ulaşlı aşireti, Orta Asya’dan çıktıktan sonra en son Şam’ın Salihiye Mahallesine gelir. Uzun
müddet Şam’ın Salihiye Mahallesinde kalan Ulaşlı aşiretinin bir kısmı oradan ayrılarak
Kahramanmaraş’taki bir köyün civarına konarlar. Ulaşlılar bu köyün yakın bir yerinde yaşamaya devam
ederlerken köyde bir düğün olur. Köyün gençleri düğüne gitmek için büyüklerinden izin isterler. Ulaşlı ileri
gelenleri ise hem kendilerinin yabancı olmamalarından hem de düğüne davet edilmemelerinden dolayı
gençlere izin vermezler. Ancak davul sesine dayanamayan gençler aile büyüklerinden habersiz bir şekilde
düğün evine varırlar ve uzak bir yerden düğünü seyretmeye başlarlar. Bu arada düğünde güreş yapılmakta
olup yapılan bu güreşi Ulaşlı gençleri de zevkle izlemektedir. Güreşte bütün rakiplerini yenen bir genç, son
rakibini de yendikten sonra ukalaca bir tavırla “Aranızda beni yenecek bir babayiğit yok mu? Yok mu
aranızda yüreği atan bir delikanlı? Çıksın karşıma.” gibi sözler sarf eder. Ulaşlı’ya mensup “Karayiğit”
adındaki bir genç, bu pehlivanla güreşmek istemesine karşın arkadaşları engel olur. Pehlivanın ukalaca nara
atmaya devam etmesi üzerine Karayiğit, kendini tutamayarak pehlivanın karşısına çıkar. Karayiğit ile bu
pehlivan güreşmeye başlarlar. Güreş esnasında pehlivanın beli kırılır. Beli kırılan pehlivan yere yığılır ve
kıvranmaya başlar. Köy halkı ise nüfuslu bir ağanın oğlunun yerde kıvranması karşısında biraz korkarlar.
O hengâmede köyün yaşlılarından bir adam gizlice Karayiğit’in babasına vararak pehlivanın babasının
kendilerine zarar verebileceğini söyleyerek bulundukları yeri hemen terk etmelerini tavsiye eder. Zaten köy
ahalisi de bu ağadan korktukları için bu gence bilerek yenilmekteymiş. Bu sözler üzerine Ulaşlılar o gece
hayvanlarını ve diğer malzemelerini toplayarak o köyden ayrılırlar. Yolda toplu olarak giderlerken çok
kalabalık olan Ulaşlı ileri gelenlerinden biri “Ya hepimiz böyle topluca nereye gidiyoruz. Bölünelim.” der.
Bunun üzerine Ulaşlılardan bir kısmı ayrılarak Gaziantep’in Arkık köyüne giderler. Diğer kalan kısmı ise
Payas tarafına gelir ve Payas sahiline yerleşir. Tabi Payas, yazları çok sıcak bir yerdir ve sıtma gibi
hastalıkların kol gezdiği bir ovadır. Bu sahilde belli müddet kalan Ulaşlılar sıcağa dayanamazlar. İleri
gelenlerden biri “Ya burada insan mı yaşar? Sinek, sıcak. Bize göre yer değil. Biz dağ adamıyık. Biz
dağlarda yaşarık. Bizim rızkımız dağlarda.” dedikten sonra elini Payas’ın hemen arkasında uzanan Gâvur
Dağlarını göstererek “Yörün şu dağlara öte gedelim.” der. Bu söz üzerine Ulaşlılar hayvanlarını ve diğer
malzemelerini toplayarak dağlara doğru tırmanmaya başlarlar. Karayiğit köyü civarındaki Kızılsöğüt
denilen bir mevkiye gelirler. Bu arada Karayiğit köyünün adı o zamanlar Uyuzluk’tur. Suyu bol ve yaylalık
bir yer olan Karayiğit köyünün yakınındaki Kızılsöğüt mevkisini yurt tutan Ulaşlılar “Hu” denilen evler
yapmaya başlarlar. Bu arada Uyuzluk (Karayiğit) ta Battal Ağa denilen bir adam hüküm sürmektedir.
Haksız yere para kazanan, milletin malını çalan, ağalık taslayan Battal Ağa’dan rahatsız olmaya başlayan
ve ağayı öldürmeyi kafasına koyan Ulaşlı aşiretine mensup Kara Hanifi adındaki bir genç, düşüncesini
arkadaşlarıyla paylaşır. Arkadaşları da Kara Hanifi’yle aynı düşüncede olduklarını söylemeleri üzerine
Battal Ağa’yı ortadan kaldırırlar. Bu olaydan sonra buraya yerleşen Ulaşlı aşireti Uyuzluk’u kendi
aralarında bölüşürler. Uyuzluk’u kendi aralarında bölüşen Ulaşlılar, köyün ismini beğenmeyerek
27
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nahiyeden meydana gelmektedir (Sansar, 2006: 61; Ahmet Cevdet Paşa, 2014: 142). Bu aşiretler
içerisinde en öne çıkan ve Fırka-ı Islâhîye’yi en çok uğraştıran Alibekiroğulları’dır. Bu aşirete
sığınan ve Payas-Osmaniye arasında yıllarca eşkıyalık faaliyetinde bulunan Küçükalioğlu Halil
Bey, bölgenin coğrafi konumundan faydalanarak bölgede kırk yıl boyunca güçlü bir hanedan
olarak kendini gösterir. Halil Bey’in kendi askeri gücü 200-500 arasında değişmekle birlikte
bölgedeki aşiretlerin desteğiyle bu kuvvetini kat kat arttırdığı ünlü Maraş baskınındaki askeri
gücünden anlaşılmaktadır (Ulubaş, 2016: 191-192). Küçükalioğlu Halil’den sonra yerine Dede
Bey geçmiş, o da babası gibi eşkıyalık faaliyetinde bulunmuştur. Dede Bey, yaptığı işlerden
dolayı sık sık takibata uğramış en sonunda kaçarak Bulanık beylerinden Fettahlılara sığınmış,
Bulanık’ta bulunan Savran Kalesinde İsmail Paşa komutasındaki orduya yenilmiş; Ağca Bey ve
kardeşi Ahmet Bey’le birlikte Dede Bey de idam edilmiştir29 (Ulubaş, 2016: 197-198; Yurtsever,
2014: 68). Fırka-ı Islâhîye geldikten sonra bazı aileler direnmesine karşın sonunda teslim olmak
zorunda kalırlar. Ulaşlı’nın diğer üç nahiyesi ise kendiliklerinden yerleşmek için orduya
başvurmaları üzerine Karayiğitoğlu, Çenedoğlu, Kaypakoğlu nahiyeleri kurulur (Sansar, 2006:
61). Karayiğitoğlu nahiyesi İslahiye kazasına, Kaypakoğlu nahiyesi Bulanık kazasına, Çenedoğlu
nahiyesi ise Osmaniye’ye bağlanır (Ahmet Cevdet Paşa, 2014: 168). Dede Bey’den sonra yerine
küçük kardeşi halk arasında Mıstık olarak bilinen Mustafa Bey geçti. Abisi Dede Bey’in
öldürüldüğü sırada daha birkaç yaşında olan Mustafa Bey, aşiret kadınları tarafından kaçırılarak
kurtulmuştu (Yurtsever, 2015: 174). Mustafa Bey, Fırka-ı İslâhîye geldikten sonra yakalanarak
ailesiyle beraber İstanbul’a sürgüne gönderilmiştir. Böylelikle de Küçükalioğullarının bölgedeki
hâkimiyetine son verilmiştir (Ahmet Cevdet Paşa, 2014: 190).
Fettahlılar: Oğuzların Bayındır boyu içerisindeki Akçakoyunlu oymağına mensup olan ve
Fettahlu, Fettahlı, Fettahlıgil, Fettahlar, Hacıfettahoğulları, Hacıfettahoğlu gibi isimlerle anılan
Fettahoğulları; tarihte ilk kez Ebâ Müslim-nâme’de Horasanlı Ebu’l-Fettah olarak 730-740’lı
yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Yoğun olarak Osmaniye-Maraş ve Trabzon illerinde yaşamakla
birlikte ülkenin başka yerlerinde de yaşadıkları görülmektedir. Fettahlılıların güneyde
yoğunlaşmaları Akkoyunlu Devleti zamanında olmuştur. Ceyhan’ın doğu taraflarına Bayındırlar
ve Bayındırların bir kolu olan Akçakoyunluların yerleştikleri tahrir defterlerinde geçmektedir.
Fettahlılar, 1995-1998 yılları arasında yurt içi ve yurt dışındaki akrabalarıyla bir araya gelmiş ve
bahsedilen tarihler arasında sekiz defa toplantı yapmışlardır. Hatta bu toplantıların bir kısmına bu

Kahramanmaraş’ta pehlivan genci yenen Karayiğit’in adını köye verirler ve köyün adı Karayiğit olarak
kalır.
29
Küçükalioğullarından Mıstık Paşa ve oğlu Dede Bey’in Derviş Paşa ve Cevdet Paşa tarafından 1865
yılında İstanbul’a gönderilmesi sonucu konaklarının boş kalması üzerine bu aileyle yakın ilişkisi bulunan
Dadaloğlu’nun söylediği bir türkü için bkz. (Toros, 1940: 13-15).

43

aileye mensup Devlet Bahçeli de katılmış, daha sonra yapılan toplantılara katılmamıştır (Demir,
2016: 489-514).
Peçenekler: Cevdet Türkay’ın çalışmasında ise hem aşiret hem de cemâat olarak geçen
Peçenekler, Ankara Sancağı’nda Türkmen taifesi olarak geçmekle birlikte (2012: 120, 533)
günümüzde Osmaniye, Bolu, Kahramanmaraş ve Konya bölgesinde isimlerine rastlanılmaktadır
(Türkdoğan, 2015: 351). Düziçi’ye bağlı Ellek beldesinin bir mahallesi Peçenek’tir. İlçeyi ziyaret
eden Ali Rıza Yalman (1977: 282) eserinde Peçenek köyünde dokuz evin olduğunu ve bazıların
kendi köylerine “Peçenek” bazılarının ise “Beçenek” dediğini belirtmiş ancak bu köyün geçmişi
hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir.

Faruk Sümer, Çukurova’da yaşayan Peçenekleri

Dulkadiroğulları içindeki bir boy olarak göstermektedir (2016: 190).

Rásonyı, bu boyun

Bizanslılar tarafından 11. ve 12. yy. da kuzeybatıdan buraya yerleştirildiğini tahmin etmektedir
(1988: 135). Osman Turan, Peçeneklerin Bizans’ın bir baskını sonucu yenilmesi üzerine bir kısım
Peçeneklerin Bizans’ın ordusuna alındığını bir kısmının ise Rumeli ve Anadolu’ya
yerleştirildiğini belirtmektedir (2018: 184). 1526’daki bir Osmanlı kaydına göre Maraş
bölgesinde Dulkadir Tükmenleri içerisinde 28 taifenin ismi geçmekte bunlardan biri de
Peçenek’tir. Bahsedilen kayda göre toplam 40 oba ve 808 haneden ibaret olan Peçeneklerin
nüfusu yaklaşık dört bindir (Yurtsever, 2009: 45, 46).
Yukarıda isimleri bahsedilen aşiretler dışında Çukurova’ya Osmanlı sınırları dışında kalan
Türklerin de yerleştirildiği görülmektedir. 1853-1856 Kırım savaşı sonrasında Kırım’da yaşayan
Nogayların Osmanlı Devletine sığınmaları ve devlet tarafından da bu Nogaylıların Çukurova’ya
yerleştirilmesi uygun görülmüş ve Erkân-ı Harp Binbaşısı Tevfik Bey başkanlığında bölgedeki
uygun yerlere yerleştirilmiştir. (Ahmet Cevdet Paşa, 1986: 124). Ancak soğuk iklime alışkın
Nogaylar, Çukurova’nın sıcak iklimine pek alışamamış; sıtma ve başka hastalıklardan dolayı çoğu
ölmüştür. Bölgeye yerleştirilen Nogaylılardan birçok devlet memuru yetişmesinin yanı sıra
Serdaç Ortaç, Hasan Sığındık, Meral Duygulu gibi önemli sanatçılar da yetişmiştir (Kırımlı, 2016:
67-73).
Nogaylardan başka hazin Balkan Savaşı ve 93 Harbi sonrasında yerlerini terk etmek zorunda
kalan Müslüman Türklerin bir kısmı Çukurova’ya yerleştirilmiştir. 93 Harbi olarak da bilinen
Osmanlı-Rus Savaşında 500 binin üzerinde Türk İslam nüfusu katledilmiş; bir milyonun
üzerindeki bir nüfus da Anadolu’ya sığınmak zorunda kalmıştır. Anadolu’ya ilk etapta sevk edilen
274.875 muhacirden 17. 549’u Çukurova’ya yerleştirilmiştir. Balkan Harpleri sonucunda ise
Çukurova’ya otuz bin civarında muhacirin yerleştirildiği sanılmaktadır (Çağ, 2016: 75-86).
Durmont’un Redan’dan aktardığı bilgilere göre bunların dışında bölgeye 250.000 civarında
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Çerkez, 30.000 civarında Kürt, 120.000 civarında ise Arapların yerleştiği tahmin edilmektedir
(Durmont, 1981: 389,390).
Sonuç olarak Fırka-ı Islâhîye, 1865’e kadar hiçbir zaman iskân edilemeyen (Orhonlu, 1987: 115)
Çukurova Türkmen aşiretlerini iskân ederek büyük oranda hedefine ulaşmıştır. Hassa, İslâhiye,
Osmaniye, Kadirli şehirleri kurulmuş, aşiretler itaat altına alınmış, büyük güçleri olan hanedan
üyeleri başka yerlere gönderilmiştir. Kozan’da ordunun yıpranması gibi nedenlerden dolayı
çatışmaya girmeden bu dağları ıslâh politikası amaç edinilmiş ve bunda da büyük ölçüde başarılı
olunmuştur. Kozanda imamların gücünden de geniş ölçüde yararlanılmıştır. Hatta ilk defa Cuma
Namazı kılınması halk üzerinde müthiş bir tesir göstermiş olacak ki halk, Fırka-ı Islâhiye’ye karşı
olumlu duygular beslemişlerdir.
İskân politikasının altı-yedi ay gibi bir sürede tamamlanması Osmanlı hükümetini de memnun
etmiştir. Ahmet Cevdet Paşa, daha sonra Halep valisi olduğunda bu bölgenin her yönden
gelişmesi için çaba harcamış; ulaşım, liman, konaklama, tarım gibi alanlarda faaliyetlerde
bulunmuştur. Yıllarca kışlak alan olarak kullanılan bu bölge zamanla işlenmeye, canlanmaya
başlamış; bataklıklar tarım amaçlı kurutulmaya başlanmıştır. Osmanlı da yeni yerleşik yaşama
geçen Türkmenlerin toprağa daha sıkı sarılmasını sağlamak amacıyla doğrudan ve dolaylı yoldan
bu bölgedeki tarımı desteklemişlerdir. Daha sonraki süreçlerde güçlü aileler, fakir kişileri
kullanarak topraklarını genişletmişler ve toprak ağası konumuna yükselmişlerdir. Bu bölgede
ekimi çok öncelere dayanan pamuk üretimi gittikçe artmış, devlet de bu ürünleri yüksek fiyattan
alarak yıllar yılı çoban kültürüne alışmış aşiretleri toprağa bağlamayı başarmıştır (Durmont, 1981:
388-392). Bugün Çukurova,

ülkemizin en önemli tarım ve sanayi bölgelerinden birini

oluşturmaktadır. Modern tarım ve iklimin elverişliliği sayesinde yılda birden fazla ürün alınmaya
başlanmıştır.
1.3. HİKÂYELİ TÜRKÜLER ÜZERİNE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR
1.3.1. Türkiye’de Hikâyeli Türküler Üzerine Yapılmış Çalışmalar
1.3.1.1. Tezler
Ulusal YÖK Tez Merkezi’nde 14.12.2021 tarihinde yaptığımız “Türkü” başlığıyla yaptığımız
taramada iki yüz doksan (290) adet tez görünmektedir. Bu tezlerden yaklaşık iki yüz yirmi tanesi
Türk Dili ve Edebiyatı ve Halk bilimi ile Müzik alanlarında yapılmış tezlerdir. Yapılan
incelemeler sonucunda bu tezlerin bazılarında az da olsa hikâyeli türkü metni bulunmaktadır.
“hikâyeli türküler” başlığıyla yaptığımız taramada ise Merdan Güven ve Ayhan Karataş’ın
yaptıkları iki doktora tezi karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki Dilaver Düzgün danışmanlığında
Merdan Güven’in 2005 yılında hazırladığı “Türkiye Sahasındaki Hikâyeli Türküler Üzerine bir
Araştırma” adlı doktora tezidir.
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Merdan Güven, bu tezini daha sonra 2009 yılında “Türküler Dile Geldi” adıyla yayımlamıştır.
Bu eser, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı,
yöntemi ve türküler hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde hikâyeli türkülerinin oluşumu
ve gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde hikâyeli türkülerin yayılışı hakkındaki kısa
bilgiler verilmesi aydınlatıcı olmuştur. İkinci bölümde hikâyeli türküler biçim yönünden ele
alınmıştır. Bu bölümde hikâye kısmı ile türkü kısmı ayrı ayrı ele alınıp incelenmiştir. Üçüncü
bölümde ise hikâyeli türküler içerik yönünden ele alınmış; zaman, mekan, kişiler gibi unsurlar
hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise yüz hikâyeli türkü metnine yer verilmiştir.
Bu bölümden sonra ise Türkiye sahasında derlenmiş hikâyeli türkülerin listesi verilmiş, akabinde
ise yararlanılan kaynakçalara yer verilmiştir. Çalışma hikâyeli türküler üzerine yapılan ilk doktora
tezidir. Hikâyeli türküler üzerine yapılan bir diğer çalışma Mehmet Kürşat Korkmaz’a ait yüksek
lisans tezidir.
Mehmet Kürşat Korkmaz’ın Hacettepe Üniversitesinde 1995’te tamamladığı “Barak Yöresinde
Hikâyeli Türkü Geleneği Üzerine Bir İnceleme” adlı yüksek lisans tezi bir giriş ve iki bölümden
oluşmaktadır. Giriş bölümünde teze konu olan Barak Türkmenleri hakkında bilgi verilmiş,
akabinde türkü ve hikâyeli türkü hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölüm üç ayrı başlıktan
oluşmuştur. Birinci başlıkta Türkmenlerin Barak’a yerleşmeden önce söylenen hikâyeli türkülere
yer verilmiş ve bazı türkülerin notaları da türküyle beraber verilmiştir. İkinci başlıkta ise
Türkmenlerin Barak’a yerleştikten sonra söylenen türkülere yer verilmiştir. Bu bölümde
Elbeyoğlu, Ali Paşa, Kul Hüseyin gibi bazı hikâyeli türkülere yer verilmiştir. Birinci bölümün
son başlığı olan üçüncü maddesinde ise bölgeden derlenen Köroğlu, Kerem ile Aslı gibi diğer
hikâyeli türkülere yer verilmiştir. Eserin ikinci bölümünde ise bu hikâyeli türküler, konu, şekil,
dil ve üslup açısından ele alınmıştır. Eserin sonunda sözlüğe ve yararlanılan kaynakçaya yer
yerilmiştir. Bu tez dışında bir diğer önemli çalışma Nerin Köse’nin hazırladığı yüksek lisans
tezidir.
Nerin Köse’nin Ege Üniversitesi’nde 1989 yılında tamamladığı “Kısa Hikâyeler” adlı yüksek
lisans tezi bir Giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında hikâyeler hakkında kısa
bilgiler verildikten sonra tezin bölümleri hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde anlatmalık
türler olan efsane, destan, mitoloji, masal ve hikâye hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci
bölüm anlatmalık türlerin tarihi gelişim seyrine ayrılmış ve bu türler; şekil, üslup, çevre gibi
başlıklar altında işlenmiştir. Üçüncü bölüm, kısa hikâyelere ayrılmış olup karavelli, kaside, kara
hikâye, bozlak, meddah hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Bu türlerden bozlakların gerçek
olaylara dayandığı vurgulanmıştır. Sonuç bölümünde ise ek metinlere yer verilmiştir.
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çalışmalar dışında hikâyeli türkülerle doğrudan veya dolaylı ilintili olan tezlerden bazıları ise
aşağıda verilmiştir.
Fatma Gülay Mirzaoğlu’nun Özkul Çobanoğlu danışmanlığında hazırladığı “Zeybek Türküleri ve
Dansları” adlı doktora tezinde, yöreden derlenmiş “Sinanoğlu Zeybeği, Takmaklı Efe Türküsü,
Çavdarlı Murat Efe Türküsü” gibi çeşitli zeybek türkülerine ve hikâyelerine yer verilmiştir.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatında İsa Özkan danışmalığında
Sabahattin Yaşar tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde, Kırşehir’den derlenen yüz elli
civarında türkünün hikâyesi yer almaktadır (Yakıcı, 2013: 120).
1978 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde
Bilge Seyitoğlu danışmanlığında Yusuf Ziya Özkan’ın hazırladığı bitirme tezinde, 180 civarında
türkü ve bu türkülerin hikâyesi bulunmaktadır (Yakıcı, 2013: 120)
Begüm Kurt’un Refiye Okuşluk Şenesen danışmanlığında 2016 yılında hazırladığı “Malatya
Yöresi Türkü Söyleme Geleneği ve Malatya Türküleri” başlıklı doktora tezinde, 344 adet türkü
metni bulunmaktadır. Bu türkülerden bazılarının hikâyesine yer verilmiştir. Hikâyesi verilen
türkülerden biri de meşhur “Sunam” türküsüdür.
Adil Çete’nin Mehmet Erol danışmanlığında 2019 yılında hazırladığı “Gaziantep Barak Türküleri
(Yeni Derlemeler ve Bunların Notaya Alınması)” adlı yüksek lisans tezinde, yöreden derlenen
hikâyeli türkülere yer verilmiştir. Bu hikâyelerin bir kısmı Adil Çete tarafından derlenmişken
bazıları yazılı kaynaklardan alınmıştır. Ayrıca, yer verilen on sekiz (18) hikâyeli türkünün yarıya
yakınında türkü bulunmamakta, diğer yarısında bir veya iki türkü bulunmaktadır.
Ahmet Cangür’ün Muvaffak Duranlı danışmanlığında 2013 yılında hazırladığı “Batı Anadolu’da
‘Efelik ve Eşkıyalık’ Türküleri ve Hikâyelerinin Edebi Yönden İncelenmesi” başlıklı doktora
tezinde “Kahramanı Belli Olan Türküler” ve “Kahramanı Belli Olmayan Türküler” başlıkları
altında efelerle ve eşkıyalarla ilgili birçok türküye ve bu türkülerin hikâyesine yer verilmiştir. Bu
türküler ise ağırlıklı olarak yazılı kaynaklardan temin edilmiştir.
Özge Mazırık’ın Behiye Köksel danışmanlığında 2017 yılında hazırladığı “Gaziantep Türküleri
Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezinde Gaziantep’ten derlenen yedi
türkünün hikâyesine yer verilmiştir.
Fikri Soysal’ın Recep Uslu danışmanlığında 2007’de hazırladığı “Rumeli Olay Türküleri” başlıklı
tezde, Rumeli’deki olay türküleri “Şehir Türküleri, Şahıs Türküleri ve Diğer Türküler” olmak
üzere üç ana başlık altında ele alınmış ve bu türkülerin hikâyelerine de yer verilmiştir.
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M. Fatih Akbaba’nın Ali Yakıcı danışmanlığında 2002’de hazırladığı “Kahramanmaraş Türküleri
Üzerine bir İnceleme” adlı yüksek lisans tezinin “Tahkiyeli Türküler” başlığı altında,
Kahramanmaraş’tan Akbaba’nın derlediği 10 civarında hikâyeli türküye yer verilmiştir.
Ümral Kırman’ın Namık Açıkgöz danışmanlığında 1998’de hazırladığı “Muğla Türküleri (metin
toplama ve tasnif) adlı yüksek lisans tezinin ikinci bölümünün “Türkülerin Hikâyeleri” başlığı
altında, on dokuz türkünün hikâyesine yer verilmiştir.
Emine Uzunöz’ün Dilaver Düzgün danışmanlığında 2019’da hazırladığı “Tokat Türküleri
(inceleme- metinler)” başlıklı tezde, 212 türkünün 22 tanesinin hikâyesine yer verilmiştir.
1.3.1.2. Kitap ve Diğer Yayınlar
Hikâyeli türkülerle ilgili yöresel olsun ulusal olsun birçok kitap yayımlanmış, yayımlanmaya da
devam etmektedir. Bu eserlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
Pertev Naili Boratav’ın 1946 yılında yayımladığı ve halen de güncelliğini büyük oranda koruduğu
“Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği” adlı eserde halk hikâyeleri hakkında oldukça teferruatlı
bilgiler verildiği gibi hikâyeli türkü olan bozlaklar hakkında da güncelliğini bugün de koruyan
önemli bilgilere yer verilmiştir.
Üsküdarlı Zihni Ardıç’ın 1936’da yayımladığı “Karaca Oğlan” adlı çalışmasında Karacaoğlan
hakkında kısa bilgi verildikten sonra Karacaoğlan’ın hayatıyla ilgili bir hikâyeye ve dört türküye
yer verilmiştir. Ardıç’ın hikâyesiyle birlikte aktardığı bu dört türkü, hikâyeli türkü kapsamında
değerlendirilebilir.
Yusuf Ziya Demirci’nin 1938 yılında yayımladığı “Köy Halk Türküleri” adlı eserinde bazı
türkülerin ve ağıtların hikâyesine yer verilmiştir. Genç Osman, Ger Ali, Kozanoğlu, Sarı Yıldız,
Yörük Kızı, Ali Bey türküsü, Celal türküsü eserde yer alan hikâyeli türkülerden bazılarıdır.
Ferruh Arsunar’ın (1962) “Gaziantep Folkloru” adlı eserinde az da olsa hikâyeli türkülere yer
verilmiştir. Bu türkülerden bir kısmı ağıt, biri ise destandır. Eserde yer verilen hikâyeli
türkülerden bazıları şunlardır: Özo Gelin, İskân, Halil Ağa Destanı, Geyik Avı Türküsü.
Osman Attilâ’nın “Afyon Karahisar Türküleri Hikâye-Türkü-Açıklama-Nota” adlı çalışmasında,
Afyon ili sınırları içerisinde söylenen türkülere yer verilmiştir. Bu eserde bazı türkülerin yakılış
nedeni açıklanmıştır. Hikâyesi verilen türkülerden bazıları şunlardır: “Molla Ahmet Türküsü,
Gelin Ümmü Türküsü, Kara Hüseyin Türküsü”.
Mehmet Bayrak’ın 1985’te yayımladığı “Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri” adlı çalışmasında, farklı
başlıklar altında çeşitli türkülere ve bu türkülerin hikâyelerine yer verilmiştir. Bu başlıklardan biri
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“Derebey Başkaldırı Türküleri ve Öyküleri” adlı bölümün Çukurova bölgesiyle ilintili olduğu
“Kozanoğlu, Elbeyoğlu, Ulaşlıoğlu” gibi yöreye ait türkülerden anlaşılmaktadır. Elbeyoğlu’ndan
üç türkü ve kısa hikâyesine, Kozanoğlu ile ilgili beş, Ulaşlıoğlu ile ilgili bir türküye ve hikâyesine
yer vermiştir.
Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş ve Levent Çelik’in 1996’da birlikte çıkardığı “Notalarıyla
Türkülerimiz ve Hikâyeleri” adlı eserde, 110 türküye, hikâyesine ve notasına yer verilmiştir. Bu
türkülerin içinde Kozanoğlu, Elbeyoğlu, Âşık Garip, Kerem ile Aslı, Hurşit ile Mahmihri gibi
halk hikâyelerine ait türküler de bulunmaktadır.
Suphi Saatçi’nin “Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri” aslı eserinde, kitabın adından da
anlaşılacağı üzere Kerkük’ten derlenmiş türküler, türkülerin hikâyeleri ve notaları yer almaktadır.
Saatçi, türkülerin farklı yerlerde derlenmiş varyantları hakkında da yer yer bilgi vermiştir. Eserin
baş taraflarında türküleri icra edenlerin resimleriyle birlikte kısa biyografisine yer verilmiştir. Bu
çalışma Anadolu sahası dışındaki bir Türkmen yurdu Kerkük’e aittir.
Hanifi Düşmez “Öyküleriyle Urfa Türküleri” adlı eserinde 45 dolayında Şanlıurfa türküsünün
hikâyesine yer vermiştir.
Hulusi Üstün, “Türkü Öyküleri” adlı eserinde dokuz türkünün öyküsü modern hikâye tekniğiyle
verilmiştir. Eser bu yönüyle diğer çalışmalardan farklılık arz etmektedir.
Kayseri İl Kültür Müdürlüğü tarafından çıkarılan “Kayseri ve Yöresi Halk Türküleri” adlı eserde,
sekiz türkünün hikâyesine yer verilmiştir.
Mehmet Gökalp Aladağ’ın TFA’nın 25. sayısında yayımlanan “Âşık Sefilî ile Bala Beğ’in
Karşılaşması” çalışmasında Âşık Sefilî’nin yolda giderken bir grup kızlarla karşılaşması ve
kızların âşıktan kendilerine türkü söylemelerini ısrarla istemesi üzerine söylenen bir hikâyeli
türkü örneği yer almaktadır (1951/Ağustos).
İbrahim Gökçen tarafından TFA’nın 32. sayısında (1952/Mart) yayımlanan “XIX. Yüzyılda:
Makedonya Yürük Folkloru Türküler ve Doğuş Hikâyeleri -IX-” çalışmasında, bazı türkülerin
yakılmasına neden olan hikâyelere yer verilmiştir. Yine aynı yazar tarafından aynı derginin 39.
sayısında (1952/Ekim) yayımlanan “Makedonya Yürük Folkloru Türküler-Düğün Âdetleri-Kına
Gecesi-X-” adlı çalışmasında, “Ağaoğlu türküsü” nün hikâyesine yer verilmiştir.
Mehmet Fethi Savaşçı’nın TFA’nın 37. sayısında (1952/Ağustos) yayımlanan “Halk Türkülerinin
Doğuşu: Ümmet Ali Türküsü” adlı çalışmasında, Ümmet Ali’nin köy kahvesinde Gâvur Ali
tarafından vurulmasını konu alan bir hikâyeli türküye yer verilmiştir.
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Veysel Arseven’in TFA’nın 45. sayısında (1953/Nisan) yayımlanan “Avşar ve Türkmen
İllerinden: Birkaç Ağıt” çalışmasında, üç ağıtın hikâyesine yer verilmiş bir ağıtın ise hikâyesine
yer verilmemiştir. Bu ağıtlardan “Ömerin Ağıdı” tarafımızca derlenmiş bir ağıtın varyantıdır.
Yaşar Kemal Göğceli’nin TFA’nın 51 sayısında (1953/Ekim) yayımlanan “Türkülerimizin Doğuş
Hikâyeleri: Sarı Yıldız, Mavi Yıldız” adlı çalışmasında, bir Kervankıran türküsüne ve bu
türkünün hikâyesine yer verilmiştir.
Yaşar Kemal Göğceli’nin TFA’nın 54 sayısında (1954/Ocak) yayımlanan “Türkülerimizin Doğuş
Hikâyeler: Alageyik” adlı çalışmasında, Gâvurdağı’nda efsaneleşmiş “Alageyik türküsü” ve
hikâyesine yer vermiştir.
Veysel Arseven’in TFA’nın 52. sayısında (Kasım/1953) yayımlanan “Avşar ve Türkmen
İllerinden: Üç Türkü” adlı çalışmasında, bir “Elbeyoğlu Türküsü” ne ve hikâyesine yer
verilmiştir. Bu türkü, Elbeyoğlu’nun padişahtan ferman gelip de yârinden ayrılırken söylediği
türküdür.
Adnan Tokay’ın TFA’nın 55. sayısında (1954/Şubat) yayımlanan “Araştırmalar: Bir Destan ve
Bir Ağıt” adlı çalışmasında, hem bir destanın hem de bir ağıtın hikâyesine yer verilmiştir.
Yaşar Kemal Gökçeli’nin TFA’nın 56. sayısında (1954/Mart) yayımladığı “Türkülerimizin
Doğuş Hikâyesi: İnce Mehmet” adlı çalışmasında, Çukurova’da söylendiği iddia edilen İnce
Mehmet türküsü ve hikâyesine yer verilmiştir.
Ferruh Arsunar’ın TFA’nın 57. sayısında (1954/Nisan) yayımlanan “Halk Musikisi Türk Müzik
Folklorundan 3 Örnek Türkü” adlı çalışmasında, “Gelin Türküsü” ile “Asiye Türküsü” nün hem
hikâyelerine hem de notalarına yer verilmiştir.
Şöhret Ünal Dirlik’in TFA’nın 57. sayısında (1954/Nisan) yayımlanan “Türkü ve Ağıtlar:
İncirköy ve Üzümlü’de Türküler” adlı çalışmasında, bir türküye ve hikâyesine yer verilmiştir.
Ancak yazar, türkünün hikâyesinin gerçek olmayabileceğini de belirtmektedir.
Ferruh Arsunar’ın TFA’nın 59. sayısında (1954/Haziran) yayımlanan ““Halk Musikisi: Müzik
Folklorumuzdan Türkü” adlı çalışmasında, Ercişli Emrah’ın bir türküsü, türkünün hikâyesi ve
notası verilmiştir. Diğer iki türkünün hikâyesi ise verilmemiştir.
Yaşar Kemal Gökçeli’nin TFA’nın 60. sayısında (1954/Temmuz) yayımladığı “Türkülerimizin
Doğuş Hikâyeleri: Akgül Seni Camekânda Görmüşler” adlı çalışmasında, dul bir karının oğlu
Mustafa ile bir ağanın kızı Elif’in aşk hikâyesini anlatan bir hikâyeli türküye yer verilmiştir. Bu
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hikâyeli türküde Mustafa sevdiği kızı alamaz çünkü kız başkasıyla evlenmiştir. Bu yüzden de
Mustafa kendini doğaya vurmuştur, Elif de Mustafa ile evlenmediğine çok pişman olmuştur.
Ahmet Petekçi’nin TFA’nın 68. sayısında (1955/Mart) yayımlanan “Araştırmalar: Bozkır’da
Söylenen Mâniler, Türküler, Koşmalar” adlı çalışmasında, küçük bacının büyük bacıdan evvel
evlenmesi üzerine söylenen bir türküye yer verilmiştir.
Ö. Remzi Bâli’nin TFA’nın 68. sayısında (1955/Mart) yayımlanan “Ağıtlar: Halil Ağa Ağıdı”
adlı çalışmasında, Gaziantep’in İslahiye ilçesi hudutları içerisinde olan Keferdiz’de yaşanmış bir
ağıta yer verilmiştir. Ağıt, Keferdizli Halil Ağa’nın zehirlenerek öldürülmesi üzerine
söylenmiştir.
Ahmet Köklü’nün TFA’nın 69. sayısında (1955/Nisan) yayımlanan “Ağıtlar: Çuhadaroğlu
Mehmet Bey Ağıdı” adlı çalışmasında, Kahramanmaraş’ın bir zamanlar çok sevilen Çuhadaroğlu
adlı paşasının ve hanımının eşkıyalar tarafından hunharca öldürülmesi üzerine söylenmiş bir ağıta
yer verilmiştir.
Nasuh Çelik’in TFA’nın 77. sayısında (1955/Aralık) yayımlanan “Derlemeler: Taşova’dan Bir
Türkü” adlı çalışmasında, Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Tozkovan köyünde sevdiği erkeğin
askere gitmesi üzerine söylediği bir hikâyeli türküye yer verilmiştir.
Osman Bolulu’nun TFA’nın 80. sayısında (1956/Mart) yayımlanan “Türküler ve Doğuş
Hikâyeleri: Reşadiye’den Gürcoğlu Türküsü” adlı çalışmasında, Niksar dolaylarındaki Karataş
köyü ve civarında Gürcüoğlu Mehmet adındaki onun bunun ırzına, namusuna göz koyan birinin,
köyün gençleri tarafından öldürülmesi üzerine söylenen on sekiz dörtlükten oluşan bir hikâyeli
türküye yer verilmiştir.
Şevket Polat’ın TFA’nın 91. sayısında (1957/Şubat) yayımlanan “Ağıtlar: Şevket’e Ağıt” adlı
çalışmasında, askerde kaza sonucu vurulan Şevket’in ölümü üzerine söylenmiş bir ağıt yer
almaktadır.
Mustafa Uz’un TFA’nın 94. sayısında (1957/Mayıs) yayımlanan “Türkülerin Doğuş Hikâyeleri:
Eminem Türküsü” çalışmasında, Adana’nın Feke ilçesinde Emine’nin başkasına verilmesi
üzerine Aziz’in söylediği bir türküye ver verilmiştir. Aziz, sonradan Emine’yi kaçırarak evlenir
ve mutlu bir yaşam sürerler.
Bahri Katırcıoğlu’nun TFA’nın 98. sayısında (1957/Eylül) yayımlanan “Ağıtlar: Medine’ye Ağıt”
adlı çalışmasında gelin giden bir kızın evelendikten kısa bir süre ölmesi üzerine hem anasının
hem de kaynanasının ortaklaşa söylediği bir ağıta yer verilmiştir.
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Nebi Dadaloğlu’nun TFA’nın 100. sayısında (1957/Kasım) yayımlanan “Saz Şâirleri: Cingözoğlu
Seyyit Osman” adlı çalışmasında, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Sindel köyündeki Avşar
aşiretine mensup Cingözoğlu Seyyit Osman ile Kahramanmaraş paşasının karşılıklı atışmalarına
ve öncesinde ise hikâyesine yer verilmiştir.
Nebi Dadaloğlu’nun TFA’nın 108. sayısında (1958/Temmuz) yayımlanan “Saz Şâirleri:
Cingözoğlu Seyyit Osman’ın Bir Şiiri” adlı çalışmasında, 1885 yılında Bozok’a kondurulan
Avşar aşiretine mensup Cingözoğlu Seyyit Osman’ın memleketini özlemesi üzerine söylediği on
bir dörtlükten oluşan bir türkü yer almaktadır. Çukurova’dan gelen turnaları gören Cingözoğlu
Seyyit Osman, bu turnalardan ilham alarak kendi türküsünde turnaları Çukurova’dan kaldırarak
Bozok’a kondurur.
Nebi Dadaloğlu’nun TFA’nın 112. sayısında (1958/Kasım) yayımlanan “Saz Şairleri:
Dadaloğlu’nun Bir Şiiri” adlı çalışmasında, Dadaloğlu’nun bir hikâyeli türküsüne yer verilmiştir.
Türkünün hikâyesi şöyledir: Avşarların beyi, padişah tarafından çağrılması sonucu uzun bir süre
gelmez. Avşarlar, bu durumdan iyice rahatsız olunca Dadaloğlu, aşiret üyelerini şenlendirmek
için beş dörtlükten oluşan bir türkü söyler.
Seyit Küçükbezirci’nin TFA’nın 122. sayısında (1959/Eylül) yayımladığı “Konya Türküleri:
Konur Daylak türküsü” adlı çalışmasında, bir devecinin Konur Daylak adında birinin bacağına
değnekle vurması sonucu ayağı kırılan Konur Daylak’ın bacağına bir müddet sonra kurtlar
düşmesi sonucu devecinin Konur Daylak’ı yolda bırakmak zorunda kalmasına ve bunun acısıyla
söylediği türküye yer verilmiştir.
Cahit Öztelli’nin TFA’nın 125. sayısında (1959/Aralık) yayımladığı “Araştırmalar: Tarih ve Halk
Edebiyatı” çalışmasında biri XVIII. yy. daki, ikisi de XVII. yy. daki yaşanmış olaylar üzerine
söylenmiş üç hikâyeli türküye yer verilmiştir.
Gündüz Artan’ın TFA’nın 137. sayısında (1960/Aralık) yayımladığı “Göle Folkloru: Ermeni Kızı
Türküsü” adlı çalışmasında, hikâyeli bir türküye yer verilmiştir. Türküler kız ile erkeğin karşılıklı
söylediği türkülerdir.
Şükrü Polat’ın TFA’nın 138. sayısında (1961/Ocak) yayımladığı “Türkülerin Hikâyesi: Maley
Türküsü” adlı çalışmasında, Suşehri’ne bağlı Cermişek köyünde bir ağanın güzel bir kızın
sevmediği bir adama nişanlanmasından sonra sevdiği erkekle kaçarken yakalanması ve eski
nişanlısına verilmesini ele alan bir hikâyeli türkü örneğine yer verilmiştir.
İsmet Zeki Eyüboğlu’nun 144. sayısında (1961/Temmuz) yayımladığı “Karadeniz Bölgesinden:
Pir Ali Türküsü” adlı çalışmasında, 13 dörtlükten oluşan bir hikâyeli türküye yer vermiştir.
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Mehmet Yanık’ın TFA’nın 144. sayısında (1961/Temmuz) yayımladığı “Derlemeler: Deli Boran”
adlı çalışmasında, Deli Boran’a ait iki türkü ve bu türkülerin hikayesine yer verilmiştir.
Gündüz Artan’ın TFA’nın 145. sayısında (1961/Ağustos) yayımladığı “Türkülerin Doğuşu:
Gürün’den Derlenen İki Türkü” adlı çalışmasında, ağıt türünde iki kısa hikâyesi olan türküye
verilmiştir.
Gündüz Artan’ın TFA’nın 148. sayısında (1961/Kasım) yayımladığı “Türkülerin Doğuş
Hikâyesi: Mehmet Çavuş ile Kürt Oğlu Türküsü” adlı çalışmasında Göle’nin Dedeşen köyünden
derlenmiş bir hikâyeli türküye yer verilmiştir.
Cahit Öztelli’nin TFA’nın 148. sayısında (1961/Kasım) yayımladığı “Araştırmalar: 250 Yıllık Bir
Savaş Türküsü” adlı çalışmasında, Budin türkülerine ve hikâyesine yer verilmiştir.
Mehmet Bahçeci’nin TFA’nın 150. sayısında (1962/Ocak) yayımladığı “Bir Türkünün Doğuş
Hikâyesi: Sabit Türküsü” adlı çalışmasında, Sabit adından bir adamın ormancılar tarafından
vurularak öldürülmesi üzerine köylülerin söylediği bir türküye yer verilmiştir.
Mustafa Uz’un TFA’nın 151. sayısında (1962/Şubat) yayımladığı “Kayseri’den Bir Ağıt:
Mustafa’nın Ağıdı” adlı çalışmasında, tarla davası yüzünden amcasının oğlu tarafından öldürülen
Mustafa’ya söylenen bir ağıda yer verilmiştir.
Hüsnü Yıldız’ın TFA’nın 153. sayısında (1963/Nisan) yayımladığı “Türkülerin Doğuş
Hikâyeleri: Serik’ten İki Türkü” adlı çalışmasında, Şükriye Hanımdan derlenen “Alim Türküsü”
adı altında iki hikâyeli türküye yer verilmiştir.
Nerin Köse, başka bir çalışmasında halk hikâyeleri hakkında bir tasnif yapmıştır. Köse, halk
hikâyelerini şekil bakımından “Türkülü Halk Hikâyeleri” ve “Türküsüz Hikâyeler” adı altında
ikiye ayırmıştır. Türkülü halk hikâyelerini de kendi içinde “A. Klasik halk hikâyeleri, B. Kaside
(seküste) ler, C. Bozlaklar” şeklinde üçe ayırmıştır. Bozlaklar hakkında ise Nerin Köse, yüksek
lisans tezinde verdiği bilgilere benzer bilgiler vermekle birlikte “bozlak giderek hem hikâyedeki
türküyü, hem de bu türkünün açıklaması demek olan bir tür adı olarak karşımıza çıkmaktadır.”
şeklinde verdiği bilgi ilginçtir. Nerin Köse halk hikâyelerini ise hacim bakımından “I. Uzun halk
hikâyeleri, II. Kısa halk hikâyeleri” şeklinde ikiye ayırmış “bozlak” ları ise “Kısa halk hikâyeleri”
içerisine dahil etmiştir (Köse, 1997: 100-104).
Dursun Yıldırım’ın kendi köyünden derlediği türküleri konu alan “Köyümden Belleğimde Kalan
ve Bu Yaz Dinleyip Yazdığım Türküler” başlıklı çalışmasında bazı türküler hikâyeleriyle birlikte
verilmiştir. Bu türkülerin bazen bir cümlelik açıklaması varken bazen de bir paragraf boyutunda
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türkünün yakılış hikâyesibulunmaktadır. Yıldırım’ın verdiği türkülerin genelde tek dörtlükten
oluştuğu görülmektedir.
1.3.2. Yörede Hikâyeli Türküler Üzerine Yapılmış Çalışmalar
1.3.2.1. Tezler
Çalışma sahamız Osmaniye, 1996 yılına kadar Adana’nın bir ilçesi iken aynı tarihte Adana’dan
ayrılarak il statüsüne kavuşmuştur. Osmaniye her ne kadar Adana’dan ayrılmış olsa da hemen
hemen aynı kültürü paylaşmaktadır. Bu yüzden burada konunun daha iyi anlaşılması adına
Osmaniye ve Osmaniye’nin içinde yer aldığı Çukurova bölgesinde yapılmış çalışmalara da yer
verilecektir. Çalışma sahamızda “hikâyeli türküler” başlığı adı altında tek bir doktora tez
çalışması bulunmakla birlikte halk hikâyesi olsun başka alanlarda olsun yapılmış çalışmalarda
içinde az veya çok hikâyeli türkü bulunan tezler bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalardan bazıları
aşağıda verilmiştir.
Fatma Gülay Mirzaoğlu tarafından 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde hazırlanan
“Çukurova’da Yaşayan Cerit Türkmenleri’nde Halk Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri” adlı yüksek
lisans tezi, Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Tezin Giriş bölümünde çalışma bölgesi hakkında
bilgi verilmiş ve çalışmaya konu olan Cerit Türkmenleri hakkında bilgiler verildikten sonra Cerit
Türkmenlerinin hayatından kesitler verilmiştir. Eserin birinci bölümünde Cerit Türkmenlerinin
hikâyecilik özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra araştırmaya konu olan coğrafyada yaşayan
Cerit âşıkları hakkında bilgi verilmiştir. Bu hikâye anlatıcılarından birinin Pertev Naili Boratav’ın
çok isteyip de göremediği Ahmetçe olması ise dikkat çekicidir. İkinci bölümde hikâyeler; konular,
anlatım yapısı, vakaların birbirine bağlanışı, dil ve üslup özellikleri, kahramanların özellikleri gibi
başlıklar altında hikâyelerin tahliline yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise metinlere yer
verilmiştir. Eser; sonuç, kaynakça ve ekler bölümüyle tamamlanmıştır.
Bülent Arı’nın 1998 yılında Erman Artun danışmanlığında tamamladığı ve 2009 yılında bastırdığı
“Adana’da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği (Karacaoğlan-1966)” adlı doktora tezinin birinci
bölümünde, bozlak ve türkülü hikâye hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Yazar burada bizim
kullandığımız hikâyeli türküler kavramı yerine türkülü hikâye kavramını kullanmıştır. Bozlaklar
başlığında ise yörede söylenen belli başlı bozlak isimlerinden bahsetmiştir.
Zekiye Çağımlar’ın Erman Artun danışmanlığında 1999’da hazırladığı “Adana Avşar Ağıtları ve
Bu Ağıtların Adana Âşıklık Geleneğine Etkisi (2 cilt)” başlıklı doktora tezi yörede yapılmış
önemli çalışmalardan biridir. Bu çalışma 2010 yılında “Hikayeleri ile Adana Avşar Ağıtları”
adıyla yayımlanmıştır. Bu çalışma, “Genel Özellikleri ile Araştırma Alanı Adana” adıyla Giriş
diyebileceğimiz bir giriş ile üç bölümden oluşmaktadır. Zekiye Çağımlar, eserinin Giriş
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bölümünde Adana’nın siyasi, coğrafi, tarihi gibi bilgilerin yanında Avşar Türkmen boyu hakkında
da bilgi vermiştir. Aynı bölümde Anadolu ve Türk coğrafyası ağıt geleneği hakkında da bilgi
verilmiştir. Birinci bölümde Adana yaşayan Avşarların ağıt söyleme geleneği hakkında bilgi
verilmiş; ikinci bölümde ise ele aldığı ağıtları biçim, içerik, dil gibi yönlerden ele alıp incelemiştir.
Üçüncü bölümde ise Avşar ağıtlarının Adana âşıklık geleneğine etkisi kısaca açıklanmıştır.
Çağımlar; ağıt metinlerini “Adana Avşar Anonim Ağıtları, Adana Avşar Ağıt Yakıcı Ağıtlar,
Adana Avşar Âşık Ağıtları” olmak üzere üç bölüm altında vermiştir. Ele alınan ağıtlardan bir
kısmı bizzat Çağımlar tarafından derlenmiş iken bazı ağıtlar ise yazılı kaynaklardan alınmıştır.
Ele alınan ağıtlar; hikâyeleriyle birlikte verilmiştir.
Refiye Okuşluk’un Çukurova Üniversitesinde 2000 yılında tamamladığı “Adana Halk Hikâyeleri
ve Halk Hikâyeciliği Geleneği” adlı doktora tezi bir Giriş ve dört bölümden oluşmuştur. Giriş’te
Çukurova hakkında genel bilgi verildikten sonra hikâyeler üzerine yapılmış çalışmalar hakkında
bilgi verilmiş ve daha sonra ise Türk halk edebiyatında hikâyecilik geleneği hakkında bilgi
verilmiştir. Birinci bölümde Adana halk hikâyecilik geleneği hakkında bilgi verilmiştir. İkinci
bölümde Adana halk hikâyelerinde görülen biçim özelliklerine yer vermiştir. Üçüncü bölüm,
bölgedeki hikâyelerdeki üslup özelliklerine yer verilmiş, dördüncü bölümde ise Adana halk
hikâyelerinde içerik hakkında bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde hikâye kahramanları hakkında
bilgi verdiği gibi hikâyelerde geçen zaman, mekân, kişiler hakkında da bilgiler vermiştir. Beşinci
bölümde ise derlenen metinlere yer verilmiştir. Bu bölümde uzun türkülü halk hikâyeleri
bulunduğu gibi bir veya iki türküsü bulunan hikâyeli türküler de bulunmaktadır. Hatta bunlar
içerisinde “Necip Bey Hikâyesi” ni derleme şansımız olmuştur.
Firdevs Cin tarafından 2004 yılına hazırlanan “Ceyhan Yörüklerinde Halk Kültürü Araştırmaları”
adlı yüksek lisans tezinde, hikâyeli türküler kavramı yerine “kısa hikâyeler” kavramını
kullanılmış ve burada yöreden derlenen bazı hikâyeli türkülere yer verilmiştir.
Mehmet Karaburç’un Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünde 1994 yılında Erman Artun danışmanlığında hazırladığı “Osmaniye Merkez İlçede
Âşıklık Geleneği” adlı bitirme tezi daha sonra kitap olarak yayımlanmıştır. Bu çalışma, doğrudan
hikâyeli türküleri konu almamakla birlikte eserin içerisinde aşıklarla ilgili bilgi verildiği
bölümlerde aşıkların bazı olaylar, durumlar üzerine söylediği türküler yer almaktadır. Birkaç
örnek vermek gerekirse eserin 47. sayfasında Âşık Hüseyin’in askerden kaçıp daha sonra
yakalanması ve sonra idam edilecekken söylediği bir türkü, eserin 55 ve 56. sayfalarında Yeğen
Ali’nin bir Ermeni kıza âşık olması sonucu söylediği türküler, eserin 59. sayfasında Âşık Hacı’nın
ineği, keçisi ve elinde kalan tek serveti olan tayınınölmesi üzerine söylediği bir türkü eserdeki
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hikâyeli türküden bazılarıdır. Bu çalışma Osmaniye âşıklık geleneği açısından oldukça önemli bir
eserdir.
İsmail Görkem danışmanlığında Emine Kanat’ın 2010 yılında hazırladığı “Düziçili Âşık Mustafa
Çabuk: Hikâye Repertuvarı ve Türkülü Hikâyeleri (İnceleme-Metin)” adlı yüksek lisans tezi Giriş
ve beş bölümden oluşmaktadır. Bu tez, İsmail Görkem’in doçentlik takdim tezi örnek alınarak
hazırlanmış ve ilçe hakkındaki bilgilerin çoğunluğu da yine aynı eserden alıntılanmıştır. Bu tez
her ne kadar türkülü hikâye formatında olsa da metinler kısmında hikâyeli türkülere de yer
verilmiş ve bunlar türkülü hikâyelerden ayrı bir başlık altında alınmamıştır. Bu eserde yer alan
hkâyeli türkülerin bir kısmı teze konu olan Tus Mustafa lakaplı Mustafa Çabuk’a ait iken bir
kısmı ise halk arasında anlatılan hikâyeli türkülerdir.
Ayhan Karakaş tarafında 2011 yılında yapılan “Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikâyeli
Türkü Söyleme Geleneği(Adana-Osmaniye)” adlı doktora tezi bir giriş ve yedi bölümden
oluşmaktadır. Giriş (Birinci Bölüm) bölümünde çalışma hakkında bilgi verilmiş çalışma bölgesi
hakkında bilgilerden sonra türkü ve hikâyeli türküler hakkında açıklamalar yapılmıştır. İkinci
bölümde Çukurova bölgesinde hikâyeli türküler ve hikâyeli türkü söyleme geleneği hakkında
bilgilere yer vermiştir. Üçüncü bölümde Çukurova bölgesinden derlenen türkülerin biçim
özellikleri; dördüncü bölümde ise hikâyeli türkülerin içeriği, beşinci bölümde hikâyeli türkülerin
üslûbu ele alınmıştır. Bu bölümde arasözler, alkışlar, klişeler, edebi sanatlar gibi unsurlar üzerinde
durulmuştur. Altıncı bölümde ise derlenen metinlere yer verilmiştir. Yedinci bölüm sonuç ve
kaynakçadan oluşmuştur.
Ali Doğaner’in Erman Artun danışmanlığında 2013 yılında tamamladığı “Çukurova Bölgesi
Konargöçerlerinde Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı” başlıklı doktora tezinin üçüncü bölümünün
içerisinde Çukurova konargöçerlerinde söylenen hikâyeli türkülere yer verilmiştir. Bu bölümde
yer alan hikâyeli türküler şunlardır: Avcı Güzeli, Bozdoğan Hikâyesi, Çaparoğlu’nun Türküsü,
Deli Boran Hikâyesi, Irgınlıoğlu, İlbeylioğlu Türküsü, Karabaş Koyun, Karakoyun Hikâyesi,
Öksüz Ali, Öksüz Ali Türküsü, Senem Hikâyesi.
Hatice Konaklı’nın Gavurdağı yöresinin sevilen aşığı Gül Ahmet Yiğit’i konu aldığı yüksek lisans
tezinde Gül Ahmet’in yedi şiirinin/türküsünün hikâyesine tezinin beşinci bölümünde yer
vermiştir. Bu bölümde verilen şiirlerin/türkülerin hikâyesi, tezin dördüncü bölümünde yer alan
“7, 8, 9, 30, 38, 45, 49” ile kayıtlı şiirlerin/türkülerin hikâyesidir.
Uğur Bilgici’nin “Osmaniye/Bahçe Halk Kültürü Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans
tezinde, Âşık Hüseyin Özdemir’in bazı şiirlerinin/türkülerinin ve birkaç ağıtın hikâyesine/anısına
yer verilmiştir.
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1.3.2.2. Kitap ve Diğer Yayınlar
Yöre folkloru üzerine en önemli çalışma Ali Rıza Yalman tarafından çok erken devirlerde Güney
Anadolu’da yaptığı alan araştırması sonucunda elde ettiği verilerin iki cilt halinde kitaplaştığı
“Cenupta Türkmen Oymakları” adlı eserde, yöreden derlenmiş birçok hikâye ve türkü metni
bulunmaktadır. Eserde ayrıca yörede söylenen türküler ve bozlaklar üzerine önemli teorik bilgiler
de yer almaktadır. Bu eserde yer alan türkü ve ağıtların bazıları tarafımızca sahada derlenmiştir.
Kemal Güngör’ün 1941’de yayımladığı “Cenubî Anadolu Yürüklerinin Etno-Antropolojik
Tetkiki” adlı eserinde, Hafız Ali’nin bir aşk üzerine söylediği iki türküsüne ve vurulan kişilerin
ölümü üzerine söylenmiş iki ağıt örneğine yer verilmiştir.
Ahmet Kılıç’ın “Gavurdağı Türküleri” adlı eseri Çukurova folkloru açısından oldukça önemli bir
eserdir. Ahmet Kılıç, eserinin içindekiler bölümünde bölgenin türkülerini iki kısımda ele almıştır:
Eski türküler (300-400 yıllık) ve son yüzyılın türküleri. Eserin içerisinde hem hikâyeli hem de
hikâyesiz türküler yer almaktadır. Eski türküler; Elbeyoğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Deli Boran,
Yeğen Ali, Ali Paşa gibi birçok türkü ihtiva etmektedir. Son yüzyılın türküleri içerisinde Âşık
Hacı, Âşık İsmail, Âşık Hüseyin gibi aşıkların türkülerine yer verilmiştir. Eserin dikkat çeken bir
yönü ise hem kaynak kişiler belirtilmiş hem yöresel ağza dikkat edilmiştir. Eserde bozlak olarak
anılan bazı parçalara da yer verilmiştir.
Esma Şimşek’in 1993 yılında yayımladığı “Kadirli ve Osmaniye Ağıtları” adlı eseri, Giriş,
Metinler, Kaynak Şahıslar Hakkında Bilgi, Sözlük ve Kaynakça kısımlarından oluşmaktadır.
Giriş’te ağıtlar hakkında bilgi verilmiş, ağıtların diğer türlerle ilişkisi incelenmiş ve derlenen
ağıtların şekil ve muhtevası hakkında bilgi verilmiştir. Metinler kısmında toplam 150 ağıda ve
hikâyesine yer verilmiştir. Bu ağıtlar ise “Şahıslar Üzerine Söylenen Ağıtlar” ve “Hayvanlar
Üzerine Söylenen Ağıtlar” olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmış, her ana başlık da kendi
içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır.
Erman Artun’un 1996 yılında yayımladığı “Günümüzde Adana Âşıklık Geleneği (1966-1996) ve
Âşık Feymani” adlı eserinde kısa da olsa bozlaklar hakkında bilgi vermiştir. Artun, yöredeki
âşıkların görüşlerinden hareketle bozlağı açıklamaya çalışmıştır.
Halil Atılgan’ın 1998’de yayımladığı “Çukurova Türküleri 1” adlı eseri beş bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışma bölgesini dört ana bölgeye ayırmış ve bu yöreler hakkında
bilgi verdikten sonra bu bölgedeki türküler ve çalgılar hakkında çeşitli bilgiler vermiştir. İkinci
bölümde farklı yerlerde yayınlanmış iki makalesine yer vermiş ve bu makalelerin birinde
bozlaklar hakkında bilgiye yer verdikten sonra Béla Bartók’un Çukurova’daki derleme
çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapmıştır. Üçüncü bölümde Çukurova kültürüne hizmeti
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bulunan kişiler hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde Çukurova bölgesinden derlenmiş
toplam elli tane türkü, notaları ve sözleriyle verilmiştir. Bu türkülerden bir kısmı Düziçi ilçesinden
derlenmiştir. Bu bölümün sonunda ayrıca ek olarak oyun havaları parçalarına da yer verilmiştir.
Beşinci bölümde ise ek notlar, kaynakça gibi kısımlar bulunmaktadır.
Fatma Gülay Mirzaoğlu’nun 2003’te yayımlanan “Çukurova Bozlağı” adlı eseri bölgede yapılan
en kapsamlı çalışmalarından biridir. Eser, bir Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş ‘te
“bozlak” türünün hem tarihi seyri hakkında bilgilere yer verilmiş hem de hem de günümüzdeki
anlamı hakkında bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra ise “bozlak” ve “balad” arasındaki ilişki ele
alınmıştır. Bozlağın sözel edebiyatta hem bir müzik türü hem de bir folklor türü olarak ele
alındığını çeşitli kaynaklardan örnekler göstererek açıklamıştır. Bu çalışma, bozlaklar hakkında
yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olup güncelliğini hâlâ korumaktadır.
Mehmet Erkoçak’ın uzun sürede hazırladığı ancak 2003’te bastırabildiği “Bütün Yönleriyle
Osmaniye Folkloru” adı eserinde, Osmaniye’nin coğrafyası, tarihi, kültürü, âşıkları, gelenekgörenekleri gibi birçok konuda bilgilere yer verildiği gibi ağıtlar, uzun havalar gibi türkü
metinlerine de yer verilmiştir. Bu uzun havalardan biri “Ceren” türküsüdür. Yörenin meşhur
türküsü “Ceren” in hem hikâye hem de türkü kısmı ayrıntılı bir şekilde eserdeyer almaktadır. Bu
türkünün dışında “Avşaroğlu, Hacı Fakı’nın Ağıdı, Ummuhan” gibi türküler de notalarıyla
birlikte eserde yer almaktadır.
Mehmet Erkoçak’ın diğer bir önemli çalışması “Osmaniye Yöresinde Ağıtlar ve Türküler” adlı
eserdir.

Bu eserde, Osmaniye’nin ağıt geleneği ve ağıtçıları ve bozlaklar hakkında bilgi

verilmiştir. Erkoçak bu eserinde farklı kaynak kişilerden derlediği ağıtlara, bozlaklara, manilere
ve diğer sözlü ürünlerine yer verdiği gibi Béla Bartók’un derlemiş olduğu parçalara da yer
vermiştir. Eserde yer alan metinlerin çoğunluğu Elife Erkoçak’tan derlenmiştir. Eserin sonlarına
doğru bozlaklar başlığı altında parçalara yer verilmiş ve bu tür hakkında kısa da olsa açıklama
yapılmıştır.
Bekir İşlek’in 2009’da çıkardığı “Tekeden Teleme Çalmak” adlı eserinde birçok hikâyeli türkü
bulunmaktadır. Bu hikâyeli türkülerin bazıları anonim, bazılarının söyleyenleri ise bellidir.
Kitapta hikâyeli türküler dışında çeşitli folklor ürünlerine yer verildiği gibi anı, bilgi, açıklama
tarzında bilgilere de yer verilmiştir.
Bekir İşlek’in 2012 yılında yayınladığı “Çukurova Folkloru (İçin) Seksen Kapıya Doksan Değnek
Çalmak, Âşık Karayiğit Osman’ın Hikâye Repertuvarı” adlı eseri, zamanın ünlü âşıklarından
Âşık Kır İsmail’in yetiştirdiği Âşık Karayiğit Osman (Osman İper) in beşi Köroğlu’ndan olmak
üzere toplam on beş türkülü halk hikâyesine yer verilmiştir. Ayrıca bir tane de Karayiğit Osman’ın
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başından geçen bir anlatıya yer verilmiştir. Kitabın yazılış amacı türkülü hikâyeler olmakla
birlikte az da olsa hikâyeli türküler eserde yer almaktadır.
Bekir İşlek ile Musa Tolu’nun ilk iki cildini 2016, üçüncü cildini 2018 yılında birlikte çıkardıkları
“Çukurova Folkloru Üzerine Mektuplar Ağıdı Paylaşmak ” adlı üç ciltlik eser, Çukurova kültürü
açısından oldukça önemli bir eserdir. Bekir İşlek’in kendi tabiriyle “Horanta” dediği Çukurova
kültürüne gönül vermiş bir grup arkadaşıyla birlikte hazırladıkları bu eserlerde Çukurova
kültürüyle ilgili birçok konu ele alınmıştır. Ayrıca bu “Horanta” diye tabir edilen grubun içinde
Prof. Dr. İsmail Görkem, Doç. Dr. Kürşat Korkmaz, Doç. Dr. Mustafa Sever, Prof. Dr. Salahaddin
Bekki gibi halk bilimciler olduğu gibi Prof. Dr. Osman Gökçe gibi uzmanlık alanı başka bir alan
olmasına karşın bu işe gönül vermiş akademisyenler de bulunmaktadır. Bunun dışında amatör
olarak kültür üzerine uğraşan araştırmacı yazar-şair Bekir Dağsever, Av. Ali Ozanemre, Musa
Tolu, Av. Ahmet Çolak, Emir Kalkan, Halisi Açacak, S. Burhanettin Akbaş gibi farklı mesleklerle
uğraşan ve farklı mesleklerden emekli olmuş kişiler yer almaktadır. Bu üç cildin içeriğinde
“Horanta” olarak kabul edilen kişilerin birbirlerine gönderdiği mektuplar (e-mail yoluyla) yer
almaktadır. Bu mektuplarda yer yer hikâyeli türküler bulunmakla birlikte Çukurova kültürüne ait
birçok unsur bulunmaktadır. Konumuz itibariyle bu ciltlerde yer alan hikâyeli türkülerden birer
örnek verelim. Birinci cildin (2016a), 350. ile 352. sayfası arasında Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin
Gökçayır köyündeki zamanın ünlü âşıklarından Âşık Ali Demirci’nin düğün akşamı yaşanan bir
olay üzerine söylediği yedi dörtlükten oluşan hikâyeli türküsü yer almaktadır. İkinci cildin
(2016b) 176. ile 178. sayfaları arasında Andırın (Kahramanmaraş) ın köylerinde geçen sulama
kanalıyla ilgili bir olay üzerine söylenmiş iki türküsü bulunan bir hikâyeli türkü bulunmaktadır.
Üçüncü cildin (2018) 89. İle 92. sayfaları arasında ise “Elif’in Göçü” adında yedi dörtlükten
oluşan bir ağıda yer verilmiştir. Bu ağıt, güzelliğiyle nam salmış Elif adında bir kızın bir beyin
kendisine zorla sahip olmasına direnmesi üzerine beyin silahıyla Elif’i öldürmesi üzerine
söylenmiştir. Derlediğimiz bazı hikâyeli türkülerin varyantları bu eserde yer almaktadır.
Halil Kuru’nun 2017’de yayımlanan “Çukurova’da Türk-Oğuz Boyları” adlı eserinde az da olsa
hikâyeli türküler bulunmaktadır. Bu türkülerden biri, Tecirli aşiretinin 1865’te zorunlu iskâna tabi
tutulması üzerine bu aşirete mensup Âşık Omar’ın söylediği bir türküdür. Bunun dışında yörede
bilinen bazı türkülere kısa kısa hikâyeleriyle birlikte yer verilmiştir.
Halil Kuru’nun “Bütün Yönleriyle Osmaniye Tarihi” adlı eserinde de az da olsa hikâyeli türküler
ve ağıtlar bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nda önemli faydaları bulunan aynı zamanda eşkıya olan
Gizik Duran’ın 17. 06. 1929’da vurularak öldürülmesi üzerine söylenen yedi dörtlükten oluşan
bir ağıta yer verilmiştir. Bunun dışında yine Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan Palalı Süleyman
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Ağa’ya yakılmış on altı dörtlükten oluşan bir ağıt bulunmaktadır. Eserin ileri sayfalarında yer yer
yörede söylenen kına türkülerine de yer verilmiştir.
Celil Çınkır’ın 2019’da yayımladığı “Toroslar ve Çukurova’dan Sözlü Kültür Çıkını Hikâyeli
(Kemikli) Türküler ve Seçme Ağıtlar Derleme-Araştırma-İnceleme-Lügatçe” adlı eserinde birçok
hikâyeli türkü örneği bulunmaktadır. Lügatçe ve Sunu’yu saymazsak eser “Hikâyeli (Kemikli)
Türküler” ve “Ağıtlar” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hikâyeli (Kemikli) Türkülerde
yörede bilinen Dadaloğlu, Elbeyoğlu, Köroğlu gibi halk hikâyelerine ait parçalar bulunmaktadır.
Ağıtlar adlı bölümde ise yörede söylenmiş ağıtlar hikâyeleriyle birlikte verilmiştir. Kitapta verilen
metinlerin bazıları yazar tarafından derlenmiş, bazıları ise daha önceden basılmış çalışmalardan
alınmıştır.
Celil Çınkır’ın 2019’da yayımladığı “Andırın Sevdasının Mimarı Andırınlı Âşık Ali” adlı
eserinde, Âşık Ali’nin çoğu türküsünün yazılış hikâyesine yer verilmiştir.
Avukat Mehmet Akif Yeşil’in çıkardığı “Babamın Şiirleri” adlı kitabı, Düziçi ilçesinin önemli
âşıklarından aynı zamanda ilk belediye başkanlarından Abdullah Cevdet Yeşil’e ait
şiirleri/türküleri hikâyeleriyle bir araya getirilmiş önemli bir çalışmadır.
Zahide Eskici’nin 2017 yılında yayımladığı “Gadasını Aldığım Hikâyeli Türküler ve Ağıtlar” adlı
çalışmada yazarı belli olan ve olmayan birçok hikâyeli türkü ve ağıda yer verilmiştir. Bunun
dışında hikâyesi olmayan türkülere, türkülü hikâyelerden bölümlere de yer yerilmiştir. Eskici’nin
bu çalışması, yöresel ağızla yazılmıştır.
Ali Kocaman’ın “Yukarı Çukurova’da Ağıtlar ve hikâyeleri” adlı eserinde kitabın isminden de
anlaşılacağı üzere Yukarı Çukurova’da söylenen yaklaşık yetmiş ağıda ve öyküsüne yer
verilmiştir. Bu eser, yöre ağıtları hakkında yapılan kapsamlı ve önemli çalışmalardan biridir.
Ali Karaosmanoğlu’nun “Toroslarda Ağıtlar” adlı eserinde, toplam 120 ağıda yer verilmiştir.
Birkaç ağıt haricinde bütün ağıtların hikâyesine yer verilmiştir. Bu ağıtlar ise genelde Andırın’dan
derlenmiştir.
İrfan Can’ın hazırladığı “Kadirli Bohçası” adlı eserde, yöre (Kadirli) kültürü, tarihi, folkloru
hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu eserde Âşık Feymânî başta olmak üzere yörede
derlenmiş bazı hikâyeli türkülere de yer verilmiştir. Eser, yöre kültürü açısından oldukça önemli
bir çalışmadır.
Yöre kültürüne önemli hizmetleri bulunan İbrahim Karalı Davutluoğlu’nun “Çukurova’da Bir
Alabohça” adlı eserinde, özellikle de “Çukurova Halk Edebiyatı” kısmında, Çukurova folkloru
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için oldukça kıymetli açıklamalar, bilgiler, derlemeler bulunmaktadır. Bu kısımda yöreden
derlenmiş hikâyeli türkü örneklerine de yer verilmiştir.
Abdullah Gizlice’nin hazırladığı “Yüksel Özden Anısına Ağıt Yarışması Osmaniye ve Yukarı
Çukurova Ağıtları” adlı eserde, yöreden derlenmiş birçok ağıda ve hikâyesine yer verilmiştir.
Birçok kişinin katkılarıyla hazırlanan çalışmada ağıtların kaynak kişisinin ve derleyenin
belirtilmesi esere ayrı bir değer katmıştır. Bu eserde geçen kaynak kişilerden bazılarıyla biz de
derleme çalışmaları yapma fırsatımız olmuştur.
Bekir Dağsever’in “Düziçi Çitli Köyü Avşar Halk Kültürü Gelenekleri, şiirleri, Türküleri,
Fıkraları, Ağıtları” adlı eserinde; Çitli köyünün gelenekleri, görenekleri, yemek kültürü, âşıkları
vd. konularda bilgilerin yanında yörede söylenen bazı türkülere, ağıtlara ve bunların hikâyelerine
yer verilmiştir. Eserde yer alan hikâyeli türkü ve ağıtlardan bazılarını derleme fırsatımız olmuştur.
Veli Aba’nın 2011’de yayımlanan “Bir Yol Hikayesi Yeşildere” adlı eserinde; Yeşildere köyünün
gelenekleri, görenekleri, fıkraları, yemek kültürü gibi çeşitli konuların yanında bazı türkülere,
ağıtlara ve bunların hikâyesine yer verilmiştir.
Veli Aba’nın “Yörükler ve Saçıkaralı Aşireti” adlı eserinin bir bölümünde yöreden derlenmiş
türkü ve ağıtlara yer verilmiştir. Ağıtların hikâyelerine yer verilmişken türkülerin biri hariç diğer
türkülerin hikâyelerine yer verilmemiştir.
Halil Atılgan’ın 2019 yılında yayımladığı yörede farklı zamanlarda yaptığı ve çok uzun bir
zamanı kapsayan süreçteki izlenimlerini ve araştırmalarını içeren “Gelvurdağları’ndan
Gâvurdağları’na Düziçi” adlı eseri ilçe ve ilçenin halk kültürü açısından önemli bilgiler içeren
zengin bir kaynaktır. Eser altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilçe hakkında bilgilere,
İkinci bölümde Karacaoğlan ve yörede Karacaoğlan söylemeye, üçüncü bölümde inanç ve
geleneklere, dördüncü bölümde sözlü kültür ürünlerine, beşinci bölümde halk müziği ve
oyunlarına, altıncı bölüm ise ilçede bulunan ve Atılgan’ın da okuduğu köy enstitüsüne ayrılmıştır.
Bu çalışmada birçok türkü metniyer almaktadır.
Emine Güvel’in “Sönmeyen Ateş Ağıtlar” adlı kitabı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
çeşitli ağıtlara ve bunların kısa hikâyelerine yer vermiş, ikinci bölümde ise hem yakın
akrabalarının hem de kendisinin söylediği ağıtlara/şiirlere ve öykülerine kısaca yer vermiştir.
Yaşar Kemal’in yöreden derlediği ağıtları kitaplaştırdığı “Ağıtlar” kitabı yöre ağıtları açısından
oldukça önemli bir çalışmadır. Eserde yörede erken dönemden derlenmiş birçok ağıta yer
verilmiştir. Eserin girişinde yer alan ve ağıtlar üzerine önemli bilgiler veren “Ağıtlar Üzerine”
adlı yazı çalışmayı daha da zenginleştirmiştir. Yaşar Kemal’in “Sarı Defterdekiler Folklor
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Derlemeleri” adlı eserinde ve Sabahattin Eyupoğlu ile birlikte çıkardıkları “Gökyüzü Mavi Kaldı”
adlı çalışmada yöreden derlenmiş hikâyeli türküler ve ağıtlar yer almaktadır.
Yörede eskiden beri birçok araştırmacı, derlemeci derleme çalışması yapmış ve yapılan bu
çalışmalar ise gazete, dergi, antoloji gibi farklı yerlerde yayımlanmıştır. Bu çalışmalardan bazıları
aşağıda verilmiştir.
Mehmet Erkoçak’ın 1982 yılında Erciyes dergisinde (Ağustos. Y. 5, S. 56) yayımladığı
“Unutulmuş Güney İlleri Aşığı” adlı çalışmasında, Âşık Hüseyin’in türkülerine ve hikâyelerine
yer verilmiştir.
Arif Arıcıoğlu’nun Çukurova Adana Halkevi Kültür Dergisi’nin 10-11. sayısında yayımlanan
“Kürkçüler” adlı çalışmasında üç ağıt örneğine yer verilmiştir.
Pertekli’nin Çukurova Adana Halkevi Kültür Dergisi’nin 10-11. sayısında yayımlanan “Köroğlu
ve Kiziroğlu Mustafa Bey” adlı çalışmasında Köroğlu’na ait türküyle bu türkünün hikâyesine yer
vermiştir.
Ali Rıza Yalman’ın “Görüşler” dergisinin 22. sayısında (1939/II. Teşrin) yayımlanan “Folklör
Köşesi: Cihan Harbı ve Halk Türküleri” adlı çalışmasında 1. Dünya Harbi sıralarında ikisi
Gaziantepli, bir diğeri ise Karsantılılı bir âşıktan derlediği üç türkü ve bunların yazılış hikâyesine
yer vermiştir. Yalman’a göre “Çanakkalede: 2” türküsü, birinci türküye ekleme mahiyetinde bir
türküdür.
İbrahim Zeki Burdurlu’nun “Görüşler” dergisinin 35. sayısında (1941/Mayıs) yayımlanan
“Folklor: Çukurova’dan Türküler” adlı çalışmasında Mustafabeyli (Ceyhan) den derlediği dört
türküye yer vermiş, bunlardan üçünün çok kısa olarak yazılış nedenini açıklamış birinin ise kime
ait olduğunu belirtmiştir.
Vehbi Evinç’in “Görüşler” dergisinin 64-65. sayısında (1944/Nisan-Mayıs) yayımlanan “Halk
Edebiyatı ve Karacaoğlan” yazısında (Bu yazı, Vehbi Evinç’in Adana Halkevi’nde 22.04.1944
tarihinde verdiği konferans metnidir.) genel olarak âşıklık geleneği ve âşıklar hakkında bilgi
verdikten sonra Karacaoğlan hakkında bilgi vermiştir. Bu bilgilerden biri Han Mahmut
hikâyesinde Han Mahmut ve sevgilisinin nehirden birbirine sarılmış halde çıkarılmaları üzerine
Karacaoğlan’ın birbirine yapışmış iki sevgilinin ayrılması için söylediği bir dörtlük
bulunmaktadır.
Ali Rıza Yalman, 07.08.1934 tarihli Adana’da çıkan Türksözü gazetesinde “Halk Terbiyesinde
Folklor ve Etnoğrafya Değeri 22” başlıklı yazısının “hikâyeler-türküler” başlıklı alt başlığında
Göğşen Kahya’dan öğrendiği bir hikâyeli türküye yer vermiştir.
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Ali Rıza Yalman, “11 Birinci kânun 1934” tarihli Adana’da çıkan Türksözü gazetesinde “Deyiş
Firtikleri: Karacaoğlan” başlıklı yazısında 07.08.1928 yılında Çataloluk’ta Porsuk Hüseyin oğlu
Ali’den derlediği Karacaoğlan’a ait bir hikâyeli türküye yer vermiştir.
Ali Rıza Yalman, “4 İkinci teşrin 1934” tarihli Adana’da çıkan Türksözü gazetesinde “Gizik
Duran’a Ağıt” başlıklı çalışmasında Gizik Duran’ın ağıdına ve hikâyesine yer vermiştir. Yalman,
Gizik Duran ile sağ iken görüştüğünü, ona öğütler verdiğini belirtmektedir.
Ali Rıza Yalman, Düziçi’nin Gökçayır köyünden 14.04.1933’te Âşık Kır İsmail’den derlediği ve
“30 İkinci teşrin 1934” ve “2 Birinci kânun 1934” tarihli Adana’da çıkan Türksözü gazetesinde
iki kısım olarak yayımladığı “Acun güzeline ötgünç 1: Küpeli Kız-Deli Boran” ve “Acun güzeline
ötgünç 2: Deli Boran” çalışmasında toplam yedi türküsü olan Deli Boran hikâyesine yer vermiştir.
Bu türkülerden biri tek dörtlükten oluşmaktadır.
H. Gök Alp’in “Memleket Çukurovada” gazetesinin 01.06.1930 ve 01.07.1930 yıllarındaki
sayısında yayımlanan “Berhayat Halk Şairlerinden: Aşık Hüseyin” adlı çalışmasında Âşık
Hüseyin’in askerden kaçarken yakalanıp idam edilmek üzere iken söylediği bir türkü ve bir pınar
başında kıza söylediği türkü hikâyesiyle verilmiştir. Bunun dışında hikâyesi olmayan bir türkü ve
Âşık Hüseyin’in Adana’da Kör Ziya adında bir âşıkla atışmasına da yer verilmiştir.
Cahit Öztelli’nin TFA’nın 103. sayısında (1958/Şubat) yayımlanan “Halk Edebiyatı
Araştırmaları: Seksen Yıl Önce Karaca Oğlan’ın Köyünde” adlı çalışmasında Akşehirli Ahmet
Hamdi Efendi’nin 1875’te Karacaoğlan’ın köyü olduğu iddia edilen Osmaniye’nin Düziçi
ilçesinin Karacaoğlan Mahallesine geldiğini söylemekte ve Ahmet Hamdi Efendi’nin burada
Karacaoğlan’ın torunlarından olduğunu iddia eden kişilerden edindiği bilgileri ve şiirleri yazdığı
hatıra notunu paylaşmıştır. Bu hatıra notunda Karacaoğlan’ın ailesi, evelenmesi, eğitimi gibi
yaşamından kesit halinde bilgi verilmektedir. Ayrıca iki adet de Karacaoğlan’ın şiiri/türküsüne
yer verilmiştir. Bunlardan birincisi Tarsus Çayı’na söylediği üç dörtlükten oluşan bir türküdür.
Mustafa Tecirlioğlu’nun TFA’nın 52. sayısında (1953/Kasım) yayımlanan “Ağıtlar: Mehmet
Çavuş Ağıdı” adlı çalışmasında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Sarıböğsek köyünde 1929 yılında
vurulan Mehmet Çavuş’un vurulması üzerine söylenen bir ağıda yer verilmiştir.
Mustafa Uz’un TFA’nın 57. sayısında (1954/Nisan) yayımlanan “Çukurova’dan Notlar: Yürük
Kızı Güher ile Ahmet” adlı çalışmasında Ahmet Bey’in Güher Hanım’la nişanlanması, daha sonra
Ahmet Bey’in bir deve ısırması sonucu hasta olması, bu yaraları Güher Hanım’ın sarması daha
sonra Ahmet Bey ile Güher Hanım’ın evlenmesini anlatan bir hikâyeli türküdür.
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Mustafa Uz’un TFA’nın 61. sayısında (1954/Ağustos) yayımlanan “Ağıtlar: Mustafa’ya Ağıt”
adlı çalışmasında Çukurova’da iki aylık evli Mustafa’nın Ceyhan Nehri’ne düşüp boğulması
üzerine hanımının yaktığı bir ağıta ve hikâyesine yer verilmiştir.
Hüseyin Yanık’ın TFA’nın 64. sayısında (1954/Kasım) yayımlanan “Ağıtlar: Bir Çukurova
Ağıdı” adlı çalışmasında “İnce Hacı Ağıdı” adlı bir ağıda ve hikâyesine yer verilmiştir.
Ali Rıza Yalman’ın TFA’nın 64. sayısında (1954/Kasım) yayımlanan “Araştırmalar: Yurt İçin
Ağlıyan Üç Benli Kız” adlı çalışmasında Benli Emine, Benli Hasibe ve Benli Halime adlı üç Türk
kadının kaybedilen yerler için söylediği türkülere ve hikâyelerine yer verilmiştir. Benli Emine
türküsünü Âşık Kır İsmail’den derlemiştir. Bu hikâyeli türküyü Kır İsmail’den Béla Bartók
1936’da derlemiş ve kitabında yer yermiştir. Benli Halime adlı hikâyeli türküyü ise Yüreğir
(Adana) in Sırnısı köyünden Huriye Bacı adında bir kadından derlenmiştir.
Mehmet Bozdoğan’ın TFA’nın 100. sayısında (1957/Kasım) yayımlanan “Ağıtlar: Müftü’ye
Ağıt” adlı çalışmasında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinden müftü ve birkaç arkadaşının idam
edilmesi üzerine Müftü’nün annesinin oğluna yaktığı ağıt bulunmaktadır.
Mustafa Tecirli’nin TFA’nın 124. sayısında (1959/Kasım) yayımlanan “Çukurova Folkloru:
Döndü’ye Ağıt” çalışmasında hazin bir ağıt yer almaktadır. Döndü’nün ailesinin baskısına karşın
sevdiği erkekten vazgeçmemesi üzerine Döndü’nün yakınları tarafından vurularak öldürülmesini
ve suçun da Döndü’nün sevdiği Ali’ye atılması ele alınır. Ali, dağa kaçar ve belli müddet sonra
Döndü’yü öldüren kızın dayısı Veli’yi öldürerek intikamını alır. Ağıt, toplam altı dörtlükten
oluşmaktadır.
Mustafa Tecirli’nin TFA’nın 136. sayısında (1960/Kasım) yayımlanan “Çukurova Folkloru:
Geben Ağıdı” adlı çalışmasında Kadirli’de söylenen bir ağıt örneğine çok kısa bir açıklamayla
yer verilmiştir.
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2. BÖLÜM
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ BİR UNSURU OLAN TÜRKÜ VE
HİKÂYELİ TÜRKÜLERE TEORİK BİR BAKIŞ

2.1. KÜLTÜR NEDİR?
Folklor (halkbilimi) u bugün kültür bilimi olarak görenler çoğunluktadır. Aşağıda da
bahsettiğimiz üzere insanın doğaya kattığı her şey kültür olarak tanımlanmaktadır. Halk bilimi de
insanların kültürünü inceleyen, yorumlayan, analiz eden bir bilim dalıdır. Nitekim Sedat Veysi
Örnek (2014: 21), halkbilimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Halkbilim, bir ülke ya da belirli bir
bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alandaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine
özgü yöntemleriyle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada da bir
bireşime vardırmayı amaçlayan bir bilimdir”.
Halkbilimi, bu tanımdan da anlaşılacağı üzere kısaca insanların kültürlerini incelemektedir.
Dolayısıyla özelde halkbilimciler olmak üzere antropologlar, sosyologlar, etnologlar,
müzikologlar, etnomüzikologlar gibi insanı ve toplumu ele alan bilim adamları kendilerine göre
kültürü tanımlamaya çalışmışlardır. Her ne kadar kültürel fenomenler doğal fenomenler kadar
genel geçer bir nitelik taşımasalar da (Mustan Dönmez, 2015: 58) bazı araştırmacılar “kültür”
üzerine bazı tanımlar, değerlendirmeler, yorumlar yapmışlardır.
Kültür tarihi çalışmalarıyla tanınan Peter Burke “Kültür Tarihi” adlı eserinde bu konuya eğilmiş
ve “kültür” teriminin “halk” teriminden daha sorunlu olduğunu belirterek “kültür” tanımlarının
zorluğuna dikkat çekmiştir (2008: 40). Leon J. Goldstein “Kültürün Tanımı Üzerine” (On
Defining Culture) adlı makalesinde “Pek çok ‘kültür ...’ ya da ‘kültür içeriği ...’ tanımları
önerilmiş ve bunların bir kısmı Kroeber ve Kluckhohn (1952) tanımları kataloğunda
bulunmaktadır.” (1957: 1075) şeklinde bir yorumda bulunmakla yetinmiştir. Bozkurt Güvenç
(2016: 121) ise “İnsan ve Kültür” adlı eserinde Leon J. Goldstein’nin bahsettiği bu iki
antropologun kataloğunda toplam 16430 kültür tanımı olduğunu belirtmiştir. Dursun Yıldırım
(2016: 65), bu kadar çok kültür tanımının olmasının kültürün doğasından kaynaklandığına dikkat
çekmiş ve şu açıklamaları yapmıştır: Bir kültür için anlamlı olan bir unsur diğer bir kültür için ya
hiçbir şey ifade etmez ya da küçük bir teferruat olarak kenarda kalır. Bu yüzden dünya üzerinde
Wıllıam A. Havıland ve arakadaşlarının birlikte çıkardığı “Kültürel Antropoloji” adlı eserinde ise A.L.
Kroeber ve Clyde’nin kültür tanımının yüze yakın olduğunu söylemektedir. Daha fazla bilgi için bkz.
(Haviland ve diğ. 2008: 103).
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ne kadar insan topluluğu varsa o kadar kültür ve kültür tanımı bulunabilir. Bu da bize her
topluluğun bir kültürü olduğunu ve kültürün her topluluğun kendi sosyo-kültürel ve coğrafyasının
ürünü olduğundan dolayı da millilik vasfı taşıdığını göstermektedir. Yıldırım’ın da temas ettiği
gibi her ne kadar kültürün tanımında bir uzlaşıya varılmış olunmamakla birlikte bazı
araştırmacıların kültür tanımına, yorumlarına yer vermek “kültür” hakkında zihnimizde bir
çağrışım uyandırması açısından yararlı olacaktır.
Daniel G. Bates kültürü “1. Kültür gerçekliğe anlam verir. 2. Kültür bütünleştirir. 3. Kültür
uygulayıcıdır.” şeklinde üç başlık altında ele almış ve bunları açıklamıştır (2009: 48-52). George
F. Macdonald kültürü “Kültür, tamamen geçmişe ait bir şey değildir; bugün olduğumuzun ve
yarın olacağımızın ayrılmaz ve devredilemez bir parçasıdır.” şeklinde yorumlamaktadır (1991:
9). Jan Assmann, P.R. Hofstatter’den alıntı yaparak kültürü “Bir toplum düzenindeki
normalliklerin toplamına kültür diyoruz.” şeklinde tarif etmiştir (Assmann, 2018: 145). Özkul
Çobanoğlu (2015: 18) kültürün artık günümüzde insanın öğrenerek beyninin içine
yerleştirdiklerinin ötesinde dışımızda yapıp ettiğimiz her şeyi karşılayacak biçimde anlamının
genişlediğini belirtmiştir.
Burada Walter J. Ong’un (2014: 13) “Birincil sözlü kültür” dediği sözlü kültür üzerinde kısa da
olsa bilgi vermek faydalı olacaktır. İnsanlığın ilk ürünleri sözlü kültür ortamında tezahür etmiş,
kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmıştır. Dursun Yıldırım, bir milletin hayatında kültürü
meydana getiren geleneklerin sözlü ve yazılı gelenek içinde teşekkül ettiğini ve bunların
birbirlerinin tecrübelerinden istifade ettiğini belirtmektedir. Yıldırım, ulusların ilk defa ortaya
çıktıklarından günümüze kadar varlıklarını, bütünlüklerini ve farklılıklarını muhafaza eden,
gereksinimlerini her koşulda karşılayan düzenler olduğunu ve süreklilik taşıyan bu düzenin her
birine gelenek denildiğini; milletlerin hayatında yer alan her bir geleneğin o ulusun kültürünü
oluşturduğunu belirtmektedir (2016: 126). Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Yıldırım,
gelenek ile kültürü ayrılmaz iki unsur olarak görmektedir. Töreyi kültürün önemli bir unsuru
olarak gören Bozkurt Güvenç, kültürün tarihî bir özellik taşıdığını ve süreklilik gösterdiğini,
toplumsal olduğunu, ihtiyaçları karşılayıcı bir niteliğe sahip olduğunu, zamanla değişebildiğini,
insanları bütünleştirdiğini belirtmektedir (2016: 130-134).
Günümüz insanlarına benzeyen hayvanlar tahmini olarak 2,5 milyon önce ortaya çıkmıştır.
Yaklaşık 70 bin yıl önce ise Homo sapiens’e ait organizmalar, kültür ismini verdiğimiz daha
çetrefilli yapılar meydana getirdiler. Sümerler, MÖ 3500 ile 3000 yıllar arasında ise daha çok
ekonomik amaçlarla da olsa ilk kez yazıyı keşfettiler. MÖ 2500 yılında icat edilen bu çivi yazısını
krallar emir vermek, rahipler kenanette bulunmak, sıradan insanlar ise bireysel mektuplar yazmak
amacıyla kullanıyordu (Harari, 2017: 17, 130, 134). Yazının insanlık tarihine en önemli katkısı
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şudur: yavaş yavaş insanların düşünme ve dünyaya bakış biçimlerini değiştirmiştir. Özgür
düşünce ve bütüncül bakış, yerini bürokrasi ve sınıflandırmaya terk etmiştir (Harari, 2017: 137).

Sözlü kültür hakkındaki bu kısa bilgiden sonra kaldığımız yerden devam edecek olursak yukarıda
verdiğimiz kültür tanımlarından hareketle folklorun da kültürün önemli bir parçası olduğu
anlaşılmaktadır. Folklorun en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz ki türkü ve hikâyeli
türkülerdir. Nitekim dünyada halk şarkılarının (türkü) önemini ilk fark edenlerin başında gelen
Herder’in “Dünyada hiçbir şey, halkın yarattığı bir türkü gibi cüretkâr bir yaratım ve gelişim
olamaz.” (Korkmaz, 2006: 25) sözleri de bu duruma dikkat çekmektedir.
2.2. TÜRKLERİN HAYATINDA TÜRKÜ VE HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN ÖNEMİ
Köprülü; halkın düşüncelerini, ruhunu, endişelerini, özetle bütün maneviyatını gösteren en önemli
şeyin şarkılar, atasözleri, hikâyeleri, destanları olduğunu belirtmiştir (Yönetken, 2017: 59).
Köprülü’nün bu önemli tespitinden de anlaşılacağı üzere kültürün en önemli unsurlarından birini
de türküler oluşturmaktadır. Halk türküleri; yaratıldığı, yaşatıldığı, yayıldığı toplumun hemen
hemen bütün maddi ve manevi kültürünü yansıtmaktadır ve bir kültürü diğerinden ayırmadaki en
önemli ölçütlerden biridir. Nitekim bununla ilgili anlatılan gerçek bir hikâyede bu durumu net
olarak görmekteyiz. Anlatılan bu hikâyeye göre Roma İmparatorluğu’nun başındaki Sezar
zamanında Roma’ya tabi olan iki ufak ülke bulunmaktadır. Bu iki ülke yan yanadır. Bu iki
ülkeden biraz daha büyük olanı, küçük olanın kendisine tabi olmasını talep etmektedir ve bunu
Sezar’a iletirler. Sezar, kendisine bu talep için gelenlere kendisine biraz zaman vermelerini, daha
sonra ise kararını açıklayacağını söyler. Sezar, müfettişlerine bu iki ülkenin türkülerini inceletmek
üzere görevlendirir. İki ülkenin dilleri birbirine oldukça yakın olmasına karşın türküleri
birbirinden her yönden farklılıklar taşımaktadır. Bu rapor üzerine Sezar, kendisinin yanına
gelenlerin tekliflerini kabul etmez (Öztelli, 2002: 11). Öztelli’ye göre gerçek olan bu hikâye, bir
ülkeyi diğer ülkeden farklı kılan en önemli ölçütün o ülkenin yarattığı, yaşattığı, yaydığı türküler
olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlatıdan ayrıca her toplumun kendine has bir türküsü olduğunu da
çıkarabiliriz. Bir toplumun hayatında bu denli önemli olan halk türküleri; o toplum içerisinde de
bilinmesi, söylenmesi, yaygın olması da doğal bir durum olsa gerek.
Günümüz toplumlarında müzik; spor salonlarından havaalanlarına, alışveriş merkezlerinden
barlara kadar toplumsal bağlamın farklı alanlarında gündelik yaşantımızın işitsel boyutunun
önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Bennett, 2013: 188). Musikinin olmadığı hiçbir halk sahnesi,
oyun, yaş zümresi, muhit seviyesi yoktur (Kösemihal, 1941: 74). Halk edebiyatının en zengin
sahasını oluşturan türküler (Habib, 1942: 210); halkın sevincine, üzüntüsüne, hayallerine,
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umutlarına, eleştirisine, sitemine, hayal kırıklıklarına, tasalarına, kaygılarına, özlemlerine,
isteklerine, arzularına vd. adeta tercüman olmuştur. Yeri gelmiş insanlar bu türkülerle ağlamışlar,
yeri gelmiş bu türkülerle gülmüşlerdir. Türküler, yaratıldığı toplumun tıpkı suya yansıyan
suretlerin aksi gibi toplumların maddi ve manevi kültürünün yansımış halidir, denilebilir.
Türkler için müzik her zaman hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olagelmiştir (Türkmen, 2021:
154). Zaten türkülerin Türk toplumunun vazgeçilmez bir unsuru olduğu türkülerin yaygınlığından
ve bilinirliliğinden de anlaşılmaktadır. Fatma Gülay Mirzaoğlu, yaşamış ve yaşamakta olan her
Türk’ün bir veya birkaç türkü dörtlüğü söyleyebileceğini, ayrıca birçok ortamda da türkülerin
söylendiğini, icra edildiğini ifade ederek türkülerin Türklerin hayatında ne kadar önemli bir yer
edindiğine vurgu yapmıştır31 (Mirzaoğlu, 2016: 510). Nitekim Salahaddin Bekki’nin Sivas’ta
anlatılan yüzlerce efsaneyi bir Erzurumlu bilmeyebilir ama “Güzelliğin On Para Etmez”, “Dağlar
Seni Delik Delik Delerim” gibi türküleri bilmeyenimiz yok gibidir (2004: 37), şeklindeki sözleri
türkünün yaygınlığına ve bilinirliliğine işaret eden diğer bir tespittir. Anadolu’da saha çalışmaları
yapan birçok yabancı araştırmacı da saha çalışmaları sırasında bu gerçeği görmüş olmalarından
kaynaklansa gerek türkülerin Türk toplumunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu
eserlerinde dile getirmişlerdir.
Türk müziği üzerine önemli çalışmalar yapan Ursula ve Kurt Reinhard çiftinin Türklerdeki türkü
anlayışıyla ilgili “Türkler müziği seven bir millettir. Herhangi bir kutlama nedeniyle bir araya
gelseler, oyun oynar türküler söylerler. Yalnızken de bir türkü tuttururlar.” (2007b: 89) sözlerine
ilaveten Türkiye’de halk şarkıları adeta günlük yaşamın bir parçasıdır (2007b: 123), şeklindeki
tespiti; Divriği’de alan araştırması yapan Tewari, müziğin derleme yaptığı halk için ne kadar
önemli olduğuyla ilgili “Müzik, köyün sosyal, dini ve kültürel yaşamında büyük rol
oynamaktadır.”(1972: 11) şeklindeki değerlendirmesi, yabancı araştırmacıların Anadolu Türkleri
arasında türkülerin ne kadar mühim bir yere sahip olduğunu gösteren tespitlerinden bazılarıdır.
Türkülerin Türkiye dışındaki Türklerce de çok sevildiğini görmekteyiz.
1860-1861 yıllarında bir seneden fazla Harezm civarındaki Teke göçerevli Türkmenler arasında
esir kalan Fransız subay Henri Blocquevelle, Türkmenler hakkında verdiği bilgiye göre çadırlara
davet edilen baksılar, icralarına başladıkları anda dinleyiciler adeta büyülenmiş gibi nefes
almadan icracıyı dinlemeye başlarlar (Blocquevelle, 1986: 72). Kazak Türkleri de türküleri çok
sevmektedir. Hangi mevsim olursa olsun Kazakların başat eğlencesini şarkılar oluşturmaktadır.

Fatma Gülay Mirzaoğlu, bu ve buna benzer açıklamalarını Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi
bölümünde okuttuğu doktora derslerinde de sıklıkla vurgulamaktadır. Ders döneminde iken bu konuda
aktardığı bilgilerden biri konumuz açısından önemlidir. Mirzaoğlu, günümüzde hızlı bir yaşamdan dolayı
insanların bu hızlı yaşamda destan, halk hikâyesi dinleyecek vakti bulunmamaktadır. Ancak çağın
gerektirdiği hızlı yaşamın içinde bir dokunmayla her zaman türkü dinleyebildiğimizi belirtmiştir.
31
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Çoğu toplumsal törenlerde, törenin içeriğine göre çeşitlenen şarkılar söylenmektedir. Normal
hayatta halk kendi kendine türküler mırıldanmakta; çetin ve uzun kış gecelerinde yurtlarda
toplanan Kazak gençleri de topluca türkü söylemektedir. Türküler bazen sazla söylense de asıl
önemli olan türkülerin kendileriydi. Bunlar bu topluluk için en önemli ifade aracıydı (Bacon, t.y.:
58, 59). Avrupa’da yaşayan Türklerde ise müzik gündelik yaşamın bir parçasıdır ki birçok
Türk’ün evinin duvarında bir saz asılı durmaktadır. Eve bir misafir gelmesi halinde birlikte türkü
söylemek için hemen duvarda asılı olan saz indirilmektedir (Greve, 2006: 97). Bu örnek,
türkülerin sadece Türkiye Türklerinde değil Türk dünyasında da çok sevildiğini, Türklerin en
önemli genetik kodlarını oluşturduğunu göstermektedir.
Türk araştırmacılar da türkülerin Türk toplumundaki yerine dikkat çeken açıklamalar, yorumlar
yapmışlardır. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Türkülerdeki
trajediyi duymayan Türk romanını yazamaz” (Başgöz, 2018: 7-8); Cahit Öztelli’nin “Türk
ulusunun yüreği türkülerinde çarpıyor. Ulusumuzu tanımak için onun türkülerini dinlemelidir.”
(2002: 10) şeklindeki sözleri özetle türkülerin Türkleri anlamanın en kestirme yolu olduğunu
göstermektedir. Türk müziği üzerine önemli çalışmaları bulunan Ahmet Adnan Saygun ise
sanatın tüm çağlarda halk türkülerden faydalandığını belirtmekte ve bu görüşünü “Türkü
dediğimiz şey olmasaydı bugünün sanatına erişebilir miydik?” (1945: 27, 40) soru cümlesiyle dile
getirmiş, sorduğu bu sorunun cevabını ise “hayır” diyerek bir halk türküleri olmadan sanatın
gelişemeyeceğine vurgu yapmıştır. Yapılan bu açıklamalar, ister sanat alanında olsun ister kültür
alanında olsun isterse de başka alanlarda olsun Türklerin kültüründe türkülerin başat bir rol
oynadığını göstermektedir.
Folklor bilimi sadece hızla yok olmakta olan bir geçmişin akademik bir çalışması değil, aynı
zamanda canlandırıcı bir unsuru ve medeniyetin şimdiki ve gelecekteki kaderlerinin
belirlenmesinde yerine getirilmesi gereken bir işlevi vardır (James, 1932: 28). Her ulusun kendine
has ulusal rengi, özellikleri ve psikolojisi ile zengin bir folkloru olduğu (Mingazova ve Sulteev,
2014: 412) gibi her ülkenin kendine ait halk müziği ve şiiri de bulunmaktadır (O’sullivan, 1961:
7). Türkmenlerin halkıyatı ise Anadolu’daki etnik grupların tümünden daha da zenginlik arz
etmektedir (Dr. Frayliç ve Mühendis Ravlig, 2008: 247). Çalışma sahamız Osmaniye’nin bir
Türkmen aşireti yerleşim yeri olduğu göz önünde bulundurulursa Dr. Frayliç ve Mühendis
Ravlig’in yaptığı tespitin çalışma sahamız için de geçerli olduğu anlaşılacaktır.
Gâvur Dağı ve Çukurova Türkmenlerinin de oldukça zengin bir folkloru bulunmaktadır. Bu
bölge, yıllarca göçerevli bir yaşam sürmesinden dolayı dış etkilere daha az maruz kalmış ve
folklorunu korumayı başarabilmiştir. Çalışma sahamızın da kendine ait bir türkü anlayışı
bulunmaktadır. İleride de göreceğimiz gibi çoğunlukla uzun hava, bozlak makamında söylenen
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bu türkülerin ayrı bir söyleniş tarzı bulunmaktadır. Bunun dışında bu bölgenin türkülerinde her
bölgede olduğu gibi yöre insanın yaşam tarzlarını da görmekteyiz. 1865 yılında yapılan iskândan
bu yana yaklaşık 150 yıl geçmesine karşın söylenen türkülerde bu yaşam tarzının izlerine
günümüzde bile rastlanmaktadır. Bu türküler ve anlatılan hikâyeler, yöre insanın hayatının bir
parçası olmuştur. Bu zenginliği gören yerli ve yabancı birçok araştırmacı bu bölgede derleme
çalışması yaparak bu zengin folkloru kayıt altına alarak unutulmaktan kurtarmışlardır. Ama bu
bölge, daha birçok çalışmaya gebe olduğu da bir gerçektir.
Bugüne kadar ister çalışma bölgemizde olsun ister Türkiye’de olsun isterse de Türk dünyasında
olsun birçok derleme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Kültürümüzün
kaybolmaması adına kuşaktan kuşağa aktarılan yıllardır halkın sesi, kulağı, kalbi, aklı, vicdanı
olmuş folklor ürünlerinin derlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ayrıca halkın içinde
yetişmiş, geleneksel halk kültürüyle harmanlanmış ürünler veren âşıkların eserleri de bu anlamda
önemlidir. Bu derlenen malzemeler, sadece kayıt altına alınıp saklanmakla kalmamakta aynı
zamanda

çeşitli

araştırmacılar tarafından incelenmekte,

yorumlanmakta,

bir senteze

ulaşılmaktadır. Bu anlamda derlenen malzemeler, birçok bakımdan bizlere yön göstermektedir.
Nitekim bu konuda İlhan Başgöz, kendisiyle yapılan bir röportajda özenle derlenmiş
malzemelerin her zaman önemli olduğunu Henry Glassie’nin “En önemli, en çok tutulan bir
teorinin hayatı 10-15 yıldır. Ondan sonra yeni teoriler onun yerini alacaktır.” sözünü söyledikten
sonra sistemli ve özenli bir şekilde derlenmiş malzemenin her zaman önemini koruyacağını şu
sözlerle dile getirmektedir: “Hangi teoriyi kullanırsa kullansın, hangi yaklaşımın, yöntemin adamı
olursa olsun, araştırıcı sağlam derlenmiş malzemeye gereksinim duyacaktır.” (Sever, 2019/4:
741). Başgöz’ün bu tespitleri düzenli derlenmiş malzemelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır.
2.3. HALK TÜRKÜSÜ DERLEME ÇALIŞMALARI
2.3.1. Dünyada Halk Türküsü Derlemeleri
Avrupalılar, milliyetçilik akımının da etkisiyle kendi kültürlerine önem vermeye ve bunları
derleyip toplamaya başlamışlardır. Topladıkları bu folklor ürünlerinden biri de halk şarkılarıdır.
Batı’da ilk halk müziği çalışması, 1760 yılında James Macpherson tarafından yayımlanan
“İskoçya Yaylalarından Derlenmiş Eski Şiir Parçaları32” adlı eseridir (Güven, 2012: 13; Tan,
2003: 25). Bu eser, yayınladığında büyük bir tesir bırakır. Bu eserden sonra Thomas Percy, J.
Macpherson’un ilk eserinden beş yıl sonra, 1765 yılında eski İngiliz ve İskoç türkülerini bir araya
getirdiği “Eski İngiliz Şiirinden Kalıntılar” adlı üç ciltten oluşan eserini yayımlar (Çobanoğlu,
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2015: 109-110). Bu eserden bir asırdan fazla bir zaman sonra 1898 yılında İngiltere’de “The FolkSong Society” derneği kurulur. Bu dernek kurulduktan sonra ise 1903 yılında İngiltere’nin en
büyük halk şarkıları toplayıcısı olarak ortaya Cecil Sharp, çıkar. C. Sharp, İngiltere’de halk
şarkılarının başta okullarda okutulması olmak üzere halk şarkılarının canlanması konusundaki
çabasıyla ayrı bir yere sahiptir (Karpeles, 1968: 11-12).
Ulus olmanın temelini halk şarkıları olarak gören Herder (Cocchiara, 2017: 156), Almanların
ortak ruhunu yakalamak için halka doğru gidilmesi gerektiğini söyleyerek büyük bir çığır
açmıştır. Herder, bunu söylemekle kalmamış, derlediği halk türkülerini iki cilt halinde
yayımlayarak da izlenmesi gereken yol ve yöntemi de göstermiştir. Herder’in “Wolklieder” adını
taşıyan bu eseri halkbiliminin bağımsız bir disiplin olma yolunda önemli bir adım olmuştur
(Çobanoğlu, 2015: 113). Herder’in bu çalışmasından sonra Almanya’da türkü derleme çalışmaları
hız kazanır. A. Von Arnim ve Brentano33 birlikte “Deutscher Liederhort” isimli 1893 ile 1894
yıllarında üç ciltlik türkü külliyatı yayınlarlar. Üç ciltlik çalışma halk türkülerinin her çeşidi için
eşsiz bir koleksiyon niteliği taşımaktadır. F. J. Child ise 1895 ile 1898 yılları arasında beş ciltlik
anlatı türküleri derler. Almanya’da Gustav Jungbauer’ın Bohemia’da yaptığı halk türküleri
derlemelerini kitaplaştırdığı (1913) çalışması da zikredilmeye değer bir eserdir (Taylor, 1968: 1314). Başka araştırmacılar da türkü derleme çalışmaları yayınlamakla birlikte bu araştırmacılar
arasında Grimm Kardeşler ile Ludwig Erk ön plana çıkan isimlerdir. Erk, yaklaşık 20.000 türkü
belgesiyle bunlar arasında en ön plana çıkan kişidir. Grimm Kardeşler ise ilk başta türkü
derlemelerine karşın sonradan folklorun başka alanlarına yönelmişlerdir. 1806 ile 1815 yılları
arasında sahada türkü derlemeleri yapan Grimm Kardeşler derledikleri bu türküleri
yayımlamamışlardır. Bu derlenen türküler daha sonra 1985 yılında dönemin bilim insanları
tarafından yayımlanmıştır (Öztürk, 1995: 29-32).
Almanya’dan başka diğer Avrupa ülkelerinde de çeşitli türkü derleme çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmalardan bazılarını zikretmek gerekir. Oskar Kolberg, 1857 ile 1865 yılları
arasında Polonya’da derlediği 10 bin civarındaki halk türküsünü içeren 22 ciltlik çalışmasını
yayımlamıştır. Ludvik Kuba, 1884-1925 yılları arasında Rus, Slovak, Hırvat, Çek, Sloven ve
Karadağ bölgesinden derlediği halk ezgilerini 10 cilt halinde yayımlamıştır. Franjo Kuhaç ise
Sırp, Hırvat, Sloven ve Boşnak halk ezgilerinden oluşan 9 ciltlik eserini 1878 yılında
yayımlamıştır (Güven, 2012: 13). S. Romanski editörlüğünde XX. yüzyılın ilk çeyreğinde
derlenen Bulgaristan halk türküleri Bulgarlar açısından önemli bir çalışmadır. Karel Štrekelj
tarafından toplanan Sloven halk şarkıları “Slovenske Narodne Pesmi” adıyla yayınlanmıştır. Bu
eserde 8686 adet halk şarkısı bulunmaktadır. Bir diğer çalışma ise Augustín Durán tarafından
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yapılan çalışmadır. Bu çalışma iki cilt halinde 1849 ile 1851 yıllarında yayımlanmıştır. Jonas
Balys ise anlatı şarkılarını (balat) derlemiştir. Bu eser, Litvanya folkloru için oldukça önemli bir
çalışmadır (Taylor, 1968: 10, 14-15, 17).
Bunun dışında “Kültürlerarası Çaprazlama Yöntemi” nin önemli bir temsilcisi olan Alan Lomax,
1953 yılında Akdeniz Havzası’na iki kez alan araştırmasına çıkmış, İspanya’yı baştan sonra
gezmiştir. Bu gezilerinden başka 1955 yılında İtalya’da da yoğun bir alan araştırması yapar. Alan
Lomax’ın halk türkülerini derlemesinin dışında dünyanın farklı yerlerinden derlenmiş 3500 halk
şarkısı üzerinden yaptığı ve 1968’de yayınladığı “Halk Şarkısı Stili ve Kültür” çalışması da
zikredilmeye değerdir. Bu çalışma dünyada büyük yankı uyandırmıştır (Çobanoğlu, 2015: 216221). Bu çalışmanın iki temel bulgusu olmuştur: Bunlardan birincisi, şarkı stillerinin coğrafyası,
göç eden insanların ana yollarını takip eder ve kültürün bilinen tarihsel dağılımlarını
haritalandırır. İkincisi ise şarkı performansının bazı özellikleri, bütün kültürlerde etkileşimi
düzenleyen sosyal yapının nitelikleriyle kuvvetli bir ilişki gösterir (Lomax, 1994: 3-4).
İtalyan seyyah Giuseppe Acerbi, XIX. yüzyılın son yıllarında İsveç ve Finlandiya’ya düzenlediği
uzun yolculuğunu bir rapor halinde yayımlamıştır. Acerpi, bu raporunda Finlandiya’da derlediği
türkülere de yer vermektedir. Bu da Finlandiya halk şarkıları için önemli bir kaynaktır (Asplund,
1985: 653).
Dünyada ilk kez ses kayıt cihazları kullanarak derleme yapan Bela Vikar’dır. Macaristan’da 1896
yılında gerçekleşen bu derleme çalışması oldukça önemlidir. Daha sonra Béla Bartók ve Zoltán
Kodály, 1905 senesinde sadece Macarların değil komşu ülkelerin de halk şarkılarını derleyerek
bu derlemelerinin büyük çoğunluğunu yayımlamışlardır. Bu iki etnomüzikolog sadece
Romanya’dan 3500 dolaylarında halk türküleri derlemişlerdir (Güven, 2012: 14). Bu
araştırmacılardan Béla Bartók, 1913 yılında Biskra’yı dolaşarak Arap halk müziği derlemeleri de
yapmıştır (Bartók and Dille, 1949: 5). 1904 yılında yanında çalışan elemanlarından birinin gerçek
halk türküsü okumasına kulak misafiri olan Béla Bartók, hemen bu türküyü daha sonraki
teferruatlı çalışmaları için hemen kaydetti. Bu olaydan bir yıl sonra Zoltán Kodály’nin ilk türkü
koleksiyonu yayımlandı. Zoltán Kodály’nin bu çalışması, Béla Bartók’a o zamana dek
bilinmeyen Macar köylü müziğini derleme konusunda tetiklemiştir. Bu müzik, Béla Bartók’un
bestesi üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. Bartok'un halk müziği ile çalışmaları, gözlerini
hayata yumduğu 1945'e kadar sürmüştür. Çalışmaları Romanya, Macaristan, Türkiye,
Yugoslavya ve diğer ülke ve etnik bölgelerdeki halk müziği üzerine yayımlanmış ve
yayımlanmamış makale ve kitaplarda yer aldı (Suchoff, 1961-1962: 37). Bulgar araştırmacılardan
Stoyanov, Raçov, Vasilev ve Çolakov 1887 ile 1931 yılları arasında derledikleri 25 bin civarında
halk türkülerini yayımlamışlardır. Yunanistan’da 1830’lu yıllarda halk müziğinden bahseden
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eserler bulunmakla birlikte Yunan müziğinden müstakil olarak bahseden ilk eser, 1903’te Hubert
Penot tarafından yazılan eserdir. Bu eserden sonra Yorgi Pahtikos’un İstanbul ve Trakya’dan
derlediği halk şarkıları da Yunan halk şarkıları derlemelerinde önemli bir yere sahiptir (Güven,
2012: 14). Halk türküleri derlemeleri çalışmaları Türk dünyasında da yapılmıştır.
Halk türküleri araştırmacısı Robert Lach, Bohemya’da Eger kıyısı kapta, Türk-Tatarlara ve
Türkmenlere ait çok sayıda türkü derlemiş ve derlediği bu türküleri fonograf plaklara
kaydetmiştir. Başka bir araştırmacı G. Weil, Avusturya civarındaki kampta birçok Tatarca
türküleri kaydetmiştir. J. F. Erdmann’ın 1825 tarihli seyahatnamesinde Türk-Tatar türkülerine yer
vermiştir (Yakıcı, 2013: 127-128).
2.3.2. Türkiye’de Halk Türküleri Derlemeleri
Türk halk türkülerini ilk defa derleyen Macaristanlı Türkolog İgnácz Kúnos’tur34. 1998 yılında
Türkçeye aktarılan bu eserde toplam 170 türkü metni yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nde
derlenen halk türkülerinin ilk defa yayımlandığı eser ise Stravros Stavridis’in “Anatol Türküleri”
adlı eseridir. Bu eser 1896 yılında yayımlanmış olup içinde toplam 126 türkü metni bulunmaktadır
(Stavros Stavridis, 2017). Türkiye’de ciddi anlamda ilk halk müziği saha çalışması ise Felix vov
Luschan tarafından 1902 yılında İslahiye (Gaziantep) nin Zincirlidere köyünde yapılmıştır. Felix
von Luschan’ın 32 silindirden oluşan kayıdı bölge kültürü açısından oldukça önemli materyaller
içermektedir. Berlin’de bulunan bu kayıtları Abdullah Akat, 2013 yılında ülkemize kazandırmıştır
(Akat ve Kızmaz, 2017: 434).
Sadrazam Cevdet Paşa zamanında türkülerin derlenmesi ile ilgili düşünceler olduğu bilinmekle
birlikte bu çalışmalar hakkında elimizde herhangi bir veri bulunmadığını da burada zikretmekte
fayda var (Yakıcı, 2013: 129). Bu çalışmalar, tespit edebildiğimiz kadarıyla Osmanlı Devleti
zamanında yapılan ilk derleme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar dışında Cumhuriyet’e kadar derleme
çalışmaları yapılmamıştır. Her ne kadar Cumhuriyet’e kadar derleme çalışması yapılmamış ise de
genelde folklor ürünleri özelde ise türkülerin derlenmesi gerektiğiyle ilgili çeşitli görüşler ortaya
atılmış, çağrılar yapılmış, yazılar yazılmıştır.
XX. yüzyılın başlarında Türkçülük akımının etkisiyle bazı dernekler kurulmuştur. Türk kültürünü
araştırmak, Türkçülük düşüncesini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ilk dernek Türk
İgnácz Kúnos’un 1887 yılından itibaren Rumeli’den ve Anadolu’dan derlediği folklor ürünlerini daha
sonra yayımlaması, Batılı bazı bilim insanlarını Türk halk edebiyatı üzerine ilgi uyandırmasına ve bu alanda
çalışmasına ivme kazandırmıştır (Evliyaoğlu ve Baykurt, 1988: 129). Bu bilgiden hareketle İgnácz Kúnos,
Türk folklor ürünlerini derleyip yayınlayarak Türk folkloruna büyük hizmetinin yanında bu alana Batılı
araştırmacıların da ilgisini çekmesi yönüyle de Türk halkbilimine büyük hizmetleri olmuştur.
34

73

Derneği’dir. 1908 yılında kurulan bu derneğin çıkardığı “Türk Derneği Mecmuası” nda
okuyucularından bulundukları yerlerde folklor derlemeleri yapmasını talep eder. Türk
Derneği’nden sonra 1911 yılında Türk Yurdu ve Türk Ocakları kurulur ve bu iki dernek birleşerek
Türk Ocağı çatısı altında faaliyetine devam eder. Türk Ocağı’nın da çıkardığı mecmular bu
bakımdan önemli mecmualardır (Yıldırım, 2016: 88-89). Türk Ocaklarının 1926 yılında
yayınladığı “Türk Ocakları Mesai Programı” nda folklora yönelik faaliyetlerin çerçevesi
diyebileceğimiz bazı bilgiler yer almaktadır. Bu programın belki de folklor ile ilintili en önemli
bölümünü ise Türk kültürünü unutulmaktan ve yok olmaktan korumaya yönelik yapılan öneriler
oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türk Ocakları, önemli kültürel faaliyetlerin yanında derleme
çalışmalarını da teşvik etmekteydi (Öztürkmen, 2016: 52-53).
Türk halk türkülerinin derlenmesini gerektiğini ilk dile getiren Rauf Yekta Bey’dir. Rauf Yekta,
ilk kez bu konuya 06.04.1898 yılında yayımladığı bir çalışmasıyla parmak basmıştır. Aynı yazar,
bir yıl sonra başka bir çalışmasında yine hemen hemen aynı konulara temas eden başka bir
çalışmasını; 1905’te ise İkdâm Gazetesi’nde Batılıların Doğu müziğine ilgisiz kalmadığını ve
bununla ilgili yapılmış çalışmaları dile getirdiği bir çalışma ve 1923 yılında Vatan gazetesinde
yayımladığı “Anadolu Halk Şarkıları35” ise ülkemizde folklorun adının duyulmasından, türkülerin
öneminden ve Dârü’l Elhân’ın derleme çalışmalarının öneminden bahseden çalışmaları
yayımlamıştır. Rauf Yekta Bey’den sonra bu konuya eğilen başka bir araştırmacı Mûsa Süreyyâ
Bey’dir. Süreyyâ Bey’den sonra Ahmet Cevdet ve Mahmut Ragıp Gâzimihal de bu konuları dile
getiren makaleler yayımlamışlardır (Deniz, 2019: 26-31). Necip Asım’ın Türk Yurdu’ndaki yazısı
da halk müziğiyle ilgili ilk yazılardandır (Evliyaoğlu ve Baykurt, 1998: 129).
1913 yılında yazdığı halkbilimi ile ilgili ilk bilimsel makalesiyle Türkiye’de halkbilimi
çalışmalarının kurucusu olarak kabul edilen Ziya Gökalp, Türkiye’deki folklor çalışmalarında
önemli bir yere sahiptir (Evliyaoğlu ve Baykurt, 1988: 53, 71). 1914 yılında türkülerin derlenmesi
gerektiğini ve bunun bir vatanperverlik olduğunu dile getiren ünlü mütefekkirimiz Ziya Gökalp
(Yıldırım, 2016: 90) ulusal musikimizin nasıl olması gerektiği hakkında önemli açıklamalarda
bulunmuştur. Gökalp; Türkiye’de Doğu musikisi, Batı Musikisi ve halk musikisi olmak üzere üç
türlü musiki olduğunu belirttikten sonra bunlar içinde Doğu musikisini hem hasta hem de milli
olmadığı için saf dışı bırakır. Gökalp; halk müziğinin kültürümüzün, Batı musikisinin ise yeni
medeniyetimizin musikileri olduğu için milli musikinin bu iki musikinin harmanlanmasından
oluşacağını söyleyerek bir bakıma ulusal bir müzik oluşturma yolunda bir model sunmuştur.
Gökalp, sadece rol çizmemiş; halk müziğinin birçok melodisi olduğunu, bunların toplanıp Batı
musiki yöntemiyle harmanlanması halinde hem ulusal hem de Batı tarzına sahip bir müziğe sahip
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olunacağını belirterek bir bakıma yöntemi de göstermiştir (Gökalp, 2008: 127). Ziya Gökalp’in
çizdiği bu yol, türküler hakkında yapılan çalışmalar hakkında önemli bir adım olmuştur.
Ülkemizde folklorla ilgili ilk makale olan “Yeni Bir İlim: Halkiyyât Folk-lore” başlıklı yazıda
Köprülü “Eskiden güzel ve dilrübâ Türk şehirleri ile dolu olan Tuna yalılarının hatırâtını, oraların
şarkılarını, destanlarını saklasa idik, bugün eski hâkimiyyetimizi yalnız cansız kitâp sayfalarında
görmezdik.” (Evliyaoğlu ve Baykurt, 1988: 77; Yönetken, 2017: 60) şeklindeki sözleri folklorun
önemini göstermesi açısından oldukça önemli bir tespittir. Benzer bir çağrıyı Selim Sırrı Tarcan
da yapmıştır. Selim Sırrı Tarcan’ın 1922 yılında Terbiye ve Oyun adlı dergide yayınlanan
“Mürebbiler Arasında: Folklor” adlı makalesinde “Ey vaktiyle üç büyük kıta-i aleme hükümran
olan Türk! ... Hikâyelerin, masalların, türkülerin, raksların, mertlik ve fedakarlıkla doludur.
Dünyanın en meraklı folkloru Türk ilinde bulunur. Onu yazacak ellere bin buse-i tekrim.”
şeklindeki sözleri; folklor ürünlerinin hem kıymetini hem de derlenmesi gerektiğini gösteren bir
diğer önemli tespittir (Öztürkmen, 2016: 36-37). Cumhuriyet’ten hemen önce yapılan bu çağrılar
türkülerin derlenmesi için önemli adımlar olmuştur.36
Cumhuriyet’e kadar yukarıda verdiğimiz araştırmacıların çağrılarına karşın yerli araştırmacılar
tarafından herhangi bir derleme çalışması yapılmamıştır. Türkiye’de ilk derleme çalışmaları,
Darü’l-Elhân37 tarafından 1922 yılının Ekim ayında 14 sorudan meydana gelen 2000 dolaylarında
fişin o dönemdeki ilgili kişi ve öğretmenlerine gönderilmesi şeklinde vücut bulan “anket
çalışmaları” ile gerçekleşir. Üç yıl boyunca süren bu faaliyetler sonucunda yüz civarında türkü ve
ezgi notası elde edilir ve bunlar içerisindeki seksen beş türkü ve ezgi notalarıyla birlikte 1926
yılında iki defter halinde yayımlanır. 1925 yılında bakanlık tarafından Seyfettin Asaf ile Mehmet
Sezai kardeşler ilk kez derleme çalışması yapmak üzere Batı Anadolu’ya gönderilir. Bu geziden
elde edilen yetmiş altı ezginin notası 1926 yılında “Yurdumuzun Nağmeleri” adıyla yayımlanır.
Böylece 1926 yılında yayımlanan bu iki çalışmada toplam yüz altmış bir ezgi yayımlanmış olur.
Her ne kadar bu çalışmalar öncü olması bakımından oldukça önemli olmakla birlikte ezgilerin
dikte yoluyla elde edilmesi, ezgilerde yer yer hataların bulunması gibi bazı yönlerden eleştirilere
maruz kalmıştır (Akat ve Kızmaz, 2017: 435-436). Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere

Cumhuriyet’ten sonra da benzer çağrıların devam etmiştir. Bu çağrılardan birini Türk halk müziğine
büyük hizmetleri olan Yusuf Ziya Demirci yapmıştır. Yusuf Demirci 1938 yılında yayımladığı “Anadolu
Köylerinin Türküleri” adlı eserinde (s. 17-18) ülkemizde 20 bin dolaylarında türkü bulunduğunu, Türk
toplumunun kültürel servetini gün yüzüne çıkarmak için bu türkülerin ilmi tekniklerle derlenmesi
gerektiğini belirtmektedir. Yapılacak bu işin ise milli bir görev olduğunun altını çizmiştir. Her gün biraz
daha kaybolan bu türkülerin derlenmesi sadece Türk toplumu açısından değil uluslararası ilim ve sanat
dünyası açısından da faydalı olacağını ifade etmiştir.
37
20.01.1927’de Dârü’l-Elhân’ın adı değişerek “İstanbul Belediyesi Konservatuvarı” olmuştur. Bu
kurumun derleme çalışmaları daha fazla bilgi ve yayımladıkları ilk yedi defterdeki türküler için bkz. (Deniz,
2019).
36

75

Türkiye’de halkbilimi alanında yapılan ilk faaliyetler, müzik folkloruyla başlamıştır (Uğurlu,
2009: 36).
Dârü’l-Elhân’ın anket yöntemiyle elde ettiği türkü ezgilerinin eksikliklerle dolu olması, aynı
şekilde Asaf ve Sezai kardeşlerin derlediği türkü ezgilerinde de kusurlar olması Dârü’l-Elhân’ı
daha sistematik derleme çalışmalarına yönlendirir. Batı’dan bir fonograf ve 220 tane plağın
gelmesiyle kurum müdürü Yusuf Ziya Demirci öncülüğünde Rauf Yekta, Ekrem Besim, Dürri
Turan’dan oluşan dört kişilik ekip 31.07.1926 yılında Anadolu’ya ilk derleme çalışması için yola
koyulurlar ve ilk durakları da Adana olur. Bu ilk gezide Adana, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Sivas
ve Urfa’da derleme çalışması yapılmıştır. Elli üç gün süren bu seyahat sonunda iki yüz elli kadar
türkü ve oyun havaları derlenmiştir. Yusuf Ziya Demirci’nin öncülüğünde Ferruh Arsunar, Ekrem
Besim, Muhiddin Sadak’tan oluşan ekip bir yıl sonra Konya, Karaman, Alaşehir, İnegöl, Manisa,
Aydın gibi il ve ilçelerde derleme çalışmaları yaparlar ve tahmini 250 kadar türküyle İstanbul’a
dönerler. 1928 yılında Kastamonu, Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Bursa gibi illeri kapsayan üçüncü
derleme çalışmalarında iki yüzden fazla türkü derlenmiştir. 1929 yılında Sinop, Trabzon, Rize,
Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan gibi illeri kapsayan dördüncü gezide de birçok türkü
derlenmiştir. Beşinci gezi ise 1932 yılında Balıkesir dolaylarına yapılmasına karşın bununla ilgili
herhangi bir yayın yapılmamıştır. Yapılan bu derleme çalışmaları 1931 yılına kadar toplam on
dört defter halinde yayımlanmıştır. Yayımlanan ilk yedi defter Dârü’l-Elhân adına daha sonraki
defterler ise kurumun adının İstanbul Belediyesi Konservatuvarı olarak değişmesi nedeniyle
değişen kurumun yeni adıyla yayımlanmıştır. 1938 yılında Ahmet Adnan Saygun, aynı kurum
adıyla bir kitap yayımlanmıştır. Bu defterle birlikte toplam defter sayısı on beşi bulmaktadır. İlk
yedi defterde toplam 279 türkü bulunmaktadır (Budak, 2000: 176; Deniz, 2019: 56-77;
Gazimihal, 2017: 148-175; Özbek, 1981: 21; Tan, 2003: 53). Max T. Krone (1952), İstanbul
Konservatuarının yöneticisi Yusuf Ziya Demirci’nin öncülüğünde yapılan derlemeler sonucunda
1951 yılı itibariyle İstanbul Konservatuarında yaklaşık 500 ana kaydın işlendiği yaklaşık 2.000
kayıt bulunmakta olduğunu belirtmektedir. Bu kurum ayrıca koleksiyon hakkında yirmi kadar
broşür ve kitap da yayımlamıştır. Bu ilk yedi defterde Çukurova yöresine kayıtlı toplam dört türkü
bulunmaktadır. Adana ve Kozan’dan derlenmiş türküler “Kozanoğlu Ağıdı”, “Eski Bir Halk
Şarkısı”, “Kürt Şarkısı” ve “Samancılar Şarkısı” adıyla defterde yer almaktadır (Deniz, 2019: 154,
156, 269).
Halk türküleri konusunda ikinci önemli derleme çalışmaları Ankara Devlet Konservatuvarı
tarafından yapılmıştır (Tan, 2003: 53). 1924’te Musiki Muallim Mektebi olarak açılan, 1936
yılında Atatürk’ün direktifiyle adı Ankara Devlet Konservatuvarı olan kurum; birçok derleme
çalışmalarına imza atmış; türkü çalışmalarına önemli hizmetleri olmuştur. Bu kurum, 1937 ile
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1952 yılları arasında aralıksız sürdürdüğü saha çalışmasıyla binlerce türkü ve oyun havaları
derlemiştir. Erzurum, Erzincan, Sivas, Rize, Gümüşhane, Elazığ, Trabzon’u kapsayan ilk gezide
(1937) toplam 588 ezgi derlenmiştir. İkinci gezi iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup Batı
Anadolu’da, ikinci grup ise Gaziantep, Kahramanmaraş, Seyhan (Adana), Malatya, Diyarbakır ve
Şanlıurfa’da derleme çalışması yapmıştır. Birinci grup 604 ezgi; ikinci grup ise 491 ezgi
derlemiştir. Çorum’a yapılan üçüncü gezide 241 türkü; Konya’ya yapılan dördüncü gezide ise
512 türkü derlenmiştir. Beşinci gezi de içine dâhil olmak üzere bundan sonra gerçekleştirilen saha
çalışmaları

Muzaffer

Sarısözen,

Rıza

Yetişken,

Halil

Bedii

Yönetken

tarafından

gerçekleştirilmiştir (Ülkütaşır 1972’den akt. Coşkun Elçi, 2008: 47). Bu derlemelerin sonuncusu
Siirt, Bitlis, Hakkâri ve Mardin’de gerçekleşmiştir38 (Yönetken, 2006: 141). Konservatuvarın
gerçekleştirdiği ilk on dört gezide toplam 6565 türkü ve oyun havası derlenmiştir. 1951-1953
yılları arasında gerçekleşen derleme çalışmalarıyla bu sayı dokuz bini bulmuştur (Tan, 2003: 53).
Yaz aylarında toplam on altı kez gerçekleşen bu derleme çalışmaları, kurumun yöneticisi Mithat
Fenmen öncülüğünde Muzaffer Sarısözen’in denetiminde ve Adnan Saygun’un tavsiyeleri
doğrultusunda gerçekleşmiştir (Krone, 1952: 29).
1927’de Anadolu Halk Bilgisi Derneği adıyla kurulan ve 1928’te ise Türk Halk Bilgisi Derneği
adını alan dernek folklor alanında önemli hizmetler verir (Yıldırım, 2016: 100). Bu derneğin
yaptığı faaliyetlerden biri de yaptığı saha çalışması sonucu elde ettiği türkü metinleridir. Bu
derneğin toplam 18 kez düzenlediği saha çalışması sonucunda birçok türkü metni kayıt altına
alınmıştır (Güven, 2012: 17).
1932 yılında kurulan Halkevleri, 15 yıllık çalışma hayatında folklorla ilgili birçok önemli
çalışmaya ev sahipliği yapmış, yurdun hemen hemen her köşesinden folklor ürünü derlenmesine
öncülük etmiştir (Ülkütaşır, 1946: 25). Halk evleri 1944’e kadar 500 kitap ile broşür
yayınlamıştır. Bunun dışında halk müziği hakkında araştırma raporları ve derlenen türkülerin
notalarını da bastırmıştır (Greve, 2006: 226).
1949 yılından 1980 yılına kadar 366 sayı çıkan Türk Folklor Araştırmaları dergisi, Türk folkloru
için adeta bir okul görevi görmüştür. Bu dergi Türkiye’de folklorla ilgili en uzun süre çıkan
dergidir (Yıldırım, 2016: 101). Bu dergide folklor ile ilgili birçok bilgi, derleme, araştırma vd. yer
almaktadır. Derlenen bu ürünler içerisinde türküler ve hikâyeli türküler de bulunmaktadır.
Anadolu’da çıkan bazı dergiler halk ezgileri derlemişlerdir. Birkaç örnek vermek gerekirse Çoruh
38

Bu gezilerin on dördünde bulunmuş olan Halil Bedii Yönetken, bu gezilerinden elde ettiği izlenimleri
“Derleme Notları 1” şeklinde yayınlamıştır. Derlemeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Yönetken,
2006).
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dergisi, Artvin’den halk oyunları ezgileri; Fikirler dergisi, Tire ve Kozak dolaylarından; Uludağ
dergisi ise Bursa ve Balıkesir’den türkü derlemeleri yapmışlardır (Öztürkmen, 2016: 129).
Adana’da çıkan Toksöz, Görüşler, Çukurova, Yeni Adana gibi birçok gazete ve dergilerde de
yörenin türkü ve hikâyeli türküleri neşredilmiştir. Yöre kültürüne büyük hizmetleri olan Ali Rıza
Yalman ve Naci Kum yörede derledikleri folklor ürünlerinin bazılarını bu dergilerde
yayımlamışlardır.
Günümüzde bile ülkemizin her tarafından halk müziği sanatçılarının muazzam arşivinden istifade
ettiği (Greve, 2006: 233) Türkiye’nin en önemli türkü repertuvarını elinde bulunduran TRT, türkü
derlemeleri çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında âşık ve türkü programlarına
yer vererek türkülerin ülke çapında tanınmasında ve yaygınlık kazanmasında da çok önemli bir
fonksiyon üstlenmiştir. TRT, Muammer Sun ile Halil Bedii Yönetken’in gayretleri ve önerileriyle
1960’lı yıllarda halk türküleri derleme çalışmalarına katılır. İlk gezi 1967 yılında Gaziantep,
Burdur, Van, Erzurum, İzmir ve Balıkesir civarlarına yapılır ve buralardan toplam 1738 tane halk
türküsü toplanır. Bu geziden sonra derleme çalışmalarına katılan her grup, kayıt bantlarının
yanında diğer folklor malzemesi ve gelecekte ne gibi adımlar atılmasıyla ilintili bilgiler bulunan
bir de rapor hazırlarlar (Öztürkmen, 2016: 209). TRT arşivinde adına türkü kayıtlı olan çalışma
sahamız ve yöresinden bazı âşıklar bulunmaktadır. Kadirlili Âşık Feymânî’den bir, Âşık
Feymânî’nin amcası oğlu Mahmut Taşkaya’dan altı, Kozanlı Âşık İmami’den üç,
Gavurdağlarının bilinen âşıklarından Gül Ahmet Yiğit’ten yedi, Adana’nın Feke ilçesinden Âşık
Hacı Karakılçık’tan dört adet türkü bu arşivde bulunmaktadır. TRT türkü repertuvarında kayıtlı
olan 4200 türkünün altı tanesi çalışma sahamız Osmaniye ve ilçelerine aittir. Aynı araştırmaya
göre Adana ve ilçelerinden 60, Çukurova’dan 41 adet türkü TRT türkü repertuvarında kayıtlıdır
(Yakıcı, 2013: 78-80, 317, 319).
TRT radyoları da halk türküleriyle ilgili çalışmalarda her zaman önemli bir konumda olmuştur.
TRT radyolarının yaptığı bu faaliyetlerden biri de 1961 yılında Doğu ve Güneydoğu illerinde
yaptığı derleme çalışmalarıdır. Bu derleme çalışmalarında 800 civarında türkü kayıt altına alınır.
1967 yılında gerçekleştirilen derleme çalışmalarında 1738 ezgi, 1971 yılında gerçekleşen derleme
çalışmalarında ise 250 civarında ezgi derlenir (Akat ve Kızmaz, 2017: 437).
Milli Kütüphane içinde faaliyete geçen Müzik bölümü 1967 ile 1968 seneleri aralığında saha
çalışması yaparak birçok ezgi derler. Bu ezgilerin derlenmesinde İlhan Başgöz aktif bir rol
almıştır. Bu kurumun dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı içinde 1966 yılında kurulan ve
günümüze kadar farklı isimler altında varlığını devam ettiren Halk Kültürünü Araştırma Dairesi,
1981 yılı başlarına kadar kırk bin sayfa folklor materyali derlemiş, 1100 türkü ve oyun havası
notaya alınmış, 198 plaklık bir türkü ve oyun havası koleksiyonu oluşturulmuştur. 1988 ve 1990
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yılında iki tur şeklinde 57 ilde gerçekleştirdiği alan çalışması sonucunda 4000 civarında ezgi
derlemiştir (Akat ve Kızmaz, 2017: 437; Yıldırım, 2016: 101-102).
Bunun dışında birçok araştırıcı, türkülere gönül vermiş kişiler de sahada türkü derleme çalışmaları
yapmışlardır. 2003 yılı itibariyle Türkiye’de kendi olanaklarıyla araştırma yapan, kitap
yayınlayan hatta dergi bile çıkaran 500 kadar folklora gönül vermiş kişi bulunması da (Tan, 2003:
63) bunu doğrulamaktadır39. Muzaffer Sarısözen, Halil Bedi Yönetken, Sadi Yaver Ataman,
Ferruh Arsunar, Osman Atilla, Ali Rıza Yalman, Pertev Naili Boratav40 gibi yerli; Béla Bartók,
Ursula ve Kurt Reinhard, W. Eberhard, Dieter Cristensen gibi yabancı araştırmacılar da
Anadolu’da birçok derleme çalışmaları yapmış bazı kişilerdir (Güven, 2012: 17-18). Bunlar
içinde Muzaffer Sarısözen’in türkülerin derlenmesinde, notaya alınmasında, radyoda yaptığı
programlarla türkülerin sevilmesinde yaygınlık kazanmasında, birçok âşığın tanınmasında ve
tanıtılmasında ayrı bir yeri bulunmasının yanı sıra 1941 yılında “Seçme Köy Türküleri”, 1942
yılında “Yurttan Sesler” ve 1962 yılında “Türk Halk Musikisi Usulleri” adlı eserleriyle de türkü
çalışmalarına önemli katkıları olmuştur (Sarısözen, 2013: 8-9).
Sarısözen, bir ekiple çalışma sahamızda da derleme çalışması yapmıştır. Sarısözen, 04.08.1938
yılında yörenin en büyük âşıklarından Kır İsmail’den toplam dokuz türkü derlemiştir. Bu türküler
içinde yalnızca biri (Menekşe Buldum Derede) TRT repertuvarına girmiştir (Atılgan, 2019: 320).
Béla Bartók, Ursula ve Kurt Reinhard, W. Eberhard, Janós Sipos41 gibi yabancı araştırmacıların
diğer yerlerle birlikte özellikle de saha çalışmamızda yaptığı çalışmalar özelde Çukurova genelde
ise Türk kültürü için oldukça önemli çalışmalardır.
Anadolu’da bir köyde otantik türkülerin ferdi olarak derlenmesi, Türk müzisyenlerince derin bir
saygıyla karşılanmaktadır. Dolayısıyla bazı müzisyenler, Türkiye’de bireysel bazı derlemeler
yapmışlardır. Bunlardan biri Güler Duman’dır. Duman, 1996’da tatile gittiği Tekirdağ’da tesadüf
eseri Gaziantepli bir aileyle tanışır. Bu ailede türkü icra eden yaşlı bir kişiyi kayda alan Duman,
bu yaşlı kişiden öğrendiği türküleri kendi yorumunu da katarak konserlerde söylemeyi
düşünmektedir. Duman, bunun dışında Almanya’ya gitmeden önce de okul tatillerinde yanına
aldığı kayıt cihazlarıyla birçok türkü derlemiştir (Greve, 2006: 224). Bu bilgi bize bazı Türk
sanatçılarının da sahada türkü derlediklerini göstermektedir. Dolayısıyla ülkemizde türkülerin
derlenmesi önemli bir uğraş olarak sanatçıları da ilgilendirmektedir.

Folklor konusunda derleme, inceleme ve araştırma yapan bazı bilim adamları için bkz. (Kutsi, 1990:
17-18).
40
Pertev Naili Boratav’ın halk türküleri konusundaki bir çalışması için bkz. (Öztürk, 1995: 25-28).
41
Janós
Sipos’un
Osmaniye
ve
yöresinden
derlediği
türküler
için
bkz.
(http://www.zti.hu/sipos/index_EN.asp) [E.T.: 26.04.2021].
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Hem teorik türkü çalışmalarında hem de türkülerin derlenmesinde önemli bir diğer kurum
üniversitelerdir. 1980’li yılların başında Dursun Yıldırım’ın çabalarıyla üniversitelerde YÖK
tarafından üniversitelerde müstakil Halkbilimi ABD açılmasına karar verilmiş, ilk etapta ise
Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinde ilgili anabilim dalları açılmıştır. Daha sonra bu bölümler
ülke çapında yayılmıştır (Çobanoğlu, 2015: 56-57). Açılan bu bölümlerde lisans ve lisansüstü
düzeyde yapılan tezler genel olarak halk edebiyatı ağırlıktadır (Kutsi, 1990: 18). Halkbilimi
dışında üniversitelerin ilgili bölümlerinde enstitülerinde, fakültelerinde türkülerle ilgili birçok
çalışma yapılmış; akademik çalışmalar (lisans ve lisansüstü tezler, proje ödevi, öğrenci ödevi vd.)
için sahada birçok folklor ürününün yanın sıra türküler ve hikâyeli türküler de derlenmiştir.
YÖK’ün Tez Merkezi’nde 14.12.2021 tarihinde “Türkü” başlığıyla yaptığımız taramada 290 adet
çalışma çıkması42, akademide türkülerin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
Üniversitenin ilgili bölümlerindeki akademisyenler de çeşitli amaçlarla sahada türkü derlemeleri
yapmışlardır. Sahada derlenen bazı türküler; bildiri, makale, antoloji, kitap vd. olarak
yayınlanmıştır. Bunlara bir örnek vermek gerekirse Fatma Gülay Mirzaoğlu’nu verebiliriz.
Mirzaoğlu, Çukurova’da saha çalışmasında elde ettiği bozlak türkülerini bozlaklar hakkında
teorik bilgilere de yer vererek 2003 yılında “Çukurova bozlağı” adıyla yayınlamıştır. Bunun
dışında Esma Şimşek’in “Kadirli ve Osmaniye Ağıtları”, İsmail Görkem’in “Türk Edebiyatında
Ağıtlar” ı, Ayhan Karakaş’ın “Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikâyeli Türküler” i de bu
bağlamda diğer önemli çalışmalardır.
Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü, Gazi
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,
Ege Üniversitesi gibi üniversiteler türküler üzerine önemli çalışmaların yapıldığı üniversitelerdir
(Yakıcı, 2013: 150-151). Bu saydığımız üniversiteler dışında Çukurova Üniversitesinin de genel
anlamda folklor özel anlamda türkü çalışmaları konusunda önemli bir yeri vardır. Bahsi geçen
üniversitede uzun yıllar görev yapan Erman Artun, hem bizzat kendisinin yaptığı alan
araştırmasıyla hem de onlarca lisans ve lisansüstü öğrencisine yaptırdığı alan araştırmasıyla
derleme çalışmaları bakımından önemli bir yere sahiptir. Artun’un öğrencilerine yaptırdığı tez
çalışmalarının hemen hemen tamamına yakını alan araştırmasına dayanan çalışmalardır. Bu
çalışmalarda ise sahadan derlenmiş birçok türkü ve hikâyeli türkü metni bulunmaktadır.
Yapılan bu derleme çalışmalarına karşın Türk folklorunun önemli ismi Pertev Naili Boratav ve
Dursun Yıldırım’ın çok yakın tarihlerde bile yaklaşık yüz yıl önce Ziya Gökalp başta olmak üzere

Bu çalışmaların hepsi alan araştırmasına dayanan çalışmalar olmadığını belirtelim. Çeşitli alanlarda
yapılan bu çalışmaların bir kısmı alan araştırmasına dayanırken büyük bir kısmı derlenmiş türkü metinlerine
dayanmaktadır.
42
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Fuat Köprülü, Rauf Yekta gibi araştırmacıların türkülerin derlenmesini dile getiren görüşlerini
yinelediğini görmekteyiz. Folklora büyük hizmetleri olmuş bu iki kişinin genelde folklor, özelde
ise türkülerin derlenmesi konusundaki görüşleri hem çalışmamız hem de ulusal kültürümüz için
oldukça önemlidir.
Pertev Naili Boratav, bir röportajında tıpkı Avrupa’da olduğu gibi yakın zamanda folklor
ürünlerinin birçoğunun kaybolacağını ileri sürerek Türkiye’den halkın ürettiği bütün ürünlerin
zaman kaybedilmeden derlenmesi çağrısı yapmaktadır (Aydın, 1998: 8) . Dursun Yıldırım ise çok
yakın tarihlerde bu gerçeğe parmak basmıştır. 2018 yazında kendi köyünü ziyaret ettiğinde
köyünde eski günlerdeki gibi türkü söyleyenlerin kalmadığını üzüntüyle dile getiren Yıldırım’ın
“Çağımızı saran hastalıklar, köylerimizi, yaylımlarımızı, dağlarımızı ve türkülerimizi öksüz
bıraktı. Ey insanlar, ey o türküleri yaratanların çocukları ve torunları, siz onlara sahip çıkmazsanız
geçmişsiz, köksüz kuşaklar gibi yaşayıp tükeneceksiniz.” (2019: 178) sözleri bu bağlamda
çağımızın insanına anlamlı ve haklı bir haykırışı, bir uyarısıdır. Yıldırım’ın bu uyarısında
türkülere sahip çıkılması en önemli görev olarak ön plana çıkmaktadır. Yıldırım “Türküm türküm
çarpan yürekler türküsüz kalmasın.” (2019: 178) sözleriyle temennisini ve arzusunu dışa vurarak
türkülerin önemine bir kez daha dikkat çekmiştir.
Yapılan bu açıklamalar, türkülerin Türk kültür hayatında neden önemli, değerli olduğunu ortaya
koymaktadır. Dursun Yıldırım’ın da belirttiği gibi bu türkülere sahip çıkılmadığı takdirde Türk
milleti büyük bir boşluğa düşecek, bocalayacak, belki de köksüzleşecektir. Belki de Boratav ve
Yıldırım’ın halk kültürünün yakın zamanda biteceği korkusundan dolayı bunlara ait halk
ürünlerinin bir an önce derlenip toplanması konusundaki tavsiyesinin altında yatan sebep, Andy
Bennett’in dediği gibi gündelik kültürel varoluşlarını bir zamanlar biçimlendiren bağlara
yabancılaşan bireyler gün geçtikçe daha çok kendilerine yönelip kendileriyle ilgilenir hale
gelmeleri (2013: 69) sonucu toplum üyelerinin birçok halk kültürünü unutmaları şeklinde
açıklanabilir.
2.4. TÜRKÜ VE HİKÂYELİ TÜRKÜLER
2.4.1. Türk Halk Türkülerinin Kökeni, Tarihi Gelişimi
Müzik sanatının ilk ne zaman başladığını asla bilmemekle birlikte (Belaiev, 1965: 19) ister Türk
müziği olsun isterse de dünyadaki diğer toplulukların müziği olsun müziğin kökenleri hakkında
çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Birçok araştırmacı Türk halk türkülerinin kökeninin çok eskilere
dayandığını ileri sürmüştür. Özkul Çobanoğlu, ezgiler veya eski Türkçedeki kullanımıyla “küy”
lerin milletlerin mitolojik döneminde sözlerden önce oluşturulmaya başlanılmış kültürel
yaratmalar olduğunu söyleyerek türkülerin bir ezgi olarak çok eski tarihlere dayandığını ileri
sürmektedir (Çobanoğlu, 2013: 104). Ali Uçan Türk Müzik kültürünün ilk örneklerinin Türklerin
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ataları olarak kabul edilen Altaylılarla birlikte MÖ 4. bin yılına-hatta daha eski tarihlere- kadar
erken bir devirde başladığını iddia etmektedir (Uçan, 2000: 406-408). Rivayetlere göre ise
Yafes’in oğlu Hazar yurt kurduktan sonra bir oğlu ölür. Hazar, ölen oğlunu nasıl gömeceğini
bilmediği için bütün halkı toplar. Bu gelenler sekiz telli bir çalgı yapmış ve bu çalgıyla dans edip
şarkı söylemişlerdir. Her ne kadar bu bir rivayet olsa da müzik aletlerin varlığının ilk Türk nesline
kadar götürülmesi oldukça önemlidir (Şeşen, 2017: 39). Bu araştırmacılardan başka da Türk
müziğinin kökeni üzerine başka araştırmacılar da görüşler bildirmişlerdir.
Tarihi çok eskilere dayanan Türk müziğinin ortaya çıkışında şaman ayinlerinin önemli bir yeri
olduğu fikri yaygındır. Bu görüşü savunanlardan biri Mihály Hoppál’dir. Hoppál (2018: 90), bazı
etno-müzikologlara dayanarak ilk müziğin teşekkül ettiği zamanın şamanların ayinlerde söylediği
şarkıların olabileceğini belirttikten sonra şu açıklamaları yapmaktadır: Bütün şamanların ezgisi,
hayvana benzer yardımcı ruhların ezgileridir. Zaten şamanların kuvveti de icra ettiği bu şarkılarda
gizlidir. Güçlü bir şamanı diğer normal veya güçsüz şamanlardan ayıran en önemli özellik
repertuvarında çok çeşitli şarkıların bulunmasıdır. Dolayısıyla müziğin kökeni çok eski çağlara
kadar gitmektedir. Çoruhlu da benzer görüşler ileri sürmekte; hatta Kazakistan’da Göktürk
zamanına ait şamanı tasvir ettiği kabul edilen taş balbaların bir kısmının ellerinde müzik
aletleriyle birlikte kendisinin bizzat gördüğünü belirtmiştir (Çoruhlu, 2017: 138). Fatma Gülay
Mirzaoğlu ise sadece türkülerin değil anlatı türkülerinin de köklerinin Şamanizm ile ilintili
olduğunu ileri sürerek (Mirzaoğlu, 2016: 490) konuyu bir adım ileri taşımıştır.
Türklerin musiki araçlarıyla gerçekleştirdiği terennümlere “gök”, sesle okuduklarına ise “ır ve
dule” denilmektedir (Köprülü, 2011: 99). Atilla zamanından eski Türk hakanlarının ordularına
kadar ellerinde kopuzlarıyla yer alan ozanlar43, Oğuzların en eski rahip-büyücü şairleridir. İlk
zamanlarda toplumda çok önemli bir konuma sahip ozanların en önemli görevlerinden biri dini
ayinleri yönetmesidir. Ozan, bu dini ayinlerde söylediği birtakım şiirleri kopuzuyla terennüm
etmiştir. Bu ilk şiirler bestesi ve sihirli bir mahiyet arz eden özelliğiyle Türk şiirinin en eski şekli
olarak kabul edilmektedir. Bu dini törenler dışında Şeylan, Sığır ve Yuğ adı verilen törenlerde
ozanlar ve ozanların söyledikleri şiirler de önemli bir yer tutardı (Köprülü, 2012: 65-102;
Köprülü, 2017: 343). Yakın zamanlarda bile Kazaklar, ozanlara pek ehemmiyet vermekteydi.
Kazaklardaki her “aul44” senenin hangi mevsimi olursa olsun efsaneler anlatan ve tarihi şiirler
terennüm eden gezginci ozanlara ayrı bir değer vermekte, onları büyük bir şevkle karşılamakta
ve ağırlamaktaydı (Bacon, t.y.: 58).

Ozanlar hakkında daha detaylı bilgi için bakınız. (Köprülü, 2012: 129-138).
Kazaklarda geniş aileye “aul” denirdi. Bir “aul” genellikle baba, babanın evlenmemiş kızları ve oğulları
veya birkaç evli kardeş ve bunların evlatlarından mürettepti (Bocon, t.y.: 47).
43
44
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Bu bağlamda müziğin ve kopuz veya sazın tedavî eden, ruhları dinlendiren, iradelere güç etkisi
veren bir etkisi olduğu (Ögel, 1991b: 5) gerçeği göz önünde bulundurulduğunda şaman
ayinlerinde müziğin kullanımı daha anlaşılır olmaktadır. Türk müziğinin kökenini şaman
ayinlerine dayandıran bu araştırmacıların görüşlerinin doğru olabileceği Bohlman’ın müziğin
kökeni hakkındaki “Bence, müziğin kökenleri kültürün başlangıcı ile uyumluydu” (1988: 4)
şeklindeki görüşüyle de desteklenebilir. Çünkü Şamanizm, Türk kültürünün eski zamanlarında
çok önemli bir yere sahip olduğu, hatta günümüzde bile değişik kisveler altında yaşamaya devam
ettiği bilinmektedir.
İslamiyet öncesi Türklerin hayatında müziğin önemli bir yer tuttuğu bugün birçok araştırmacının
hemfikir olduğu bir konudur. P. Golden’in (2018: 38) “Bazı kıyafet türleri (muhtemelen
pantolon), telli çalgılar, atla alakalı malzemeler herhâlde bozkırdan yayıldı.” şeklindeki
cümlesinde geçen “telli çalgılar” sözünden eskiden beri Türkler arasında ezgili türler olduğunu
göstermektedir ki Bahaeddin Ögel’in (1991b: 39) Türk halk musikisinin iki bin yıldır temel
dayanağı ve düzeninin telli sazlar olabileceğini belirtmesi de bu ihtimali fazlasıyla
güçlendirmektedir.
İslam öncesi Türkler hakkında bilgi veren kaynaklarda Türklerin gelenek ve görenekleri, dini ve
din dışı törenleri, yaşam şartları ve biçimleri gibi bilgiler yer aldığı gibi İslam öncesi Türklerden
kalan bazı eserlerde de bu bilgiler yer almaktadır. Yabancılara ait belgelerin çoğunluğunu ise
Çinlilerce tutulan kayıtlar oluştururken bir kısmını da başka devletlere mensup elçilerin,
seyyahların, din adamlarının tuttukları kayıtlar oluşturmaktadır. Hayati önem taşıyan bu
belgelerde Türklerin hayatında müziğin önemli bir yer edindiğini görmekteyiz.
J. P. Roux, cenaze törenlerinde ağıt söyleyen “ağıtçılar” diye bir grubun bulunduğunu, Türk
toplumunda şölenlerin cenaze törenlerinde her zaman hatırlı bir yerinin olduğunu ve bazen bu
şölenlerin çılgın bir müzik eşliğinde dansla beraber gerçek bir zevk ve sefahat âlemine
dönüşebildiğini belirtmiştir (Roux, 2011: 282-283). Nitekim Eski Türklerin önemli törenlerinden
biri olan “yuğ” denilen törenlerde sagular söylenirdi. Sagularda, ölen kişinin güzel yanları,
yaşarken yaptığı önemli işler anlatılırdı. Bu bağlamda Türk kültür tarihinin en erken devirlerinden
itibaren ustalaşmış ağıtçıların veya sığıtçıların yas veya yuğ törenlerinde son derece önemli
ritüelistik görevlerde bulunduğunun görülmesi ezgiyle söylenen türlerin çok erken devirlerden
beri var olduğunu göstermektedir. Avrupa Hun Devleti’nin efsanevi hakanı Atilla’nın cenaze
töreninde eski şamanistik uygulamaların yanında ağıtların okunması da bunu doğrulamaktadır.
Hatta bu ağıtın Türklerdeki ilk ağıt örneği olduğunu iddia edenler bile bulunmaktadır. Ayrıca
Çinlilerin Hiung-Nu diye adlandırdıkları Hunlar, Çinliler tarafından savaşçı, sert mizaçlı olarak
tanıtılsa da kendilerine göre birçok eğlencesi vardır. Bu eğlencelerden biri de çok alçak bir ritimle
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şarkı söylemeleridir. Hunların Gansu ilindeki Tsilenşan Dağı’ndan çıkartılmak zorunda kalınca
yaktıkları ağıt Çin kayıtlarında mevcuttur. Görüleceği üzere hem Avrupa Hunlarında hem de Asya
Hunlarında ezgiyle söylenen parçaların olduğu görülmektedir (Atsız, 2015: 84; Baldick, 2016:
15, 37; İnan, 2017b: 40; Köprülü, 2012: 153; Roux, 2011: 283; Vural, 2016).
Hunlardan sonra da Türklerin yaşamında müziğin kesintiye uğramadığı hatta artarak devam ettiği
görülmektedir. Bir Bizans elçisi Göktürk hakanını ziyaret ettiğinde Bizans elçisi çeşitli ritüelistik
uygulamalardan geçirildikten sonra rahiplerin müzik eşliğinde bir şeyler söylediği görülmüştür.
552 yılındaki bir belgeye göre ise Altaylıların kımız içerken şarkı söyledikleri görülmektedir
(Hassan, 2015: 113). Çinlilerin Kao-ch’i ve Tie-le dediği 486-540 yılları arasında hüküm süren
Kağnılı Türk boyunun bir cenaze töreninde bazı ritüeller ve davranışlar yapıldıktan sonra kadınlı
erkekli karışık bir grup müzik aleti çalarak nağmeler (ağıt? alkış?) söyledikleri ve dans ettikleri
bilinmektedir. Yine Hsünan-tsang adlı bir hükümdar Batı Türklerin başkenti Syap’ta hükümdarlık
yapan Tong-Yabgu’nun bir davetine icap ettiğinde bahsi geçen hükümdar müzik çalınmasını
istemesi; 7-9. yy. arasında Çin’de Göktürk müziğinin etkisinin görülmesi; Göktürklerin yer-suya
yapılan ayinlerde ilahiler söylemeleri (Esin, 2001: 129-130, 165, 169) Hunlardan sonraki
dönemde Türklerin hayatında müziğin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
Emel Esin, başka bir çalışmasında yine hemen hemen aynı dönem Türk müziği hakkında şu
önemli bilgileri vermiştir: Göktürklerde Türk müziği hem Orta Asya’da hem Çin’de yankı
bulmuştur. Orduların bulunduğu kalelerde çıngıraklar, davullar ve borular çalınmaktadır. İnce
ahenk anlamına gelen “yingçe oyun” müziği telli ve nefesli olmak üzere beş aletle çalınmaktadır.
Hatta Hakan’ın huzurunda çalınan böyle bir musikinin o anda orda olan Çinlilerin çok hoşuna
gitmiştir. Adı “Hsie-li” olan bir Türk kağanı bir savaşta yenilince halkı ağlayış (sığıt) makamı
okumuşlardır. Ayrıca bir Çin şairinin VII. veya VIII. yy. da Göktürk otağını anlattığı şiirinde
geçen “Musiki aletleri de burada” dizesi Göktürklerde müziğin önemli bir yer tuttuğunu
göstermektedir (1985: 416-417).
Batı Göktürk hakanı Tung-Yabgu, 620’li yıllarda bir Çinli hacının da içinde bulunduğu Çin ve
Turfan elçilerini ağırlama töreninde bu elçilere müzik eşliğinde şarap ikram etmiştir. Çadırda
süren ziyafet esnasında ise dışarıdan Türklerin melodileri gelmektedir. Kulağa hoş gelen ve
gönülleri okşayan bu melodilerden Çinli hacı Hüan-dzanğ, övgüyle bahsetmektedir (Grousset,
2017: 124; Ligeti, 1946: 88). Çinlilerin Türkistan’dan gelen rakkaselere, genç delikanlılara ve
kızlardan oluşan bütün göstericilere derin bir hayranlıkları olması eski zamanlarda Türklerde
müzikle birlikte diğer sanatsal unsurların da geliştiğini göstermektedir (Schafer, 2020: 102).
Göktürklerden sonra da Türklerin hayatında müziğin kesintiye uğramadan devam ettiği farklı
kaynaklarda mevcuttur. Uygur Turfan kazılarında bulunan resimlerde tasvir edilen musikişinaslar

84

dikkat çekicidir. Bu da bize Uygurlarda müzikle uğraşan bir grubun olduğunu göstermektedir
(Grousset, 2017: 152) Merdan Güven, Uygurlar döneminde yazılmış “Altun Yaruk” adlı eserdeki
manzum parçaların ağıt örnekleri olduğunu iddia etmektedir (2012: 27). Gerdîzî’nin Kırgızlar
hakkında “Onun yanında bütün şarkıcıları ve çeşitli çalgı aletlerini hazır ederler.” şeklinde verdiği
bilgi ile; Kırgızlardaki bir şaman ayinine şahit olan Avfî’nin “Binlerce mugannilerle (şarkıcılar)
meclislerinde çalgıcılar toplanırdı” şeklinde verdiği bilgi Kırgızlarda da müziğin önemli bir yer
tuttuğunu göstermektedir (Şeşen, 2017: 82, 95). Çeşitli araştırmacıların görüşlerinden hareketle
buraya kadar verdiğimiz bu bilgilerden Türklerde müziğin kökenin çok eski çağlara kadar
uzandığı ve İslamiyet öncesi Türk topluluklarında da önemli bir yere sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Türkler X. yüzyıldan sonra Müslümanlığı kabul ettikten sonra da müzikle bağlarını
kesmemişlerdir. İlk Müslüman Türk devletlerinde halk; kopuz eşliğinde türküler bestelemişler,
söylemişlerdir. Ayrıca, destanlara ve küçük duygusal deyişlere de rağbet etmişlerdir (Budak,
2000: 49). İlk Müslüman Türk devleti Karahanlı Devleti zamanında yazılan Dîvân-ı Lugâti’tTürk’te o dönemde Türk coğrafyasında söylenilen nazım parçalarının bolca yer alması Türklerin
Müslüman olduktan sonra da en azından halk arasında halk türkülerinin söylendiğini
göstermektedir. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yer alan Alper Tunga Sagu’su ise bu parçaların en
bilinenidir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015). Bu ağıtın konusunu M.Ö. VII. yüzyılda Sakaların
hükümdarı Alper Tunga’nın Pers hükümdarı Keyhüsrev tarafından zehirlenerek öldürülmesi
oluşturmaktadır (Mirzaoğlu, 2016: 491). Merdan Güven, bu sagu örneğini Türklerin en eski
hikâyeli halk türküsü olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir (2012: 112). Dîvân-ı Lugâti’t
Türk’te türkülerin “ır” ve “yır” olarak geçtiğini de belirtmekte fayda var (Ercilasun-Akkoyunlu,
2015: 349). Reşit Rahmeti Arat, “Eski Türk Şiiri” adlı eserinde ilk şiir örnekleri hakkında bilgi
vermiş ve “ır-yır, küg” gibi biçimler hakkında bilgiler vererek bunların belli ezgiyle söylendiğini
çeşitli kaynaklardan alıntılar yaparak ortaya koymuştur (1986: XV, XVI).
Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya akın akın gelen Türkler, sadece sürülerini getirmemişler;
aynı zamanda eski yaşam tarzlarını, kültürlerini, mefkûrelerini vd. de beraberinde getirmişlerdir.
Getirdikleri kültür unsurlarından biri de müzikleridir. XIV. yy. da Anadolu Türkçesiyle yazılmış
“Kabusname” adlı çeviri eserde “türkü” ve “ezgi” sözcükleri Farsçadaki muadil sözlere tercihle
kullanıldığı görülmektedir (Gazimihal, 1961: 258). Bu dönemde Mevlana, dini ayinlerinde müzik
ve semayı tasavvufu ilâhî bir kendinden geçme için vasıta olarak kullanmakla birlikte esasında
Mevlana’dan önce de bazı dini tarikatlarda müziğin ve semanın kullanıldığı görülmektedir.
Osman Turan, o dönemde dini tarikatlarda müziğin kullanılmasını eski Şamanizm’den kalan bir
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uygulama olarak görmektedir (Turan, 2018: 260, 261). Görüldüğü üzere o dönemde Anadolu’da
faaliyet gösteren dini tarikatlarda müzik önemli bir yer tutmaktadır.
Verilen bütün bu bilgiler Türklerin tarihinde türkü ve ağıtların çok eski tarihlere dayandığını
göstermesine karşın “türkü” sözcüğüne ilk defa XV. yy. da Ali Şîr Nevâî’nin “Mizânü’l Evzân”
adlı eserinde rastlanılmaktadır. Bahsi geçen eserde türkü hakkında şu bilgiler verilmiştir:
Ve yine bir şarkı türüdür ki ona Türkî denmektedir ve bu söz ona alem olmuştur. O
haddinden fazla beğenilen ve ruha ferahlık veren, zevk u safâya düşkün kimselere faydalı
ve meclisleri süsleyeci bir şarkı türüdür; şöyle ki bu türü güzel söyleyen kimseleri sultanlar
himaye eder, ‘Turkî-gûy’ lakabı ile meşhurdurlar. Bu da Remel-i müsemmen-i mahzûf
vezninde tertip edilir (Ali Şîr Nevâî, 1993: 118).

Anadolu’da ise ilk “türkü” diyebileceğimiz örnekler XVI. yüzyılda, Murat devrinde yaşadığı
sanılan ve yeniçeri şairlerinden olup Tuna Boylarında yetiştiği sanılan Öksüz Dede’nin eserinde
rastlamaktayız.45 (Köprülü, 2004: 60). Her ne kadar Öksüz Dede’nin “türkü” sözcüğünü ve
örneklerini vermeden önce, Anadolu’da “türkü” sözcüğü kullanılmamakla birlikte bir çeşit türkü
sayılan ağıtların söylenildiği görülmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in 1449 yılında Edirne
Sarayı’nda Sitti Hatun’la yaptığı muhteşem düğünden sonra iki ay süren kutlamalar esnasında
yapılan birçok etkinliğin yanında Anadolu ozanları arasında gelini ve damadı öven beyit
yarışmaları da yapılmıştır (Freely, 2011: 29-30). Verilen bu bilgiye göre Fatih zamanında
Anadolu’da ozanların olduğu anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in Fatih Camii’nde toprağa
verildikten sonra mezarı başında oğlu II. Beyazıt’la birlikte içinde iki bini dervişin de bulunduğu
yirmi bin kişi ağıtlar yakarak gün doğumuna kadar dua etmeleri (Freely, 2011: 49) 1481 yılında
bir çeşit türkü olan ağıtların var olduğunu göstermektedir. 1860-1861 yıllarında on dört Harezm
bölgesinde Teke Türkmenleri arasında esir kalan Henri de Blocqueville (1986: 69), esir kaldığı
Türkmenler hakkında verdiği bir bilgiye göre bir kişinin ölümünden sonra yas çeken kadınların
yüksek tonda ağlayarak ölen kişinin erdemlerini, iyiliklerini, iyi bir insan olduğunu vd. dile
getirdiklerinden ve kadınların ağıtlar icra ettiğinden bahsetmektedir. Blocqueville’nin verdiği bu
bilgiden de anlaşılacağı üzere Türk dünyasında ölenin ardından ağıt söylemek Türklerin genel
karakteristik özelliklerinden birini teşkil etmektedir.

Süleyman Şenel, “türkî/türkü” kavramına ilk kez Keykâvus’un Kabusnâme adlı eserinde rastlanıldığını
belirtmektedir. XV. yüzyılın ilk yarısında Mercimek Ahmet tarafından Türkçeye çevrilen bu eserde
Keykâvus, çalgıcıya küçük bir ırlama ve türkü ayıtmasını tavsiye etmektedir. Başka bir yerde ise çalgıcıya
art arda aynı anlamda ırlayıp türkü ayıtmanın sıkıcı olabileceğini salık vererek “hüsniyyet”, “visal”, “firak”
ve “vefâ” gibi farklı anlamlarda ayıtmasını söylemektedir. Şenel’e göre Keykâvus’un sazendeden faklı
manalarda türkü istemesi o dönemde çeşitli konularda türkülerin/ırların olduğuna kanıttır. Şenel, yine aynı
çalışmasında XVI yüzyılda Merkezzâde Ahmed Efendi’nin Arapçadan Türkçeye hazırladığı “el-Bâbûs
fîtercemeti’l-Kaamûs” adlı eserinde “türkü yakmak” ve “türkü yakıcı” gibi deyimlerin bulunduğunu
söylemektedir (Şenel, 2012: 613-614; Şenel, 2013: 65-67).
45
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Öksüz Dede’den sonraki dönemlerde Anadolu’da türkü söylenmeye devam edilmiştir. XVII.
yüzyılın ortalarında aslen Leh kökenli olan Ali Ufkî tarafından kaleme alınan “Mecmûa-yı Sâz”
adlı eserde çoğunluğu koşma şeklinde kafiyelenen ve yine çoğunluğu yedili ve sekizli hece
ölçüsüyle söylenmiş 90 civarında “türkî” sözcüğüne rastlanılması da bunu doğrulamaktadır
(Şenel, 2012: 613-614; Şenel, 2013: 65-67). IV. Mehmet’in eşlerinden Afife Sultan’ın türkü
bestelediği de bilinmektedir. Bu söylenen türkü padişahın ağzından söylenmiş bir türküdür
(Bilgegil, 2012: 37; Kurnaz, 1990: 54). Türkü söylemek/türkü çağırmak tabirlerine Bahâ’î
tarafından XVIII. yüzyıla ait bir yazmadan seçme yapılarak ve 1909’de yayımlanan “Letâ’if-i
Hâce Nasreddin” adlı eserde rastlanılmaktadır (Şenel, 2013: 76). Bu fıkralardan birinde geçen
“Merhûm merkebini zâyi’ edüp hem arar hem türkü çağırır imiş.” ile başka bir fıkrada geçen “…
Hoca türki söyleyerek bağlar arasında gezermiş.” cümlelerindeki “türki söylemek/türkü
çağırmak” deyimlerinden XVIII. yüzyılda da türkülerin söylenildiği göstermektedir (Boratav,
2007: 247, 264-265). Ayrıca Sabri Koz da 18. yüzyıla ait bir mecmuada yer alan üç türkü örneğini
bir çalışmasında yayımlamıştır (2013: 157-161).
Türkülerin gelişip yaygınlaşmasında saz şairlerinin (âşıklar) de büyük etkisi olduğunu da
belirtmekte fayda vardır. XVI. yüzyılda kahvehanelerin tekke kurumlarına bir alternatif olarak
ortaya çıkmasından sonra âşıklık geleneği yaygınlaşmıştır. Bu kahvehanelere Özkul
Çobanoğlu’nun deyimiyle “meraklı grubu” gelmeye başlamış ve buralarda âşıkları dinlemişlerdir.
Getirisinin çok olmasıyla döneminde en meşhur âşıkları kahvehanede hikâye anlatması için
âşıklarla anlaşılmış ve bu âşıklar türkülü hikâyeler söyleyerek dinleyicileri eğlendirmiştir
(Çobanoğlu, 2017: 35-40; Çobanoğlu, 2000: 131-135/8).
2.4.2. Türkünün Tanımı
Dursun Yıldırım’ın “Söylemelik Dokumalar” grubunda (Yıldırım, 2016: 149), Öcal Oğuz’un
da“‘Ezgi’ Ağırlıklı Türler” içinde ele aldığı (2019: 21) türkülere Azerbaycan Türkçesinde
“mahnı”, Başkurt Türkçesinde “halk yırı”, Kazak Türkçesinde “türki” (türik halık anı), Kırgız
Türkçesinde “eldik ır”, Tatar Türkçesinde “balık cır”, Özbek Türkçesinde “türki” veya “halk
koşigi”, Uygur Türkçesinde “nahşa” veya “koca nahşisi”, Türkmen Türkçesinde “halk aydımı”
olarak geçen (Çobanoğlu, 2009: 104; Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, 1991: 908-909)
türküler üzerine bu zaman kadar birçok tanım, değerlendirme, yorum vd. yapılmıştır.46
Bu yapılan değerlendirmelerden biri de “türkü” sözcüğünün etimolojisi hakkındadır. Birçok
araştırmacı bu sözcüğün kökenini “Türk” sözcüğüne nispet “î” si eklenerek üretilen “Türk+î”

Türkiye dışındaki Türk dünyasındaki türküler hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Kaya, 1999: 218-240;
Yakıcı, 2013: 321-498). Türkiye dışındaki Türk dünyası türkü örnekleri için bkz. (Öztelli, 2002: 773-842).
46
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şeklindeki yapıdan zamanla türküye dönüşmesine; anlamını ise Türklere özgü, has anlamı
taşımasına bağlamışlardır (Artun, 2011: 173; Atılgan, 1997: 40; Gözaydın, 2013: 25; Gülensoy,
2007: 948; Özden, 2013: 51; Uğurlu, 2009: 129). Özkul Çobanoğlu ise “türkü” sözcüğünün
kökeni hakkında oldukça ilginç ve tutarlı görünen bir değerlendirmede bulunmuştur. Çobanoğlu,
eskiden ezgilere “küy” dendiğini belirttikten sonra türkü sözcüğünün eski cönk ve mecmualarda
“türkiy” şeklinde dar ünlüyle söylenmekte ve yazılmakta olduğunu; “türkiy”in daha önceki şekli
“türk ezgileri” veya “havaları” anlamındaki “türkküy” olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak yan
yana gelen “kk” harfleri “y” sesinin daraltıcı tesiriyle önce “türkiy” e, daha sonra ise “türkî” ye
dönüştüğünü belirtmiştir. Çobanoğlu, “şarkı” nın da aynı şekilde türediğini belirtmektedir (2009:
105; 2010: 47).
Türküler üzerine ilk çalışmayı yapan İgnácz Kúnos “Türk Halk Edebiyatı” adlı eserinde türkü
hakkında şu bilgiyi vermektedir: türkülerin en ziyade sekiz ve on birli hece ölçüsüyle söylenen
saz şiiridir. Aşk, güzellik, acıklı temalar, doğa gibi konuların işlendiği bu ürünlerin çoğu anonim
halk edebiyatı ürünleridir. Koşma tarzında söylenen beşli ve altılı olarak söylenmeyen türküler de
vardır (2001: 21). Yusuf Ziya Demirci (1938: 9), halk şarkıları hakkında belli bir yorumda
bulunmamakla birlikte bu konuda Avrupalı beş araştırmacının görüşüne yer vermiştir. Bu
araştırmacıların görüşlerinde hemen hemen ortak olan unsur ise halk şarkılarının anonim yani
halkın malı olmasıdır.
Halk şiirinin tümünün türkü şeklinde söylendiğini belirten Edmond Saussey’e göre türküler;
hakiki halk ürünleri olup yapıları oldukça basittir ve genellikle kendilerinden sonra, kafiyeleri
birbirlerine benzeyen (aaa a, bbb b, ccc c,), dize sayıları da bir ile beş arasında değişen nakaratlar
almaktadır; kendileri de üç veya dört dizeli dörtlüklerden meydana gelmektedir (1952: 17-18).
Görüleceği üzere bu araştırmacılar türküleri ezgiden ziyade yapı, tema gibi özellikler açısından
türküleri tarif etmeye çalışmışlardır.
Türküler hakkında bugüne kadar yerli araştırmacılar da görüş bildirmişlerdir. Fuat Mehmet
Köprülü (2017: 347), türküyü “Türklere mahsus bir besteyle söylenen halk şarkılarıdır.” şeklinde
tanımlamış ve türküleri diğerlerinden ayıran en özelliğinin ezgi olduğunu belirtmiştir. Eflatun
Cem Güney, türküleri “Halkın ortaklaşa yarattığı sözlü verimler” olarak tanımlamaktadır. Güney
ayrıca bu türe sazla birlikte eşlik eden ezginin dinleyenlerde unutulmaz bir tat bıraktığını da
sözlerine eklemiştir (1971: 235-239). Güney’in bu değerlendirmesinden türkülerin halkın ortak
yaratması ve ezgiyle söylendiği sonucu çıkmaktadır. Vasfi Mahir Kocatürk, türküyü “Sazla
çalınan veya makamla okunan şiir” şeklinde tanımlamakta iken (1953: 22) Osman Atilla da
benzer şekilde türküyü nağmeleşmiş saz şiiri (1976: 206) olarak tanımlamıştır. Pertev Naili
Boratav ise türküyü “Düzenleyici bilinmeyen, halkın sözlü geleneğinde oluşup gelişen, çağdan
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çağa ve yerden yere içeriğinde olsun değişikliklere (zenginleşmelere, bozulmalara, kırpılmalara)
uğrayabilen ve her zaman bir ezgiyle koşulmuş olarak söylenen şiirlerdir.” (Boratav, 2014: 171)
şeklinde tanımlamaktadır. İlhan Başgöz (2008: 15) ise “Halk türküsü ezgi ile söylenen halk
şiiridir” şeklinde tanımlamaktadır. Görüleceği üzere çoğu araştırmacının türkülerin tanımında
birleştiği en önemli unsur, türkülerin ezgili söylenmesidir.
Türküler üzerine önemli bir çalışması bulunan Ali Yakıcı, türküyü şu şekilde tanımlamaktadır:
Duygu, düşünce, hayal, birey ya da toplum olarak doğumdan ölüme kadar yaşanan, insan
ve toplumda iz bırakan bütün olayları dile getiren, sevinçli ya da üzüntülü zamanlardaki
coşku ve heyecan yansıtan, kaynakları genellikle ozan, türkü yakıcı ve söyleyicisi
kişilerden oluşan, hangi edebiyat şubesine ait ya da hangi biçim ve türde ortaya çıkmış
olursa olsun halka mal edilerek anonimleşen, şölende, düğünde, toplantıda ve her türlü icra
ortamında dillerden düşmeyen, icracısı, icra ortamı ve konusuna göre kendine has bir
ezgiyle söylenen ürünlere türkü denir (Yakıcı, 2013: 58).

Türküler üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Fatma Gülay Mirzaoğlu (2015: 10) ise “Türküler
toplumun geçmişten gelen en güçlü sesidir. Anadolu insanı bütün duygu ve düşüncelerini türkü
yoluyla bütün içtenliğiyle dışa vurur. Türkü bir yönüyle mitolojik çağlara uzanırken diğer yönüyle
gündelik hayatın yaşanmışlıklarını yansıtabilir.” sözleriyle bir bakıma türkünün ana hatlarının
çerçevesini çizmiştir.
Yabancı birçok araştırmacı, “halk türküleri/şarkıları (folk song)” hakkında çeşitli tanım yapmış;
bazıları ise tanımdan ziyade görüşlerini ortaya koymuşlardır. Jeff Todd Titon (2006: 395) halk
müziğini “Halk müziği, geleneksel ve sözlü olarak bir nesilden bir nesile aktarılan, her gün yüz
yüze iletişim ve sosyal etkileşimle sık sık uygulanan bölgeler ve etnik kökene bağlı müzik
tarzlarından oluşur.” şeklinde tanımlamıştır. Jack Goody (2018: 63), şarkıların sözlü kültüre sahip
toplumlarda çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu, bir şarkı sözünün de genel itibariyle
şekilsel olarak lirik şiire benzediğini, ayrıca bir müzikle birlikte icra edildiği için de katı bir ölçü
yapısı bulunduğunu belirtmiştir. Alexander H. Krappe (1965: 153), halk şarkıları hakkında “Halk
şarkıları; melodiyle söylenen bir lirik şiir, bir şarkıdır ki geçmiş zamanlarda okuma-yazma
bilmeyen halk arasında anonim bir şekilde yaratılmış ve asırlardır bir kural olarak çok eski
zamanlardan günümüze kadar da kalmıştır.” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur.
Brunvand (1968: 130-131) ise halk şarkıları hakkında şu açıklamaları yapmıştır: “Eğer, biz
halkbilimcilerin topladığı ve çalıştığı şeylere bakarsak halk şarkılarının sözlerden ve ezgiden
oluştuğunu, belli bir grubun üyeleri arasında sözlü olarak geleneksel varyantlar halinde dolaştığını
keşfederiz.”.
Jean R. Freedman, “What is a Folksong?” adlı çalışmasında birçok araştırmacının halk türküleri
tanımına yer vermiştir. 05 Mayıs 1955 tarihinde bir BBC radyo programında Ewan MacColl,
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Peter Kennedy ve Sean O’Boyle “Halk şarkıları nedir?” sorusu üzerinde epey kafa yormuşlar
fakat kesin bir yargıya varamamışlardır. Ancak kendilerinden önceki araştırmacıların “sözlü
yayılma, toplumsal olarak kabullenme, varyantların olması ve kabul edilen gelenekle birlikte bir
süreklilik” gibi sözlerine yer vermekle yetinmişlerdir. Kennedy, Cecil Sharp'ın tanımının herkesi
tatmin etmesi gerektiğini düşünerek C. Sharp’ın yaptığı “Halk şarkısı bir ırkın ürünüdür ve kişisel
olmaktan ziyade ortak olan duygu ve zevkleri yansıtır… Onun yaratılışı asla tamamlanmazken,
halk türküleri tarihinin her anında tek bir biçimde değil, birçok biçimde var olur.” tanımını
vermiştir. Programdaki bir başka konuşmacı E. MacColl ise halk türkülerinin hem sosyal yönüne
hem de biçimsel yönüne vurgu yaparak “Bir halk şarkısı, popüler konuşma deyimiyle yazılmış
bir melodidir, melodisi ise sesin normalde konuşmada ne yaptığının bir gelişmesidir. İnsanlar
arasında günceldir ve hayata karşı tutumlarını, hayallerini ve özlemlerini, korkularını ve bunların
üzerinde umutlarını tam olarak yansıtır.” şeklinde bir değerlendirme yaparak programı
sonlandırmıştır. Jean R. Freedman, halk türkülerinin tanımının J. G. Herder’den beri tartışılmakta
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Herder’in tanımının büyük bir oranda E. MacColl’un “… hayata
karşı tutumlarını, hayallerini ve özlemlerini, korkularını ve bunların üzerinde umutlarını tam
olarak yansıtır.” görüşüyle örtüştüğünü belirtmektedir (Freedman, 2017: 133-134). F. Bose ise
Herder’in halk türkülerini şöyle tanımladığını belirtir: Halk türküleri; insanların doğru, gerçek,
karakteristik şarkılarıdır. Herder, böylelikle halk türküleri ile sokak şarkıları, sanat şarkıları ve
eğitimli sınıfların popüler ürünleri arasında net bir ayrım da yapmış olur (1968: 17).
Sam Hinton (1955: 171) halk türkülerinin ilk etapta bireyler tarafından oluşturulmuş olsalar dahi
bireysel üründen ziyade tüm kültürün bir ürünü olarak kabul edilebileceğine vurgu yaparak
türkünün toplumsallığına dikkat çekmiştir. Halk türkülerinin bütün zamanlarda hatta kentsel
sınırlar içinde bile var olduğunu belirten Fritz Bose (1968) ise “Köylülüğü Bartók'un yaptığı gibi
halk şarkılarını geliştiren tek sınıf olarak düşünmemeliyiz.” şeklinde açıklama yaparak türkülerin
şehir hayatından uzak yerlerde yaşadığı görüşüne karşı olduğunu ima etmiştir.
Halk türküleri üzerine önemli çalışmalar yapan ve halk türkülerinin tüm diğer sözlü halk sanatları
gibi sözlü gelenek yoluyla sürdürüldüğünü belirten George Herzog, halk türkülerinin şehir
müziğinden farklılık arz ettiğini “Halk kültürünün şehir kültürüyle tezat oluşturması gibi, halk
türküsü de şehrin şiiri, popüler şarkısı ve sanat müziğiyle tezat teşkil etmektedir.” cümleleriyle
dile getirmiş; bu konuda görüşlerini ise şu şekilde desteklemiştir: “Halk türkülerini icra edenler,
okuma-yazma bilse bile türküleri için çok seyrek yazıya başvurur. Türküler genellikle duyarak
öğrenilir ve hatırlanır.” (1972: 1033). Herzog’un bu değerlendirmelerinden halk türkülerinin
sözlü gelenek yoluyla oluşturulduğunu ve genelde kırsal bölgelerde varlığını sürdürdüğünü
çıkarabiliriz. Ursula ve Kurt Reinhard, halk şarkılarına çoğunlukla “türkü” dendiğini, türküye
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karşı sanatlı bir biçimde meydana getirilen ürünlere de toptan “şarkı” denmesine şaşırılmaması
gerektiğini belirttikten sonra aynı yazarlar, bu genel isimlendirmeden dolayı “türkü” sözcüğünü
daha da vurgulamak amacıyla “halk türküsü” söz gurubunu kullanmayı tercih ettiklerini
belirtmişlerdir47 (Reinhard, 2007b: 28).
Birçok araştırmacı halk şarkılarının sözlü gelenekte devam ettiği üzerinde hemfikirdir (Brunvand,
1968: 131). Bu bilgiden mülhem yukarıda verdiğimiz yabancı araştırmacılar da; halk türkülerinin
sözlü olması, kuşaktan kuşağa nakledilmesi, ezgili olması konusunda hemen hemen aynı fikirde
olduğu görülmektedir. Nitekim saha çalışmamız sırasında kaynak kişilerimizin büyük bir
çoğunluğunun repertuvarındaki türküleri sözlü kültür ortamında öğrendiğini belirtmesi, yukarıda
görüşlerine yer verdiğimiz araştırmacıların görüşlerini doğrulamaktadır. Kaynak kişilerimiz, icra
ettiği türkülerin (bestesi kendine ait türküler hariç) sadece sözlerini değil aynı zamanda ezgisini
de sözlü kültür ortamında öğrendiğini belirtmişlerdir. Her türkünün kendine göre bir ezgisi
olduğunu, bu ezgi dışına çıkılamayacağını belirtmeleri de türkülerin sözlü kültür ortamında
kuşaktan kuşağa aktarıldığı görüşünü pekiştiren bir diğer ayrıntıdır. Ancak teknolojinin hızla
gelişmesi sonucu halk türküleri sadece sözlü gelenek yoluyla devam etmemekte elektronik kültür
ortamında da karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda türküler sözlü kültür ortamından ziyade
elektronik kültür ortamında kayıtlı olarak ve değişmeden kaldığı göz önüne alınırsa türküler
hakkında yapılan bu tanımların da artık tekrardan gözden geçirilmesi gerektiği ortadadır. Çünkü
günümüzde birçok türkü “Youtube”, “Facebook” gibi sosyal paylaşım siteleri ve video paylaşım
sitelerinde yüklü olduğu gibi flaşbellek, kaset, cd, mp3 gibi teknolojik ürünlerde kayıtlıdır. Bu
kayıtlar ise artık değişimden uzaktır.
2.4.3. Türkülerin Tasnifi
Türküler üzerine bu zamana kadar birçok tasnif denemesi yapılmıştır. Bunlardan en yaygını olanı
ise “konu, şekil ve ezgi” bakımından olanıdır.48
2.4.3.1. Türkülerin Tema Bakımından Tasnifi

Reinhard çiftinin kullandığı “halk türküleri” kavramını özellikle de yabancı kaynaklardan yaptığımız
çevirilerde sık sık kullandık.
48
Bu bölümde yapılan türküler hakkında bir fikir sahibi olmak için bazı türkü tasniflerini vermekle
yetineceğiz. Tezimizin ileriki bölümlerinde ise çalışma sahamızdan elde ettiğimiz türkü metinlerinin ezgisi,
teması ve yapısı bölümlerinde konumuzla daha yakından ilgili bölümleri bahsi geçen bölümde
zikredeceğiz. Bir örnek vermek gerekirse Ali Rıza Yalman’ın Güney Anadolu’da yaptığı saha çalışması
sonucunda elde ettiği malzemelerden, edindiği izlenimlerden ve de kaynak kişilerin verdiği bilgilerden
türküleri altı başlık altında ele almıştır. Dolayısıyla doğrudan çalışma sahamız ve civarında yapılan
gözlemlerden hareketle yapılan bu tasnife sahadan derlediğimiz hikâyeli türkülerin tematik olarak
incelenmesi bölümünde yer verilecektir.
47
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Konusu beşikten mezara kadar her şey olan türküler (Alptekin, 2014: 135) üzerine bazı
araştırmacılar başlıca sınıflandırmalar yapmışlardır. Yapılan bu tasnif çalışmaları genel itibariyle
birbirini destekler niteliktedir.
Ülkemizde ilk folklor çalışmalarını yapan araştırmacılardan biri olan Ignácz Kúnos “Türk Halk
Türküleri” (1998) adlı eserinde türküleri “aşk türküleri, eşkıya ve asker türküleri, bekçi (ramazan)
türküleri, çeşitli türküler” olmak üzere dört grupta ele almış; aşk türkülerinden 113, eşkıya ve
asker türkülerinden 21, bekçi (ramazan) türkülerinden 19, çeşitli türkülerden ise 17 örnek olmak
üzere 170 türkü metnine yer vermiştir.
Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru adlı kitabının “Şarkılar ve Koşmalar” başlıklı bölümünde
şarkıların ve koşmaların birçok yönden birbirine benzediğini söyledikten sonra bunları konu
bakımından “Hayat şarkıları, Dinî şarkılar, İdeal şarkılar” olmak üzere üç ana kategoriye
ayırmıştır49 (Ülken, 2016: 258-259).
Asıl adı Habil Adem olup “Türkmenler Aşiretleri” adlı eserinde eserinin yazarları olarak Dr.
Frayliç ve Mühendis Ravlig’i gösteren yazar, Türkmen şarkılarını “1. Mevsim Şarkıları, 2.
Kahramanlık Şarkıları, 3. Aşk Şarkıları, 4. Ölüm Şarkıları, 5. Tevellüt Şarkıları, 6. İzdivaç
Şarkıları, 7. Çocuk Ninnileri, 8. Gençlik Şarkıları” şeklinde 8 başlık altında ele almıştır50 (2008:
249).
Mehmet Tuğrul (1945: 12), 1945 yılında yayımladığı “Örencik ve Ahi Köylerinin Türküleri” adlı
çalışmasında derlediği türküleri yedi başlık altında tasnif etmiştir. Tuğrul, türküleri “A. Lirik
türküler, B. Satirik türküler, C. İş ve meslek türküleri, D. Merasim Türküleri, E. Bir vaka anlatan
türküler, F. Maniler, G. Oyun türküleri” şeklinde tasnif etmiş; “Lirik türküleri” ve “Satirik
türküleri” de kendi içinde çeşitli bölümlere ayırmıştır.
Sait Uğur, “İçel Folkloru” (1947) adlı eserinin ikinci bölümünü türkülere ayırmıştır. Uğur, bu
bölümde türküleri; “A. Mizahi ve Hicivli Türküler, B. Vak’a Anlatan Türküler, C. Merasim
Türküleri, D. Lirik türküler” olmak üzere dört başlık altında ele almış ve bu başlıklar altında çeşitli
türkülere yer vermiştir. En çok örnek verdiği türkü örneği ise 163 türkü örneğiyle “Lirik Türküler”
olmuştur. “Vak’a Anlatan Türküler” başlığı altında yedi türkü örneğine vermiş, ancak bunlardan
iki tanesinin bir iki cümleyle hikâyesini vermekle birlikte diğerlerinin hikâyesini vermemiştir.

Ülken’nin aynı konu hakkında daha teferruatlı sınıflandırması için bkz. (Ülken, 2016: 258-261).
Halil Bedi Yönetken “Folklor Dersleri” adlı eserinde bahsi geçen bu sınıflandırmanın eksik olduğunu
belirtmiş ve bu konulara Osmanlı-Avşar kavgalarının, aşiretlerin kendi aralarındaki çatışmalarını dile
getiren ezgilerin, iskân havaları gibi her ulusta bulunmayan ezgi çeşitlerinin dâhil edilebileceğini ifade
etmiştir (2017: 89). Bir başka eleştiri ise Yusuf Ziya Demirci’den (1938: 19) gelmiştir. Demirci, yapılan bu
tasnifin eksik olabileceğini belirtmiştir.
49
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Nihat Sami Banarlı, türkülerin konularının genellikle “aşk türküleri”, “günlük vak’alar
karşısındaki duygulanmaların türküleri” ve “savaş türküleri” gibi farklı mevzularda olduğunu
belirtmiştir (1953: 91, 92). Eflatun Cem Güney ise türkülerin asıl konusunun “insan” olduğunu
belirtmekle birlikte insanın yaşadığı toplum, tabiat gibi konuların da türkülerin mevzuları arasında
olduğunu belirtmektedir (1959: 11).
Boratav, (2014: 171-172).türküleri konularına göre şu şekilde tesnif etmiştir:
1. Lirik Türküler51: ninniler, aşk türküleri, gurbet türküleri, askerlik türküleri, hapishane
türküleri, ağıtlar, çeşitli başkaca duyguluk konular üzerine türküler.
2. Taşlama, yergi ve güldürü türküleri.
3. Anlatı türküleri: efsane konulu türküler, bölgelere ya da bireylere özgü konuları olan
türküler, tarihlik konuları olan türküler 52.
Kullanıldıkları yere göre ise;
4. İş türküleri
5. Tören türküleri: bayram türküleri, düğün türküleri, dinlik ve mezheplik törenlere değgin
türküler, ağıt töreninde söylenen türküler.
6. Oyun ve dans türküler: çocuk oyunlarında söylenenler, büyüklerin oyunlarında
söylenenler.

Cahit Öztelli, türküleri konuları yönünden “Olay türküleri” ve “Duygusal türküler” olmak üzere
iki ana başlığa ayırmış; bu iki ana bölümü ise “1. Ninniler, çocuk türküleri, 2. Doğa ve çoban
türküleri, 3. Aşk türküleri, 4. Tören ve mevsim türküleri, 5. İş ve esnaf türküleri, 6. Derebeyi,
eşkıya, cinayet türküleri, 7. Kahramanlık türküleri, 8. Ağıtlar (ölüm türküleri), 9. Güldürü
türküleri (mizahi), 10. Oyunumsu (dramatik) türküler, 11. Oyun (dans) türküleri” olmak üzere alt
başlıklar altında sınıflandırmıştır. Öztelli, yaptığı bu sınıflandırmanın kesin bir sınıflandırma
olmadığını, çoğu zaman bu sınıflandırdığı türkülerin aynı anda bir diğer sınıflandırmayla benzer
özelliklere sahip olabileceğinin de altını çizmektedir (2002: 16-17).
Türküler üzerine önemli bir çalışma yapan İlhan Başgöz, “Türkü” (2008) adlı eserinde türküleri
sınıflandırmaya pek sıcak bakmadığını belirtmekle birlikte kitabında belli başlıklar kullanarak
türküleri bu gruplar içerisinde ele aldığı görülmüştür. Başgöz kitabında türküleri konularına göre
“gurbet türküleri, hapishane türküleri, asker türküleri, ninniler, ağıtlar, iş türküleri, maniler”
şeklinde yedi başlık altında ele almıştır.
Fatma Gülay Mirzaoğlu (2015: 107) halk türkülerinin ait olduğu toplumun günlük hayatıyla
ilintili farklı sahneleri yansıttığı gibi yine aynı toplumun kültürel geleneklerini, sosyal ve kültürel
değerlerini de yansıttığını ve yaşadığımız zamana kadar da taşıdığını belirterek bir bakıma

Jan Harold Brunvand, bazı lirik türkülerin bir ruh halini ve bir duyguyu ifade ettiğini; genelde hikâyesiz
söylendiğini belirtmektedir (1968: 138).
52
V. Propp, tarihsel şarkılar hakkında önemli bilgiler vermiştir. Verilen bu bilgilerden birine göre tarihsel
şarkılar, tarihsel olaylara katılanlar tarafından söylenmişler ve bu şarkılardaki kahramanlar belli isimlere,
şahsi vasıflara sahip olan tarihsel şahıslardır (1998: 60-61).
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türkülerin konusunun çok geniş olduğunun altını çizmiştir. Mirzaoğlu, başka bir çalışmasında da
aynı görüşleri vurgulamakla birlikte türkülerin esas olarak aşk, ayrılık, gurbet, yiğitlik, ölüm
konuları üzerine yakıldığını; bu özellikleriyle türkülerin belirli bir sonu olan olayı daha fazla
anlattığını dile getirerek konuyu somutlaştırmıştır (2015: 72).
2.4.3.2. Türkülerin Ezgi Bakımından Tasnifi
Bu konuda görüş bildiren araştırmacılar genelde türküleri iki şekilde ele aldıkları görülmektedir:
usullü ve usulsüz. Konunun daha anlaşılması ve somutlaşması bakımından bu konuda görüş
bildiren bazı araştırmacıların görüşlerine yer vermekte fayda var.53
Ülkemizin yetiştirdiği önemli müzikologlarından Mahmut Ragıp Gazimihal, “Anadolu Türküleri
ve Musikî İstikbâlimiz” adlı eserinde türküleri usul bakımından usullü ve usulsüz olmak üzere
ikiye ayırmıştır. Usulsüz türküleri uzun havalar olarak değerlendiren Gazimihal; bozlak, divan,
koşma, hoyrat ve Konya’nın uzun havalarını usulsüz türküler içinde ele alır ve bunların bediî
kıymeti dinlenmeden anlaşılmayacağını söyler. Usûllü havaları ise oyun havaları olarak
değerlendirir ve Urfa’da bu usullü türkülere “kırık, kesik” dendiğini belirtir (2017: 181-182).
Hikmet Turan Dağlıoğlu da türküleri usullü ve usulsüz olmak üzere ikiye ayırmış; bozlak, divan,
Çukurova, hoyrat ve koşmayı uzun havalar içinde ele almıştır. Usullü havaları ise oyun havaları
olarak değerlendirmiş ve Konya’da bu türe “oturak” dendiğini belirtmiştir. Dağlıoğlu, uzun
havaların genellikle cura54, tanbura, bağlama, meydan sazı, saz, bozuk gibi saz aletleriyle
çalındığını da beyan etmiştir (1937: 1). Muzaffer Sarısözen de görüşlerine yer verdiğimiz bu iki
araştırmacı gibi halk musikisini “Uzun havalar ve kırık havalar” olmak üzere iki kısma ayırmak
gerektiğini düşünmektedir (1962: 455). Cahit Öztelli halk müziğini usul yönünden “uzun havalar”
ve “kırık havalar” olmak üzere iki başlık altında incelemiştir. Uzun havaları “Ölçü ve ritm
bakımından büyük serbest olduğu halde, dizisi bilinen ve dizi içindeki seyri belli kalıplara bağlı
bulunan ezgilere ‘uzun hava’ denir.” şeklinde; kırık havaları ise “Türküler ve oyun havaları gibi,
ölçüsü ve ritmi belli olan parçalara ‘kırık hava’ denir.” şeklinde tanımlamaktadır. Uzun havaların

Bu bölümde yer verdiğimiz araştırmacılar dışında türküleri ezgilerine göre “usullü ve usulsüz” şekilde
ele alan araştırmacılar için bkz. (Demirci, 1938: 13; Dilçin, 2013: 290; Elçin, 1998: 405-406; Elçin, 2011:
196; Sever, 2013: 93; Uğurlu, 2009:203-240; Yakıcı, 2013: 281-282; Yönetken, 2017: 147).
54
1670’li yıllarda Osmanlı’yı ziyaret eden bir papaz, Osmanlının müzik aletleri hakkında bilgi verirken
curalar hakkında şu kısa bilgiyi vermektedir: “İkinci müzik aletleri sokakta herkesin tıngırdattığı üç telli
zavallı bir enstrümandır.” (Covel, 2017: 142). Covel’in bu cümlelerinden o dönemde curanın çok yaygın
olduğunu ve genelde halk tarafından çalındığını anlamaktayız.
55
Eserin baş sayfalarında maalesef sayfa numaraları bulunmamaktadır. Eserde sayfa numarası 9. sayfadan
itibaren bulunmaktadır. Biz de bu sayfa numarasından geriye giderek eserin sayfa numarasını kendimizce
tespit etmiş olduk. Eserin ileri sayfalarının bazı yerlerinde de sayfa numaralarının verilmediği görülmüştür.
Birkaç örnek vermek gerekirse 64. 65. 76. 88. vd. sayfalarını verebiliriz.
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bozlak, maya, garip, hoyrat, kesik gibi çeşitli adları bulunduğunu da sözlerine eklemektedir
(2002: 30-31).
Türküler üzerine önemli görüş bildiren araştırmacılardan biri de Hikmet Dizdaroğlu’dur.
Dizdaroğlu, bir çalışmasında türküleri belli bir kalıba sokmanın zorluğuna dikkat çekmiş ve
türkülerin en önemli ayırt edici özelliğinin ezgi olduğuna dikkat çekmiştir. Dizdaroğlu türküleri
ezgilerine göre “Usullü ve usulsüz” olmak üzere iki başlık altında değerlendirmiştir (1969: 102).
Dizdaroğlu, daha sonra yaptığı bir çalışmasında da benzer görüşleri savunmuştur. Dizdaroğlu,
biçimsel özelliğin halk şiirinin kriteri olamayacağını; halk şiirinin, âşık şiirinin başlangıçtan beri
tam anlamıyla adlandırılamamasının temelinde de biçim saplantısının yattığını belirtmektedir.
Dizdaroğlu’na göre halk şiirinin kesin kuralları, yasaları bulunmadığı için halk şiirinde esas olan
“biçim” değil, “tür” dür ve “tür” ler de ezgileriyle adlandırılmaktadır. Bir deyiş, ezgisine göre
bazen türkü bazen de koşma olabilir. Dizelerin aynı hece sayısında olması veya koşukların aynı
uyak düzeninde bulunması ezgileri bakımından ayrı ad taşımalarını engellemez; aksine ezgiler,
böyle bir ad almasını mecburi kılar. Dizdaroğlu, halk şiirinde türlerin biçim yönünden “Mani tipi”
ve “Koşma tipi” yönünden ikiye ayrıldığını belirterek türkünün ne olduğu konusundaki kavram
karmaşasına bir çözüm bulmaya çalışmıştır (1976: 229-235). Görüleceği üzere Dizdaroğlu, iki
çalışmasında da ısrarla türkülerde esas olanın “biçim” değil” “ezgi” olduğunu belirtmiştir. Ahmet
Talat Onay da türküleri ezgilere göre değerlendirmenin uygun olduğunu belirtmiştir.
Ahmet Talat Onay “Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i” adlı eserinde türkülerde esas olanın
şekil değil ezgi olduğunu belirtmiş ve türküleri ezgilerine, ezgilerin muhitlerine yahut en bariz
vasıflarına göre ele almıştır. Daha sonra ise tegannisine göre türküleri aşağıdaki gibi
sınıflandırmıştır:
1. Kayabaşı: çobanların ve dağarda dolaşanların söyledikleri türküler.
2. Ezgi: köylülerin uğultulu bir havayla söyledikleri türküler olup bozuk, bozlak,
Kervankıran gibi çeşitleri vardır.
3. Varsağı: eskiden Tarsus civarında oturan Varsakların söylediği bir nevi besteli
kayabaşılardır.56
4. Türkü: Türklere mahsus bir havayla söylenen şarkılardır.
5.
Tükmanî: Türkmenlere mahsus ezgi ile söylenen şarkılar olup türkülerden sadece
ezgi ile ayırt edilir.
6.
Şarkı: Aruz ve hece vezinleri ile yazılan ve musiki bilen kişiler tarafından
betelenen parçalardır (Onay, 1996: 62-63).

56

Öcal Oğuz, varsağıları da türküler gibi “ezgi ağırlıklı bir tür” olarak değerlendirmektedir (2019: 49).
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Onay, türkülerin en bariz özelliğinin ezgiyle söylendiğini belirterek nağmelerin muhitten muhite
değiştiğinden de bahsetmiştir.
Son dönemlerde türküler üzerine çalışmalarıyla tanınan Fatma Gülay Mirzaoğlu da türküleri ezgi
bakımından usullü ve usulsüz olmak üzere ikiye ayırmıştır57 (Mirzaoğlu, 2016: 503).
2.4.3.3. Türkülerin Yapı Bakımından Tasnifi
Yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz bazı araştırmacılar he ne kadar türküleri biçimsel olarak
sınıflandırılmanın zor olduğunu, bu yüzden de türküleri ezgisel olarak değerlendirilmesi gerektiği
şeklinde görüş bildirmelerine karşın bazı araştırmacılar türküleri yapı bakımından
sınıflandırdıkları görülmüştür. Bu konuda görüş bildiren araştırmacılar ise hemen hemen birbirine
yakın görüşler ortaya koyarak türküleri ana hatlarıyla “bent” ve “nakarat” şeklinde iki ana
kategoride ele almışlardır (Dizdaroğlu, 1969: 102-121; Gözaydın, 2013: 53-104; Özbek, 1981:
63-86; Sakaoğlu ve Alptekin, 2007: 688-689; Yakıcı, 2013: 206-246).
Burada bütün araştırmacıların görüşlerine tek tek yer vermektense zihnimizde genel bir şablon
olması bakımından bu konuyla ilgili çalışmalarda sıkça atıfta bulunan Cem Dilçin’in görüşüne
yer vermekle yetineceğiz. Dilçin (2013: 296-305), türküleri yapılarına göre şu şekilde tasnif
etmiştir:
A. Yapılarına Göre Türküler
1. Bentleri mâni dörtlükleriyle kurulan türküler
a. Mâni dörtlükleriyle kurulan kavuştaksız türküler
b. Kavuştakları mâni biçiminde olan türküler
c. Kavuştakları bir dize olan türküler
d. Kavuştakları iki dize olan türküler
e. Kavuştakları üç dize olan türküler
f. Kavuştakları dört dize olan türküler
2. Bentleri Dörtlüklerle Kurulan Türküler
a. Dörtlüklerle kurulan kavuştaksız türküler
b. Bentlerinin dördüncü dizesi kavuştak olan türküler
3. Bentleri Üçlüklerle Kurulan Türküler
a. Üçlüklerle kurulan kavuştaksız türküler
b. Kavuştakları bir dize olan türküler

Fatma Gülay Mirzaoğlu başka bir çalışmasında sözel edebiyattaki manzum ürünlerin sadece söz ile
değerlendirilmemesi gerektiğini ezgi ve müzik boyutunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade
etmiştir (2015: 216). Mirzaoğlu’nun bu konudaki önemli çalışması ve özellikle de önerileri için bkz. (2015:
215-234).
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c. Kavuştakları iki dize olan türküler
d. Kavuştakları üç dize olan türküler
e. Kavuştakları dört dize olan türküler
4. Bentleri Beyitlerle Kurulan Türküler
a. Beyitlerle kurulan kavuştaksız türküler
b. Kavuştakları bir dize olan türküler
c. Kavuştakları dört dize olan türküler.

2.5. BOZLAK
Bozlağın bir ezgi türü mü, sözel anlatı türü mü olduğu üzerine çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.
Bazı araştırmacılar bozlağı bir ezgi türü olarak bazıları ise bir anlatı türü olarak
değerlendirmişlerdir. Bu bölümde bozlaklar hakkında çalışma yapmış, görüş bildirmiş belli başlı
araştırmacıların görüşlerine yer verdikten sonra sahada kaynak kişilerimizin bu konu hakkındaki
değerlendirmelerinden hareketle bozlak hakkında görüşlerimizi dile getireceğiz.
Güneyde uzun süren alan araştırması ve bunları yayımlamasıyla özelde Çukurova’ya genelde ise
Türk dünyasına büyük hizmetleri bulunmuş Ali Rıza Yalman ilk başta gelen araştırmacıdır.
Güney bölgesinde beş etapta gerçekleştirdiği gezi notlarını kitaplaştıran Yalman “Cenup’ta
Türkmen Oymakları” adlı eserinde hem bozlaklar hakkında ilk elden bilgi vermiş hem de bozlak
metinlerine yer yermiştir. Yalman, bu eserinde bozlağı “konusu acıklı olan türküler” olarak
tanımlamış; Urum Bozlağı, Düdem Bozlağı ve Yerli Bozlağı olmak üzere üç çeşit bozlaktan
bahsetmiştir. Ayrıca derleme yaptığı Topal Abdal’ın bildiği altı makam olduğunu bunların “Urum
Bozlağı, Düdem Bozlağı, Benderi Bozlağı58, İskân (ağıti harp ve darp) makamları, Elbeyli, Urum
divanı” olduğunu da sözlerine eklemiştir (1993: 15-18). Yalman’ın eserinde dikkat çeken bir
hususu belirtmekte fayda var. Yalman, eserinde derleme yaptığı Mehmet’e ve Topal Abdal’a
sırasıyla “Hangi makamları okuyacaksın/biliyorsun?” tarzında sorular sorması üzerine Mehmet
üç “bozlak makamı” Topal Abdal ise altı “bozlak makamı” bildiğini söylemiştir. Dolayısıyla hem
Yalman’ın sorusu hem de kaynak kişilerin verdiği cevaplar bozlağın bir makam olduğunu gösterir
niteliktedir.
1936 yılında Çukurova’da derleme çalışmaları yapan etnomüzikolog Béla Bartók, saha
çalışmalarını kitaplaştırdığı ve Türkçeye “Küçük Asya’dan Türk Halk Musikisi” olarak çevrilen
“Benderi Bozlağı” hakkında Halil Atılgan önemli bilgiler vermiştir. Atılgan, bu havanın sadece Düziçi
ve yöresinde bilinen bir tür olabileceğini söylemektedir. Atılgan, hem Ali Rıza Yalman’ın tespitleri hem de
kendisinin ilçede yaptığı alan araştırmaları sonucuna göre bu uzun hava tarzının diğer uzun hava
tarzlarından farklı olduğunu ve sadece bu havayla söylenen türkünün “Genç Osman Destanı” olduğunu
bildirmektedir (2019: 284).
58
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eserinde Çukurova’da türkülerin ezgisine “gayda” dendiğini belirtmektedir. Bartók, eserinin
“21b.” ve “62” dipnotlarında az da olsa bozlaklar hakkında bazı açıklamalar yapmıştır. Bartók,
eserinin “21b.” dipnotunda “Sık sık karşılaşılan bu kelimenin [bozlak] anlamı belirlenemedi.”
(2017: 187) şeklindeki ifadesine karşılık Reinhard “Oysa Bartók’un belirleyemediği bozlak, hiç
şüphesiz, uzun havaya bağlı bir türdür.” (2017: 233) diyerek Bartók’un ilgili dipnottaki bilgiye
açıklık getirmiştir. Bartók’un yine “62” deki dipnotunda Bozlak ile uzun hava hakkındaki
yorumlarına (2017: 192) Reinhard’ın “Uzun hava ile bozlak kavramlarının çoğu kez birlikte
anıldığını gösteriyor.” (2017: 233) şeklinde açıklama yapmıştır. Bartók, bozlak diye kaydettiği
bozlak metnini Adana-Karaisalı’daki Zekeriye Culha’dan derlemiştir. Bartók, derlediği
parçalarının sözlerinin tamamının yazılamadığını da sözlerine eklemiştir (1949: 19). Halil
Atılgan, Béla Bartók’ın 1936’da Osmaniye’nin Çardak köyünde derlediği türkülerinin çoğunun
uzun hava olduğunu söylemektedir (2019: 250).
İsmail Habib (Sevük), bozlakları şiirlere hikâyelerin eklenmesiyle oluşan bir tür olarak
değerlendirmektedir. Konusu çok geniş bir yelpazeden oluşan bozlaklar gerçeğe dayanmaktadır.
Bozlaklarla halk hikâyeleri arasındaki fark ise halk hikâyelerinde nesir ön planda olup şiir
hikâyeyi süslemek için varken bozlaklarda ise asıl önemli olan nazım olup nesir ikinci plandadır
(Habib, 1942: 248, 250, 298).
Pertev Naili Boratav, “Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği” adlı eserinde çalışmamızla alakalı
olan hikâyeli türküler hakkında önemli bilgiler vermiştir. Boratav, hikâyeli türkülere Kuzeydoğu
Anadolu’da “serküşte” veya “kaside” dendiğini söyler ve bu türe bozlak diyen araştırmacılardan
hareketle de bozlağın bir makam olması gerektiğini “Ben öyle sanıyorum ki, bozlak, bunların
içindeki türkülere verilen addır; çünkü bu, Güney ve Orta Anadolu’da, bilhassa Türkmen
boylarının dolaştığı veya yerleştiği yerlerde bir türkü makamıdır.” sözleriyle dile getirmiştir.
Büyük halk hikâyelerinde nesrin ön planda, şiir/türkünün ise hikâyeyi süslemek için olduğunu;
küçük hikâyelerde (bozlaklarda) ise asıl olan türkü-melodi olup mensur hikâye kısmı, türküyü
anlaşılır kılmak ve büyük bir tesir meydana getirmek için olduğunu belirtmektedir (Boratav,
2015: 74). Boratav, eserinin üçüncü bölümünde bu konu üzerine tekrardan dönmektedir. Boratav,
tek türkülü veya daha az sayıda türkülü kısa hikâyelerde önemli olan türkünün olduğunu ve
genelde de Güney Anadolu ile Orta Anadolu’nun güneye bakan yamaçlarında görüldüğünü
belirterek mevzularına göre ise hikâyeli türküleri “(1) Aşk Maceraları, (2) Derebeyleri veya Aşiret
Beyleri Aralarındaki Maceralar, (3) Eşkıya Maceraları, (4) Başka Mevzularda Maceralar” olmak
üzere dört başlık altında ele almıştır. Boratav, bu türkülerin nesir kısımlarının türküye bir giriş,
türküleri açıklayıcı basit izahat olarak görmekte ve bunların bir edebi değeri olmadığını dile
getirmektedir. Boratav, yaptığı bazı ihazatlardan sonra bu türün bir “hikâye” olarak kabul
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edilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir (2015: 156-162). Boratav’ın üçüncü bölümde yaptığı
bu sınıflamada güneyde uzun süre alan araştırması yapan Ali Rıza Yalman’ın verilerinden
yararlandığı görülmektedir. Boratav; İsmail Habib Sevük ve Ali Rıza Yalman tarafından küçük
bir hikâye çeşidi olarak görülen “bozlak” ların esasında bir hikâye çeşidi olmadığını bunların
türkülerin bir makamı olabileceğini (s. 74) belirterek bahsi geçen araştırmacıların görüşlerine
katılmadığını belirtmekle birlikte bozlakların kısa bir hikâyesi olduğunu da (s. 156-162)
kabullendiğini anlamaktayız.
1950’li yılların başında Çukurova’da araştırma yapan bir diğer önemli Batılı araştırmacı ise W.
Eberhard’dır. Çukurova’da gerçekleştirdiği saha çalışmasından elde ettiği verileri yayımlayan ve
Türkçeye “Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri” adıyla çevrilen eserinde Eberhard,
bozlaklar hakkında şu bilgileri vermektedir: “Çalıştığımız bölgeye has olan özel bir tür olan
‘bozlak’ kısa bir giriş eklenmiş şiirden oluşur.” Eberhard, yaptığı bu tanımdan sonra bozlaklar
hakkında bilgi vermeye devam eder: Şiirden önce yapılan açıklama, nazımın hangi koşullarda ve
niçin ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. Örnek vermek gerekirse Kozanoğlu hakkındaki
nazımlar bu türe girmektedir. Dinleyiciler için önemli olan açıklamadan ziyade nazım kısmı
önemlidir. Dinleyiciler; bunları şiirsel estetik, müzik kalitesi ve sunuş mükemmelliğine göre
değerlendirmektedir (2002: 102). Eberhard’ın bu açıklamalarına göre bozlaklar sözel bir anlatı
türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hem ülkemiz hem de Çukurova’da araştırmalar yapan önemli araştırmacılardan olan Kurt ve
Ursula Reinhard çiftinin bozlaklar hakkındaki görüşleri özetle şöyledir: Folklorik açıdan
bakıldığında türkünün iki çeşidinden biri olan bozlaklar, ağıttan daha canlı, hafif; ağıt ise daha
ağır, ciddi bir türdür. Yeni durumlar karşısında irticalen söylenebilen, değiştirilebilen,
düşünülerek oluşturulan ve genellikle 11’li hece ölçüsüyle söylenen bozlakların belli başlı bir
makamları yoktur. Uzun hava ezgi hazinesinin üçte ikisi bozlaktan, biri ise ağıttan müteşekkildir
(2007b: 32-33). Reinhard çiftinin bu açıklamalarından ve kitapta bozlağın müzikal yapısı
hakkında verdiği bilgilerden bozlağı bir çeşit ezgi olarak gördükleri anlaşılmaktadır.
Ali Dağıstanlı’nın 1996 yılında tamamladığı “Çukurova Bozlakları” adlı yüksek lisans tezinde
bozlak hakkında “Bozlaklar Türk halk müziği içerisinde yer alan bir uzun hava türüdür.
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde görülen bozlaklar, gerek icrasındaki kendine has tavrıyla, gerek
duygu yoğunluğuyla genel uzun havalar içerisinde çok önemli bir yere sahiptir.” (1996: XIII)
şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Dağıstanlı’nın ayrıca “… Bir Karacaoğlan, bir Dadaloğlu, bir
Elbeylioğlu bozlakları günümüze kadar söylenegelmiş bozlaklardır.” (1996: 23) şeklindeki
sözlerinden Elbeyoğlu gibi türkülü halk hikâyelerindeki türküleri de bozlaklar içerisinde
değerlendirdiği anlaşılmaktadır.
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Erman Artun’un 1996 yılında yayımladığı bir çalışmasında bozlaklar hakkında yörenin âşıklarına
dayanarak önemli bilgiler vermiştir. Artun, yöredeki âşıkların görüşlerine yer vermezden evvel
uzun yıllar yörede görev yapması ve saha çalışmasında bulunmasından hareketle yörenin
bozlakları hakkında kendi düşüncelerini şu cümlelerle dile getirmiştir: Adana âşık fasılları içinde
önemli geleneklerden biri de bozlak söyleme bölümüdür. Yörenin bozlakları belli bir ezgiyle
söylenmektedir. Kendine özgü bir havayla söylenen bozlaklar; Türkmen, Yörük, Varsak ve Avşar
yaşamından izler taşımaktadır. Yayla, göçerevli insanını anlatan bu türküler, yörede özel bir
konuma sahiptir. Artun, bu bilgileri verdikten sonra bozlakların ne olduğu hakkında bizzat bu türü
icra eden yörenin ünlü âşıklarının görüşlerine yer vermiştir. Artun’un çalışmasında yörenin ünlü
âşıklarından Âşık Feymânî’nin bozlak hakkındaki görüşleri şu şekildedir: Bozlaklar, “Öksüz Ali
Bozlağı”, “Yiğen Ali Bozlağı”, “Deli Boran Bozlağı”, Gündeşlioğlu Bozlağı” vd. gibi adlar
almaktadır. Bozlakların tümünün söylenişte farklı bir tavırları bulunmaktadır. Hepsi yüksek
havada söylenmekle birlikte yine de ayrı bir ahenkleri bulunmaktadır. Bunlar birbirinden
ezgisiyle ayrılmaktadır. Âşık İmami’nin bozlaklar hakkındaki görüşleri ise şöyledir: Bozlaklar,
“Çukurova Bozlağı”, “Kırşehir Bozlağı”, “Gavurdağı Bozlağı” “Belen’den Öte Amik Bozlağı”
gibi çeşitlere ayrılır. Bozlaklar “ahey” ve “aydos” ile başlar. Karacaoğlan bozlağına “ahey” ile
başlanırken Dadaloğlu bozlağına “aydos” ile başlanmaktadır. Kitapta görüşüne başvurulan Âşık
Hacı ise bozlakların diğer türkü makamlarından daha yüksek tarzda okunan bir ezgi olduğunu
belirtmektedir (1996: 104). Bu açıklamalardan bozlakların ister hikâyesiz olsun ister kısa bir
hikâyesi olsun isterse de türkülü halk hikâyelerindeki türküler olsun genel anlamda yörede
söylenilen türkülerin söyleniş makamı olduğu anlaşılmaktadır.

Erman Artun daha sonra

yayımladığı bir çalışmasında da benzer görüşler ileri sürmüştür (2003: 9). Verilen bu bilgilerden
Artun’un bozlağı bir ezgi türü olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır.
Osmaniye kültürüne önemli hizmetleri bulunan Mehmet Erkoçak, bir çalışmasında yörede
türküleri bozlak olarak okunan Yeğen Ali, Öksüz Oğlan, Ali Paşa, Hurşit, Âşık Hüseyin, Ham
Mahmut (Han Mahmut), Âşık Hacı gibi birçok aşığın yaşadığını belirtmektedir (Erkoçak, 1998:
14) Yapılan bu tespitten Erkoçak’ın bozlakları bir ezgi olarak gördüğü anlaşılmaktadır.
Çukurova bilhassa da Osmaniye-Düziçi kültürü üzerinde hem yaptığı hem de yaptırdığı
çalışmalarıyla tanınan İsmail Görkem “Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa
Köse ve Hikâye Repertuvarı” adlı çalışmasının “Hikâlerde Mûsıkî” adlı bölümde müzik bilgisinin
yeterli olmadığını söyleyerek yörede önemli araştırmalar yapmış Reinhard’ın görüşlerine yer
vermekle yetinmiştir. Ancak kendisinin saha çalışmalarındaki görüşlerini de aktarmaktan geri
durmamıştır. Görkem, yöredeki âşıklardan hareketle türkülü halk hikâyelerdeki türkülerin
“bozlak makamı”, “ağıt havası”, “Barak havası”, “Yüksek hava/kaba makam”, “engin hava/engin
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makam” olarak adlandırıldığını ve bozlakların aşiret, coğrafya, âşıkların adlarına göre “Cerit
Bozlağı”, “Urum Bozlağı”, “Karacaoğlan Bozlağı” gibi çeşitli adlarla anıldığını belirtmiştir.
Ayrıca bozlakların hikâyelerdeki 11’li hece ölçüsüyle söylenen türkülerde görüldüğünü, bunların
uzun hava tarzında olduğunu ve bozlaklar arasında da makam ve ezgi farklar olabileceğini
belirtmiştir. Örnek olarak da herhangi bir türkülü hikâyedeki türkülerin (herhangi bir türkülü
hikâye ismi belirtmemiştir) farklı bozlak havasıyla çalınabileceğini eklemiştir (2000: 41).
Çukurova türküleri üzerine önemli çalışmalar yapan araştırmacılardan Halil Atılgan
“Düziçi/Zindağın Köyünden Derlenmiş Bir Bozlak Han Mahmut” adlı makalesinde bozlaklar
hakkında bilgiler vermiştir. Bozlak ile hikâyeli türküleri eş anlamlı kullanan Atılgan; Han
Mahmut, Hurşit, Ali Paşa, Bayböyrek, Kerem, Köroğlu ve kolları gibi türkülü halk hikâyelerinin
tamamını hikâyeli türküler olarak adlandırmakta ve bunlara bozlak demektedir. Ayrıca hikâyeli
türkülerin her birinin ayrı bir havası/ezgisi olduğunu ve buna yörede “gayda (kaide)” denildiğini
belirtmektedir (2004: 250, 251). Atılgan başka bir çalışmasında bozlaklar hakkında benzer
bilgiler vermekte ve Çukurova’da söylenen türküleri iki grupta ele almaktadır: Bozlak (uzun
havalar) ve topuk havalar (kırık havalar). Atılgan, yöre halkı tarafından Gâvur Dağı olarak bilinen
coğrafya içerisinde yer alan Osmaniye, Düziçi, Bahçe’deki bozlakların motif olarak
Çukurova’nın diğer bozlak türlerinden ayrı bir karakter arz ettiğini söyler. Ayrıca bu bölgede
“bozlak söylemek” tabirinin pek gelişmediğini bunun yerine “ türkü çağırmak, uzun hava
çağırmak, senir59 havası çağırmak veya Karacaoğlan çağırmak” gibi tabirlerin kullanıldığını
söylemektedir (1993: 457, 458).
Halil Atılganın 2019 yılında bastırdığı çok hacimli bir kitap olan “Gelvurdağları’ndan
Gâvurdağları’na Düziçi” adlı eserinde bozlaklar hakkında yukarıda verdiğimiz görüşlerine benzer
iddialarda bulunmakla beraber bazı yeni görüşler de ortaya koymuştur. Bizim de çalışma sahamız
sınırları içerisinde yer alan bu bölgedeki (Osmaniye, Bahçe, Düziçi= Gavurdağları) halk
müziğinin Çukurova’nın diğer yerlerinden farklılık gösterdiğini, buradaki halk müziğine “Gâvur
Dağı Havaları” dendiğini belirten Atılgan, yöre bozlağı hakkında önemli bilgiler vermiştir.
Atılgan, ilçedeki alan araştırmaları sırasındaki gözlemlerinden ve edindiği bilgilerden hareketle
yöredeki bozlakların THM’deki şekliyle düşünülmemesi gerektiğini, yöredeki bozlakların başta
İç Anadolu olmak üzere diğer yörelerdeki bozlaklardan çok farklı bir yapı arz ettiğini şu sözlerle
dile getirmiştir:
İç Anadolu bozlaklarını okuyucu, bozlak seyrinde bir açıştan sonra okumaya başlar.
Gâvurdağları’nda ise bu uygulama farklıdır. Bozlak denilen hikâyelerin içinde okunan uzun
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Béla Bartók’un çalışmasında “Senir Ağzı” diye bir parça bulunmaktadır (2017: 131).
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havaların böyle bir açış yaptıktan sonra okunması söz konusu değildir. Okuyacağı uzun havaya
belirli bir ritmik ezgi adapte ederek okumaktadır (Atılgan, 2019: 283).

Atılgan ayrıca başkaları tarafından türkülü halk hikâyeleri olarak adlandırılan halk hikâyelerine
yukarıda değindiğimiz gibi yine “hikâyeli türkü” demekte bunların içerisinde söylenilen
türkülerin kendine mahsus bir havayla söylendiğini ve bunlara “gayda” denildiğini belirtmiştir.
Yazar, yörede geleneği sürdürenlerin eskiden hikâyeli türkülere “bozlak” dendiğini ancak
günümüzde bu tabirin kullanılmadığını da sözlerine eklemektedir. Atılgan, yöredeki bozlakları
(hikâyeli türküleri) aşk ve kahramanlık hikâyeleri olmak üzere iki grupta ele almış ve “Helvacı
Güzeli, Arzu ile Kamber, Karacaoğlan, Kılıç Ali, Esman ile Zeycan, Han Mahmut, Güzel Ahmet,
Kamberoğlu, Güheri, Ceren, Şah Mayıl, Ali Paşa, Bay Böyrek (Bey Börek), Hurşit60, Ali ile
Fatma, Gündeşlioğlu, Garip, Deli Boran, Şavo Gelin, Kerem” hikâyelerini aşk; “Köroğlu kolları,
Elbeylioğlu, Genç Osman, Dadaloğlu” hikâyelerini ise kahramanlık hikâyeleri olarak iki grupta
toplamıştır (Atılgan, 2019).
Atılgan, yukarıda verdiğimiz çalışmalarında yörede araştırma yapan araştırmacıların “türkülü
halk hikâyeleri” dediği halk hikâyelerini “hikâyeli türkü” olarak adlandırmış ve bunları “bozlak”
ile eş anlamlı tutmuştur.61 Atılgan, yörede anlatılan kendisinin “hikâyeli türkü” başka
araştırmacıların “türkülü halk hikâyesi” diye adlandırdığı halk hikâyelerindeki türkülerin ezgisini
de uzun hava62 olarak değerlendirmektedir. Yörede yirmi yedi tane hikâyeli türkü tespit ettiğini
belirten Atılgan, kaynak kişilere dayanarak yörede okunan türküleri dört grupta ele almıştır:
1234-

Kırık makamlar (ölçülü olan türküler).
Kaba makamlar-Engin makamlar (Pes perdelerden okunan türküler).
Yüksek makamlar (Dik perdelerden okunan türküler).
Ağıt makamları (Sözleri ağıt karakterinde olan türküler) (Atılgan, 2019: 254).

1986 yılında Düziçi’nin tanınmış âşıklarından Köroğlu (Mehmet Demirci) ile Âşık Mehmet
Ova’dan derleme yaptığı zaman bu âşıkların söylenen türküleri;
 Barak Ağzı Türkmen’i Makamları: Mayıl, Ceren, İsaballı
 Ağıt Makamları: Sözleri ağıt tarzındaki türküler

Ali Rıza Yalman, Memleket Çukurovada’nın 15 Teşrinievvel 1930’da (s. 9-11) ve 1 Teşrinisani 1930’da
(s. 4-8) yayımlanan “Halkiyat tetkikleri: Hurşit bey bozlağı” adlı iki bölümlük çalışmasının başlığından
anlaşıldığına göre Ali Rıza Yalman da Hurşit Bey halk hikâyesini bozlak olarak kabul etmektedir.
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Konuyu somutlaştırmak adına kitaptan birkaç örnek vermek gerekirse “Hikâyeli türkü anlatma geleneği
(Bozlak söyleme geleneği)” (s. 250), “… Öksüz Ali yörenin çok beğenilen hikâyelerindendir.
(Bozlaklarındandır)” (s. 286), “Gerek yöredeki hikâyeli türkülerle (bozlaklar)…” (s. 295) örneklerini
verebiliriz.
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Naci Kum’un 1950’de (s.157) yayımladığı bir çalışmasında “Cerit âşıklarından Abdurrahman ağanın
destanı” başlığının altına parantez içerisinde “Çukurovada uzun hava ağzı söylenir” şeklindeki notu bu
bağlamda önemlidir.
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 Bozlak Makamları: Hikâyeli türkülerin içindeki uzun havalar
 Benderi63 Makamlar: Uzun hava tarzında söylenen Genç Osman türküsü, şeklinde dört
grupta değerlendirdiklerini ve bozlakları da kendi içinde; Yüksek makamlar ve engin havalar
şeklinde iki grupta ele aldığını belirtmiştir (Atılgan, 2019: 254).
Çukurova’da bilhassa da Düziçi’nde birçok kez alan araştırması yapmış olan Atılgan’ın sahadan
edindiği bilgi, izlenim ve derlediği malzemelerden hareketle ortaya koyduğu “bozlak” anlayışı,
bazı araştırmacıların genel anlamda “İç Anadolu’da ve Anadolu’nun güneyinde kısa hikâyesi olan
türkülere bozlak denir.” şeklindeki yaptıkları “bozlak” tanımıyla pek uyuşmadığı ortadadır.
Hem âşık hem eğitimci hem de Çukurova kültürüyle ilgili önemli çalışmaları olan Kadirli’nin
Araplı köyünden olan aynı zamanda “bozlakçı” olarak tanınan İbrahim Karalı Davutluoğlu,
“Çukurova’da Bir Alabohça” adlı eserinde bozlağı “Bozlak, bizim yöremize has türkü
söylediğimiz bir uzun hava ve ağızdır. Uzun hava derken, maya değil, gazel hiç değildir. Kendine
has, bize has, özel bir makamdır.” (2011: 154) şeklinde tanımlamıştır. Yazar, bunun dışında
bozlakları “a) Söylenildiği aşirete göre, b) Söyleyen kişiye göre” şeklinde ikiye ayırmış ve bunlar
hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir (2011: 154-158). Davutluoğlu’nun bu tanımından bozlağı bir
türkü makamı olarak gördüğünü anlamaktayız.
Yörede birçok kez derleme çalışması yapan Fatma Gülay Mirzaoğlu, bozlaklar hakkında oldukça
önemli çalışmalar yapmıştır. Mirzaoğlu, “Toroslar’dan Çukurova’ya Yankılanan Ses: Bozlak”
adlı çalışmasında bozlağın esasen bir türküden oluşan ancak özel bir olayın anlatıldığı bu türküyü
çevreleyen bir izahatın da genellikle nakledildiği bu söyleyiş tarzı ‘bozlak’ adıyla anıldığını
belirttikten sonra bozlağın çoğunlukla halk edebiyatı araştırmacılarınca bir “hikâye türü”, halk
müziği araştırmacıları tarafınca ise bir müzik-uzun hava- türü olarak ele alındığını ifade etmiştir.
Mirzaoğlu’nun bu konudaki görüşü ise bozlağın güneye ve kısmen de Orta Anadolu’ya özgü
yöresel özelliklere sahip bir uzun hava türü şeklinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağıdır.
Ancak bu konuda çok kapsamlı çalışmalar yapıldıktan sonra kesin kararlar vermenin daha uygun
olacağını da sözlerine eklemiştir (1998: 413, 418). Mirzaoğlu, bozlaklar hakkında kesin hükümler
vermek için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini söylemekle kalmamış, bu konuda
sonraki yıllarda kapsamlı bir çalışma ortaya koymuştur: “Çukurova Bozlağı”.

Atılgan, Düziçi’nin ünlü âşıklarından olan Köroğlu’ndan hikâyesini, yine aynı köyden olan Abad Osman
olarak bilinen Osman İriş’ten ise türküsünü derlediği “Genç Osman” adlı türkünün yörede çok sevildiğini
ve ayrı bir uzun hava tarzında söylendiğini, bu tarzın “Benderi makamı” olarak bilindiğini ve bunun ilk ve
tek örneğinin “Genç Osman” türküsünün olduğunu belirtmiştir. Bu havaya Ali Rıza Yalman’ın değindiğini
de dipnotta belirtmiştir.
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Mirzaoğlu, “Çukurova Bozlağı” adlı eserinde de bozlaklar hakkında oldukça zengin bilgiler ve
metinler vermiştir. Eserin “Sözel Kültür Ortamında Bozlak” adlı birinci bölümünde bozlağın en
yaygın olarak yaşadığı yerlerin Güney Anadolu ve Orta Anadolu olduğunu ve bu bölgede yapılan
yerli ve yabancı bilim adamlarının çalışmalarından örnekler vererek konuyu aydınlatmaya
çalışmıştır. Çukurova’da en çok bilinen bozlak çeşidinin Karacaoğlan ve Dadaloğlu’na ait
olduğunu ve bunların dışında ise Deli Boran, Öksüz Ali, Bey Mayıl, İlbeylioğlu gibi başka bozlak
türlerinin yaygınlığından bahsetmiş; bozlakların yöre halkı tarafından da oldukça sevildiğini dile
getirmiştir.
Mirzaoğlu, “Bozlak Hikâyelerinin Metin Özellikleri” başlığı taşıyan ikinci bölümünde bozlak
metninin hikâyesi hakkında çoğu aynı görüşü paylaşan araştırmacıların bozlaklarda önemli olanın
şiir, nesrin ise çok önemli olmadığını bildiren görüşlerine karşılık olarak yörenin ünlü
âşıklarından Ahmetçe’nin “hikâyesiz türkü söylemeyi, tefsirsiz Kur’an okumaya benzer.” sözünü
referans göstererek ve de kendi alan araştırmalarındaki izlenimlerine dayanarak bir bakıma
bozlaklarda nazımın ön planda olup nesrin geri planda olduğunu iddia eden araştırmacıların bu
görüşüne karşı çıkmış ve bozlaklarda hikâye kısmının en az nazım kadar önemli olduğunun altını
çizmiştir. Mirzaoğlu, “‘Bozlak’ Çukurova bölgesi için özel bir anlam taşımaktadır: ‘Hikâye’.”
şeklinde bir vurgulama yaptıktan sonra bu konudaki görüşünü şu şekilde özetlemiştir: “Bozlaklar
çoğunlukla acı verici olayların hikâye edilmesi; karalama (=mensur kısım) ve türkü ile
anlatılmasıdır… Karalama ve türküden örülmüş bir ‘hikâye’ olan bozlak, aynı zamanda ezgisini
de beraberinde bulunduran bir hikâye metnidir.” (2003: 72-75).

Yapılan bu yorumlardan

hareketle Mirzaoğlu’nun bozlağı kendine has ezgisiyle birlikte bir “hikâye” türü olarak kabul
ettiğini çıkarabiliriz.
Mirzaoğlu’nun sahadan elde ettiği bilgilerden hareketle ulaştığı bu görüşlerin doğru olduğunu
söyleyebiliriz. Bazı araştırmacıların bozlakta asıl önemli olanın türkü nesir kısmının geri planda
olduğu görüşünün çok da geçerli olmadığını yaptığımız saha çalışmalarında gözlemledik.
Mirzaoğlu’nun bozlakta hem türkü hem de nesrin aynı öneme sahip olduğu görüşü bu bağlamda
doğru bir tespittir. Kaynak kişilerimizden Âşık Softa (Abdullah Kara), bir türkünün anlamı ancak
onun hikâyesinin bilinmesiyle anlaşılabilir, demektedir. Âşık Softa’ya göre bir türkünün hikâyesi
yoksa o türkü anlaşılır, değildir ve hiçbir anlam ifade etmemektedir. Âşık Softa, teorik olarak
söylediği bu sözlerini derleme çalışmalarında da uyguladığına şahit olduk. Defalarca bir araya
geldiğimiz Âşık Softa ile yaptığımız derleme çalışmalarında ister kendine ait olsun isterse de
başkasına veya anonim olsun bir türkünün hikâyesini en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır. Bu
ayrıntılı hikâye kısmından sonra türküsünü icra etmektedir. Varsa türküden sonra da açıklama
yapmaya devam etmektedir. Türkünün icra kısmında yer yer ara sözlere başvurarak dizelerin ne
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anlama geldiğini açıklamaktadır. Bazen de türküden sonra bu tarz açıklamalar yapmaktadır. Âşık
Softa’dan derlediğimiz bir türküyü başka tarihlerde tekrardan derlediğimiz zaman bile hikâye
kısmında yine kısaltmaya gitmemekte, hikâye kısmını yine en ince ayrıntısına kadar
anlatmaktadır. Âşık Softa her ne kadar icralarında ayrıntılı bir hikâyeye başvurmakla birlikte
yörede kaynak kişilerimizin çoğunluğu icra ettiği türkülerin hikâyesinde Âşık Softa kadar
ayrıntıya inmediğini de belirtmekte fayda var.
Yukarıda da belirtildiği gibi kimi bozlağı bir makam/ezgi çeşidi kimisi bir sözel anlatı türkü, kimi
araştırmacılar da kendine has bir ezgisi olan bir sözel anlatı türü olarak değerlendirmektedir.
Ancak yukarıda sahada alan araştırması yapan araştırmacıların görüşleri ağırlıklı olarak bozlağın
bir makam/ezgi olduğu yönündedir. Ancak bu bozlakların bir hikâyesi olmadığı anlamına
gelmemektedir. Bu hikâyelerin bir kısmı icracıların repertuvarında bulunmakla birlikte bir kısmı
zamanla unutulmuştur. Fatma Gülay Mirzaoğlu (2003: 12, 75, 78) bu tip bozlaklar için “hikâyesiz
bozlak tipi” terimini kullanmakta ve bu tarz bozlaklarda kahramanın olay ve biyografik
hikâyesinin unutulduğunu, geriye sadece türkü metni ve ezgisi kaldığını, bugün (2000’li yıllar)
bu tarz bozlakların daha çok yaygın olduğunu belirtmektedir. Mirzaoğlu’nun yerinde olan bu
tespitini yaptığımız saha çalışmasında bizzat gözlemleme şansımız olmuştur. Yörede bozlak bilen
kaynak kişilerin çoğunun öbür dünyaya intikal etmesi, kalanların da bu türü uzun süre icra
etmemesinden dolayı sadece türkünün hikâyesini değil, türkünün sözlerini bile unutma derecesine
gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi, televizyonun, internetin yaygınlaşması, yeni eğlence
mekânlarının artması, insanların modern dünyanın kıskacında hızlı bir yaşam sürmesi gibi
nedenlerden dolayı insanların artık hikâye dinleyecek vakti bulunmamaktadır. Bu yüzden de bu
türü icra eden yöredeki günümüz (eski kuşak hikâyeci âşıklar bu hikâyeleri bilmektedir)
âşıkları/icracıları türkünün hikâyesini bilse bile ya çok kısa anlatmakta ya da hiç anlatmamaktadır.
Yeni kuşağın Batı tarzı müziklere ilgi duyması, yöre türkülerinden ziyade popüler şarkılar
dinlemesi de bozlakların yıllardır gelen sürekliliğini kesintiye uğratmakta; eskiden hemen hemen
her ortamda söylenen ve anlatılan bozlaklar, bugün yaşlı kuşakların hafızalarında yaşamaktadır.
Sonuç olarak hem çalışma sahamızda elde ettiğimiz bilgi ve izlenimlerden hem yörede araştırma
yapmış araştırmacıların görüşlerinden hareketle bozlaklar hakkında şunu söyleyebiliriz:
Bozlaklar, yöreye özgü olan ve kendine has bir söyleyiş tarzı olan bir türkü makamıdır. Bozlak
makamında söylenen türkülerin çoğunun kısa veya uzun bir hikâyesi bulunduğu gibi zamanla
hikâye kısmı unutulan bozlaklar da bulunmaktadır. İcra edilen bu bozlaklarda nesrin geri planda
nazmın ön planda olduğu görüşünü öne süren araştırmacıların görüşlerinin çok da geçerli
olmadığını söylemeliyiz. Bir örnek vermek gerekirse yörede çokça bilinen ve söylenen bir türkülü
halk hikâyesi olan Elbeylioğlu’na ait bir türkünün (Elbeyoğlu’nun amcası oğlu Ali Kadıoğlu’nun
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hanımı Muzu’ya söylediği türkü) de hikâyesi ile icra edilmektedir. Esasında bu türküye gelene
kadar birçok olay yaşanmasına karşın icracılar, bu bölümleri kısa veya uzun olsun yine de
anlatmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Verilen bu örnek, bozlaklarda sadece türkü
değil hikâyesinin de önemli olduğunu göstermektedir.
2.6. HİKÂYELİ TÜRKÜ
Yukarıda araştırmacıların bozlaklar hakkındaki görüşlerine yer verdik. Bu konuya geçmeden
önce hikâyeli türküler üzerine görüş bildiren araştırmacıların görüşlerine yer vermekte fayda var.
Yörede önemli bir çalışmaya imza atmış olan W. Eberhard (2002: 4) yöredeki hikâyeli türküler
hakkında şu açıklamayı yapmıştır: “Âşık hikâyeleri Türkiye’nin güneydoğusunda da bilindiği
halde, bunların kısa şekilleri; bir şiir veya nesirle birlikte birkaç şiirden oluşmuş tipleri ile hikâyeli
türküler (balad) bu bölgede daha yaygındır.” Eberhard’ın bu görüşlerine hikâyeli türküler bir şiir
veya nesirle birlikte birkaç şiirden oluşan oluşan bir edebi türdür. Hikâyeli türküler üzerine görüş
bildiren bir diğer araştrımacı Esma Şimşek’tir.
Esma Şimşek (1999: 622) bir çalışmasında hikâyeli türküyü “Daha çok bir veya birkaç türkü
etrafında teşekkül eden metinler” şeklinde tanımlamaktadır. Şimşek, “Karacaoğlan’a Bağlı
Olarak Anlatılan Kısa Hikâyeli Türküler” adlı başka bir çalışmasında ise yine hikâyeli türkülere
değinmiştir. Şimşek, bahsi geçen çalışmasında Karacaoğlan ile bağlantılı hikâyeleri üç başlık
altında tasnif etmiştir:
A. Büyük halk hikâyeleri: Bu tür hikâyelerde kahramanın başından geçenleri ayrıntılı şekilde
anlatan hikâyelerdir.
B. Matbu hikâyeler: Karacaoğlan’ın şiirlerinden hareketle bir yazar tarafından sonradan
uydurulan hikâyelerdir.
C. Hikâyeli türküler: Bir veya daha fazla türküye bağlı olarak oluşan kısa hikâyelerdir.
Türkü/şiir merkezli olan bu tür hikâyelere, Doğu Anadolu bölgesinde “serküşte” veya
“kaside”, Güney Anadolu’da ise “bozlak” denir. Bunlar gerçekte yaşanmış olaylardan oluşur
(Şimşek, 2004: 36).

Şimşek, yukarıda da görüleceği gibi türkülü hikâye ile hikâyeli türküleri birbirinden hem ezgi
hem de uzunluk açısından ayırmış; bozlağı sadece bir ezgi olarak değil aynı zamanda edebi bir
tür olarak görmüştür. Fatma Gülay Mirzaoğlu da bozlağı hikâyeli türkü olarak görenlerdendir.
Mirzaoğlu (2003: 74), bu görüşünü şu cümlelerle dile getirmiştir:
‘Bozlak’ Çukurova bölgesi için özel bir anlam taşımaktadır: ‘Hikâye’. Bu gerçeklerden
hareketle, bozlak denildiğinde öncelikle ‘türkü’ ve çoğunlukla Güney Anadolu’da tespit
edilen, sınırlı bir tip hikâye, türküye bağlı bir ‘hikâye’ anlaşılmaldır. Bozlaklar çoğunlukla
acı verici olayların hikâye edilmesi; karalama (=mensur kısım) ve türkü ile anlatılmasıdır.
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Hikâyeli türküler üzerine doktora tezi hazırlayan ve bunu kitaplaştıran Merdan Güven (2009: 3336), hikâyeli türküler hakkında herhangi bir tanım yapmamakla birlikte hikâyeli türkülerin ortaya
çıkışıyla ilgili örnekler vererek bir bakıma hikâyeli türkülerin ne olduğunu ortaya koymuştur.
Merdan Güven, hikâyelerin ortaya çıkışını “Yaşanmış Olayların Ardından Söylenen Hikâyeli
Türküler, Halk Anlatılarından Alınan Hikâyeli Türküler ve Efsanelerden Alınan Hikâyeli
Türküler” şeklinde üç ana başlık altında ele almıştır. Güven, “Yaşanmış Olayların Ardından
Söylenen Hikâyeli Türküler” in ise beş şekilde meydana geldiğini dile getirmiştir:
1. Çeşitli kahramanların yapıp ettiklerini dile getiren türküler
2. Toplumun hafızasında yer edinmiş yiğit vasıflı kimselerin yaşantılarını dile getiren türküler
3. Güzellerin sevdalarını, evliliklerini, nişanlarını, düğünlerini, sevgiliye kaçmalarını ve
yaşadıkları talihsizlikleri dile getiren türküler
4. Duygulanma sonucu yakılan türküler
5. Farklı konular üzerine söylenen diğer türküler.
Hikâyeli türküler üzerine doktora yapan bir diğer araştırmacı Ayhan Karakaş’tır. Ayhan Karakaş
“Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikâyeli Türküler (Adana-Osmaniye)” başlıklı doktora
tezinde ilk olarak bazı araştırmacıların hikâyeli türkü hakkındaki görüşlerine yer vermiş daha
sonra Çukurova yöresindeki hikâyeli türküler üzerine bazı değerlendirmelerde bulunmuştur.
Çukurova’da belli bir gelenek dâhilinde söylenen türkülerin ortaya çıkmasına, söylenmesine
zemin hazırlayan bir olay, durum veya duygunun var olduğunu belirten Karakaş, türkünün
söylenmesine neden olan bu kısmın yörede türkünün hikâyesi olarak adlandırıldığını ileri
sürmüştür. Karakaş, bu bilgilerden başka şu bilgileri de vermiştir: Nesir şeklinde olan bu bölüm
birkaç cümleden ibaret olabileceği gibi tam bir hikâye karakteri de gösterebilir. Çukurova’da icra
edilen hikâyeli türküler, genellikle yaşanan veya şahit olunan bir olay ya da durumu ifade etmek
amacıyla söylenmişlerdir. Hikâyeli türkülerde türkü sayısı bir veya birden çok olabilmektedir. Bu
bilgileri veren Karakaş, yöredeki hikâyeli türküleri “A. Bir Olay veya Durum Karşısında
Söylenen Hikâyeli Türküler, B. Biyografik Özellik Taşıyan Hikâyeli Türküler” şeklinde iki başlık
altında sınıflandırmıştır (Karakaş, 2011: 36-37). Karakaş’ın yöredeki kaynak kişilere dayanarak
verdiği bilgilerin büyük oranda doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı çalışma sahasında
yaptığımız alan araştırmasında yörede icra edilen bir türkünün kısa veya uzun bir hikâyesi olduğu,
bu hikâyelerin ise icracıdan icracıya uzayıp kısalabildiği görülmüştür. Hikâyeli türküler üzerine
görüş bildiren bir diğer araştırmacı Ebru Şenocak’tır.
Şenocak (2019: 48), bir çalışmasında aşk ve sevda konulu türküleri şu şeklide tasnif etmiştir:

107

1. Hikâyeli türküler
1.1. Yaşamış ya da yaşadığı rivayet olunan âşıkların sevda türküleri
1.2. Efsaneleşen sevdaların türküleri
2. Hikâyesi bilinmeyen türküler.
Şenocak (2019: 46-47), aynı çalışmasında türkülerin hem bireylerin hem de toplumların hayatında
derin izler bırakan olayların yansıması olduğunu; hikâyeli türkülerin ise büyük çoğunluğunun aşk
ve sevda konulu olduğunu da sözlerine eklemiştir. Yukarıdaki tasniften anlaşıldığı kadarıyla
Şenocak; aşk ve sevda konulu hikâyeli türküler ile hikâyesi bilinmeyen türküler arasında şekil,
ezgi, konu vd. gibi özellikler açısından bir ayrım yapmamış; sadece hikâyesi bilinip bilinmemesi
yönüyle bir ayrım yapmıştır. Şenocak (2019: 57), hikâyesi bilinmeyen türküler hakkında da bilgi
verirken gerçek hayatta yaşanmış fakat günümüzde hem söyleyeni hem de hikâyesi unutulmuş
birçok türkünün olduğunu ifade ederek aslında birçok türkünün hikâyesinin olduğunun altını
çizmiştir. Hatta “Hikâyesi bilinmeyen türküler” başlığı bile her türkünün bir hikâyesinin olduğu,
ancak günümüzde bunların unutulduğu anlamı taşımaktadır. Hem ülke genelindeki hem de
yöredeki hikâyeli türküler üzerine görüş bildiren bu araştırmacıların genel olarak birleştiği husus
ise hikâyeli türkülerin kısa veya uzun bir hikâyesi olmasıdır.
Şimdi tekrardan yöredeki hikâyeli türkülere dönecek olursak yukarıda da ayrıntılı olarak üzerinde
durduğumuz gibi bazı araştırmacılar bozlağı bir müzik makamı bazıları ise hikâyeli türkü olarak
görmüşlerdir. Bu araştırmacıların bozlağın kısa bir hikâyesi olması ve özel bir ezgiyle (uzun hava)
söylenmesi yönüyle hikâyeli türkü olarak adlandırmaları doğru olmakla birlikte yörede söylenen
her hikâyeli türkü bozlak makamıyla icra edilmemektedir. Yukarıda da verdiğimiz gibi Reinhard,
“uzun hava ezgi hazinesinin üçte ikisi bozlaktan, biri ise ağıttan müteşekkildir.” (2007b: 32-33)
diyerek bozlağın uzun hava olduğunun altını çizmiştir. Derlediğimiz hikâyeli türkü metinlerinden
bazıları uzun hava olmasına karşın bazıları kırık havadır. Notaya aldırdığımız kırk türküden uzun
hava şeklinde söylenen türküler şunlardır: Ceridler Rakka’dan Sökün Edince, Görüküyo
Hamite'nin Galası, Garipçe Garipçe Öten İbili, Oğlan Geldin Gamlı Gamlı Oturdun, Fenedir
Dünyanın Ötesi Fene, Esmehan (Bahçemizde Çok Muyudu), Bulanık'ta Bir Güzele Uğradım,
Ahmet Bey ile Güher Hanım, Öksüz Ali, Elbeylioğlu, Adım Adım Gezsem Düzüniçi'ni, Bir
Zamanlar Sevgilimle Konuşuyorduk, Köroğlu, Kaman Ağıdı, Gızınan Gelinin Bir Davası Var,
Esman ile Zevcan, Kerem, Ceren, Şeref ile Senem, Gadirli'den Çıktım Andırın Yolun, Düldül
Dağı, Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa’dır. 18 türkü ise kırık hava tarzındadır. Bu hikâyeli türküler
ise şunlardır: Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim, Od Omar'ın Ağıdı, İzin Verin Galan Bize, Yayla
Özlemi, Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı, Bayram Gelir Eller Geyinir, Bayındırlı Köyü, Ayşe Gelin'in
Ağıdı, Eşkıyalar Tarafından Vurulan Askerin Ağıdı, Ahıska, Turnalar, Ben de Geldim İstanbul'a,
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Şu Garşımda Duran Gözel, Çekildi Semaya Galmadı Eylik, Goca Çınar, Yeter Şu Verdiğin
Zulüm, Dumanlı Yaylası, Paraya Bakınca Acıdım Şaşdım I’dir.
Notaya alınan bu hikâyeli türkülerden de anlaşılacağı üzere yörede icra edilen her hikâyeli türkü
bozlak gibi uzun havayla terennüm edilmemektedir. Bu durumda yörede hikâyeli türkü olarak
adlandırılan bozlak dışında kırık hava tarzında söylenen ve bozlak olmayan hikâyeli türküler de
bulunmaktadır. Ayrıca bu kırık hava formatında olan türkülerin çoğu yakın dönemlerde
bestelenmiş türkülerdir. Yukarıda da araştırmacıların belirttiği gibi bozlaklar ise daha çok
göçerevli hayat tarzını, yer-yurt tutma yüzenden çıkan aşiret kavgalarını, iskân sonrası yaşanan
yayla hasretini dile getiren, anlatan eski türküler olarak bilinmektedir ki derlediğimiz “Ceridler
Rakka’dan Sökün Edince, Görüküyo Hamite'nin Galası” gibi uzun hava tarzında söylenmiş
türküler bu gruba girmektedir. Bu açıklamalardan sonra derlediğimiz türkü metinleri ve sahada
edindiğimiz izlenimlerden hareketli bozlağın da içinde olduğu hikâyeli türküler hakkında bazı
açıklamalara geçebiliriz.
Yöreden derlediğimiz türkülerin kaynaklarını aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
1) Karacaoğlan, Dadaloğlu, Âşık Ömer, Âşık Abdurrahman gibi eski dönemlere ait âşıklara
ait hikâyeli türküler. Bunların bazıları uzun hava bazıları ise Karacaoğlan’a ait “Şu
Ġarşımda Duran Gözel” hikâyeli türküsü örneğinde olduğu gibi kırık hava formatında
söylenmiştir.
2) Yakın dönemlerde yaşamış ve yaşamakta olan Âşık Hacı, Âşık Hüseyin, Âşık Mulla,
Âşık Tus Mustafa, Karayiğit Osman, Dırdıbıdlı Âşık Hüseyin gibi âşıklara ait hikâyeli
türküler.
3) Mehmet Yutkal, Ömer Kına, Mustafa Kaya, Muhammet Serçe gibi amatör icracılara ait
hikâyeli türküler.
4) Elbeylioğlu, Gündeşlioğlu, Güzel Ahmet, Kerem ile Aslı, Öksüz Ali, Âşık Halil gibi
türkülü halk hikâyelerinden kesit halindeki hikâyeli türkülerdir.
5) Ahmet Bey ile Güheri, Senem ile Yazıcıoğlu, Kamberoğlu ile Senem, Han Mahmut gibi
bir veya birkaç türküden oluşan yörede bozlak (=hikâyeli türkü) olarak bilinen hikâyeli
türkülerdir.
6) Ölüm türküleri yani ağıtlar. Bu ağıtların çoğu anonim olmakla birlikte yazarı belli olan
ağıtlar da bulunmaktadır.
Derlenen hikâyeli türkülerin temalarını tezimizin “Hikâyeli Türkülerin Tematik Yapısı”
başlığında işlediğimiz için burada yer vermiyoruz. Derlediğimiz hikâyeli türkülerin hikâye kısmı
ise değişkenlik göstermektedir. Derlenen türkülere şöyle bir göz attığımızda 25 civarında türkü
yaşanmış bir hadiseyi anlatmaktadır. Bu türküler dışında türkülerin hikâyeleri genel olarak şu
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şekilde olduğu tespit edilmiştir: Duygulanma ve efkârlanma (ayrılık, gurbet, yoksulluk, hasret,
özlem, hayranlık, acıma, dara düşme, ihanete uğrama, hayal kırıklığı, kin ve nefret vd.)
karşılaşılan bir güzel, maruz kalınan bir adaletsizlik ve hakaret, ölüm gibi olaylar ve durumlardır.
Bazılarının hikâyesi uzun olmasına karşın bazılarının hikâyesi oldukça kısadır. Bu saydıklarımıza
örnekler vermek gerekirse aşağıdaki türkü örneklerini verebiliriz.
Derlenen türkü metinlerinin hikâyesi gerçekten yaşanmış bir vaka olmasına karşın bu vakadan
sonra söylenen türkülerde bu vakadan ya hiç bahsedilmemekte ya da çok az bahsedilmektedir. Bu
çeşit türkülere bir örnek vermek gerekirse Âşık Sefer Tuna’ya ait “İki Cani İgfal Eddi Yârimi”
türküsünü verebiliriz. Bu türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Sevdiği kızla kaçan Sefer Tuna, çok
güvendiği bir arkadaşının yanına sığınır. Arkadaşı, Sefer Tuna’ya ihanet ederek sevdiği kızı
elinden alır. Sefer Tuna, sevdiğinden olduğu gibi bir de şikâyet üzerine hapse atılır. Âşık Sefer
Tuna, mahkemeye çıkarılmasına karşın ifade vermez. İfadeyi ancak sazıyla verecektir. Hâkim,
Sefer Tuna’nın bu isteğini kabul eder ve saz getirilir. Sefer Tuna, orada hâkime kendini serbest
bırakmasını isteyen “istek” temalı bir türkü söyler. Türkü sözlerinde yaşanan vakaya dair hapiste
kızın babası ve kendisine ihanet eden sevdiğini elinden alan arkadaşı için hapiste yattığını bildiren
bir iki dize dışında hemen hemen hiçbir dize yoktur, diyebiliriz. Bu örnek, yaşanmış olaylardan
sonra yakılan türkülerde her zaman olayın anlatılmadığını göstermektedir. Bu örnekleri
çoğaltabiliriz. Aynı olay sonrası Âşık Sefer Tuna’ın söylediği “Çekildi Semaya Ġalmadı Eylik”
türküsü de olayı anlatmamakta, sadece bir iki dizede arakadaşının ihanetini dile getirmektedir.
Bir başka türküyü örnek gerekirse “Emmim Evin Duddu M(u) Ola” hikâyeli türküsünü
verebiliriz.
Bu türkü kendisini haksız yere boşayan Ahmet Bey’in amcası kızı aynı zamanda eşi tarafından
Ahmet Bey’in ölüm döşeğinde iken söylenmiş bir türküdür. Diğer birçok türküye nazaran oldukça
uzun hikâyesi olan bu metinde yer alan türkü, Ahmet Bey’in eşini haksız yere boşadığını ima
eden ilk üç dörtlükte yer alan birer dize haricinde yaşanan olayları anlatmamaktadır. Yani icra
edilen türkü yaşanan vakayı anlatmamakta, Ahmet Bey’in eski eşinin duygularını dile
getirmektedir. “Necip İle Zeynep” adlı hikâyeli türküde yeni evli olan Necip İstanbul’a çalışmaya
gider. Giderken hanımı Zeynep’i yakın arkadaşına emanet eder. Bu arkadaşı Necip’e ihanet eder.
Bundan habersiz olan Necip memleketine geldiğinde hanımının kendisiyle konuşmak istememesi
üzerine bir türkü söyler. Necip’in söylediği türküde yaşanan olaya dair İstanbul’a çalışmaya
gitmesi dışında tek bir mısra bile yoktur. Zeynep’in söylediği tek dörtlükten oluşan türküde ise
küsme nedenini vakada geçen bir olaya dayandırması dışında bütün vaka anlatılmamıştır.
“Kamberoğlu İle Senem” in oldukça uzun bir hikâyesi olmasına karşın bu parçada icra edilen iki
türküde de olayı anlatan tek bir dize bulunmamaktadır. Kamberoğlu’nun söylediği türkü, eşinin
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kendisine merhamet etmesini isteyen “istek temalı” türkü iken hikâyenin sonunda Zeynep’in
söylediği türkü de aynı şekilde “istek temalı” bir türküdür. Dolayısıyla ayrıntılı bir hikâyesi olan
bu hikâyeli türküde icra edilen türküler, vakadan ayrı konuları işlemektedir.
Bazı hikâyeli türküler ise yaşanan olayın sadece belli bölümlerini dile getirmektedir. Hikâyede
anlatılan bu olayların bilinmemesi halinde türküde yer alan ilgili dizeler de anlamsız olacaktır.
Bu tarz türkülere örnek vermek gerekirse “Yanyöreb’e Tütün Diker” adlı türküyle başlayabiliriz.
Dört dörtlükten oluşan bu türküde türküye konu olan Kasım Tabak’ın yaşadığı olayı anlatan
dizeler olduğu gibi Kasım’ın anne tarafının kökeni, bir yaradan dolayı burnunun ucunun kesik
olması gibi vakadan ayrı temalar ele alınmıştır. “Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım” adlı
dört dörtlükten oluşan hikâyeli türkünün bir dörtlüğü hikâyede yaşanan olaylarla doğrudan
ilintiliyken diğer dörtlükler yaşanan olaylarla ilintili değildir. Mesela hikâyenin ana olayı olan bir
savaş ve akabinde esir alınma kısmı türküde hiç geçmemektedir. “Göç Elif’im Vaktı Geldi
Yaylanın” adlı türküde sevdiği kızla kaçarak bir ağanın yanına sığınmaları ve ağanın sahip olmak
isteyip de olamadığı gencin nişanlısı Elif’i öldürmesi üzerine söylenen bir türküdür. Türkünün
son dörtlüğü haricinde diğer ilk dört dörtlüğünde yaşanan hiçbir hadiseden bahsedilmemiştir.
Sadece son dörtlükte ağanın öldürülmesi olayına yer verilmiştir. Yani türkünün son dörtlüğündeki
bir dizeyi saymazsak türkü yaşanan hadiseleri anlatmamaktadır. Türküde işlenen ana tema ise
sevdiğinin öldürülmesi sonucu yaşanan derin acıdır. “Fadıma” türküsü de aynı şekilde türkünün
hikâye kısmında yaşanan vakalar silsilesini anlatmamaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür.
Bazı türküler, yaşanan bir olayın ardından söylenmekle birlikte yaşanan olay yalnızca türkünün
yakılmasına vesile olmaktadır. Yani türkü, olayı anlatmamakla birlikte yaşanan bir hadise, söz,
hakâret, tanışma veya iletişim kurma isteği, ruhi duygulanmalar gibi çeşitli etkenler türkünün
yakılmasına neden olmaktadır ki derlediğimiz türkülerin büyük çoğunluğu bu gruba girmektedir.
Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse “Hele Geline Bak Geline” türküsünü
verebiliriz. Bu türkünün hikâyesinde yaşanan olay ile söylenen türkünün içeriği tamamen
farklıdır. Bu türkü, hakarete uğrayan bir kadın tarafından söylenmiştir. Aynı durumu “Evde Kalan
Kızın Türküsü I” adlı türküde de görüyoruz. Bu türkünün yakılmasına neden olan olay kızın evde
kalması değil, kızın yengesinin kızın başına kakan sözleri olmuştur. Kızın yengesi hakaret edici
sözler söylemeseydi, bu türkü de söylenmemiş olacaktı.
Derlediğimiz türkülerin bir kısmı ise duygu patlaması sonucu söylenen türkülerden oluşmaktadır.
Bu türkülere birkaç örnek vermek gerekirse Karacaoğlan’ın “Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar
I”, Âşık Veli Sağlamer’in “Ben Gediyom Ġuzularım Elveda”, Ömer Kına’nın “Yoksulluk”,
Ahmet Kurt’un “Yavrularım Ġuzularım” türküleri bunlardan sadece birkaçıdır. Bu türküler
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tamamen duygu yoğunluğu altında bestelenmiş türkülerdir. Bunun dışında “Turnalar ve Düldül”
adındaki çoğu türkü de bir duygu yoğunluğu altında söylenmiş türkülerdir.
Derlediğimiz türkü metinlerinden yaklaşık 25 tanesi olay ağırlıklı olduğunu söylemiştik. Bu
türkülerden bazıları şunlardır: “Bir Gün Sevgilimle Ġonuşuyorduk, Şu Bizim Köyde de Ġurnaz
Kel Börklü, Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin, Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık, Paraya Bakınca
Acıdım Şaşdım I, Bir Selam Gönderdim Hacı Dayı’ma, Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin, Su
Kavgası, Evimizin Yeri Düzden”. Bu türküler, yaşanan bir hadise veya hadiseler üzerine
söylenmiş türkülerdir. Konuyu somutlaştırmak gerekirse “Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık,
Paraya Bakınca Acıdım Şaşdım I” hikâyeli türkülerini verebiliriz. Bunlardan ilki olan “Ġırk Yedi
Yılında Bir Savaş Açdık” hikâyeli türkü, Düziçi’nin Gökçayır köyünde 1947 seçiminde çıkan bir
kavga üzerine o köyde yaşayan Âşık Mulla tarafından söylenmiş yedi dörtlükten oluşan bir
türküdür. Bahsi geçen hikâyeli türkü aşağıda verilmiştir.
Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık
1947 yılında Gökçayır köyünde köy muhtarlığı seçimi olur. Bu arada şimdiki adı Yeşilyurt eski
adı ise (Halk arasında hâlâ kullanılmaktadır) Zindeğan da bu köye bağlıdır. Zindeğan’dan bir kişi
bu köye oy kullanmaya gelirken kendi köyündeki bir adama oy kullanmaya gidip gitmediğini
sorar. O adam da yevmiyemi verirsen giderim, der. Beş kuruş karşılığında seçimde oy isteyen
adamın desteklediği kişiye oy vermesi karşılığında anlaşırlar ve oy kullanmak üzere yola
koyulurlar. Gökçayır’a geldiklerinde beş kuruşa anlaştığı adam diğer muhtar adayına destek
vererek kendisini getiren adamı satar. Bunun üzerine adam parasını ister. Diğer adam da para yok
diyerek parayı vermez ve orada bir kavga çıkar. Kavgaya iki muhtar adayının yakınları da karışır
ve birbirlerini ciddi biçimde yaralarlar. Köyün kadınları biraz yüksekten eline geçirdikleri koca
koca taşları karşı tarafın adamlarına doğru atarlar. Köyün bekçisi olan Âşık Mulla, kavgadan zar
zor kaçar ve orada bulunan bir kayanın arkasına saklanarak kavgayı izlemeye koyulur. Âşık
Mulla, olup biten bu olaya aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġırk yedi yılında bir savaş açdık
Ġarılı ġocalı ġaynadık coştuk
Ayrıldık da döňe döňe döğüşdük
Akdı su yerine bizim ġanımız
Gȫ Gedik cephesi ufak bir ülke
Ġarılar daşını döşedi halka
Gökçayır báğleri yetişdi sulka
Gelmeseydi ġırılırdı yarımız
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Akan ġana ġartal ġuzgun dönüyá
Bunu duyan ta yürekden yanıyá
Ġaymakam Bey bizi rahat sanıyá
Hökümete bilinmedi halımız
Kâtip düdük çalar ister amanı
Yanıyá yüreğim çıkmaz dumanı
Ġam çekmen arkadaşlar gelir zamanı
Ölmeyene devir döner yalıňız
Otururlar başı başa çatarlar
Her birisi beş gişiye yeterler
Ġuruşun ardıňa ġurşun atarlar
Zalım deve kinli bizim elimiz
Harbi teşkil eddi Dere báğleri
Bir gürz vurdu iňileddi dağları
Yaralandı çok ġalmadı sağlamı
Ġaça ġaça ben ġurtuldum yalıňız
Âşık Mulla der de söylüyá sözün
Durun báğler dedim geçmedi nazım
Arada şeytan var kör olsun gözü
Bundan sonra yaman olur halımız
Türkünün hikâyesinde görüleceği üzere ana olaylar silsilesi şunlardır: 1947 yılında Düziçi’nin
Gökçayır köyünde köy muhtarlığı seçimi olur. Şimdi ayrı olan ancak o dönemde Gökçayır köyüne
bağlı olan Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden bir adam, beş kuruş karşılığında oyunu parayı veren
adamın desteklediği muhtar adayına verecektir. Beş kuruşu alan adam ihanet ederek oyunu diğer
muhtar adayına verir ve parasını isteyen adama parasını geri vermez. Bunun üzerine muhtar
adaylarının taraftarlarının içine dâhil olduğu büyük bir kavga patlak verir. Bu kavgaya dâhil olan
kadınlar uzaktan, ellerine ne geçirirlerse karşı tarafın adamlarına fırlatırlar. Bu hengâmede
türküyü yakan Âşık Mulla, olay yerinden zar zor kaçarak kavganın net olarak görüldüğü yüksekçe
bir yere çıkar.
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Türkü metnine baktığımızda ilk dörtlük, kavgayı tasvir etmektedir. İkinci dörtlükte kadınların
kavgaya dâhil olması, üçüncü dörtlükte kavgada yaralananlardan, beşinci dörtlükte kavganın
sebebinden, altıncı dörtlükte kavgaya sebebiyet verenler ve kavga sonucu çok kişinin
yaralandığından ve kendisinin canını zor kurtardığından, yedinci dörtlükte ise köyün bekçisi
olarak Âşık Mulla’nın kavgayı ayrımak için müdahale etmesine karşın sözünün geçmediğinden
bahsedilmiştir. Bunun yanında hikâye kısmında anlatılmayan ancak dörtlüklerden anlaşıldığına
göre başka olaylar da vuku bulmuştur. Bunlar ise kavgaya Gökçayır köyünün ileri gelenlerinin
ayırmak için müdahale ettiği, eğer bu müdahale olmasaydı ölümlerin olacağı; kavganın hükümete
bildirilmediği, kavga esnasında kâtibin kavgayı ayırmak için düdük çalmasından bahsedilmiştir.
Görüleceği üzere türkü metni olay silsilesinin çoğunu anlattığı gibi hikâyede anlatılmayan olaylar
da anlatılmıştır. Bu metinde hikâye kısmı ile türkü bütünlük teşkil etmekte ikisi de olayı
anlatmaktadır.
Bestesi yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa’ya ait olan “Paraya Bakınca Acıdım
Şaşdım I” adlı hikâyeli türküde yaşanan hadiselerin hemen hemen tamamı türküde dile
getirilmiştir. Bu türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Çocuğu olmayan Köse adındaki bir adam
işlerine yardımcı olması için yanına bir çocuk alır. Köse’nin yanında çalışan bu çocuk, bir müddet
çalıştıktan sonra Köse’nin cüzdanından bir miktar para aldıktan sonra evden hızlıca uzaklaşır.
Çocuğun hızla uzaklaşmasından şüphelenen Köse, hemen evindeki para cüzdanına bakar. Paranın
bir kısmının çalındığını gören Köse, çılgına döner ve çocuğun gidebileceği muhtemel yerleri
gezer. En sonunda çocuğu Karagedik köyündeki akrabalarının evinde bulur. Köse, çocuğu
dövmeye yeltenir. Çocuğu akrabası olan bir gelin kurtarır. Bu arada çocuk çaldığı paranın bir
kısmıyla horuz bir kısmıyla sabun almıştır. Orada hemen Köse’nin birkaç kuruş bozuk para
haricinde parası iade edilir. Parayı alan Köse evine geri gelir. Hikâyesi özetle bu şekilde olan
türkü de aynı olaylar silsilesini mizahi bir üslupla dile getirmektedir. Yani hikâyede cereyan eden
olaylar silsilesi aynı şekilde türküye yansımıştır.
Yöreden derlediğimiz türkülerden bir kısmı ağıttır. Ağıtların büyük bir çoğunluğu ise bir kişinin
ölümünün ardından söylenmiştir. “İneğin Ağıdı, Yanan Evin Ağıdı” gibi birkaç ağıt ise insan
dışındaki varlıklar için söylenmiştir. Bu ağıtların bir kısmı olay ağırlıklı iken bir kısmı ise
duygusaldır. İçinde olay olan ağıtlar ise genelde kazaran veya kasten öldürülen kişilerin ardından
söylenen ağıtlarda daha çok görülmektedir.
Yörede yaptığımız alan araştırmasında icracılar icra ettikleri türkülerin ister hikâyesi uzun ister
kısa olsun bütün bunlara “heyka (=hikâye)” demektedir. İcra ettiği türkülere başlamadan evvel bu
türkünün hikâyesi var mı diye sorduğumuzda veya biz sormadan kendileri “Bu türkünün heykası
…” şeklinde bir cümleyle türkünün hikâyesini anlattıkları görülmüştür. Bu da yöre halkının ve
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icracılarının ister uzun ister kısa olsun icra ettiği türkünün havasına bakmadan türkünün
yakılmasına, oluşumuna, söylenmesine neden olan her olayı, durumu “hikâye” olarak
adlandırdığını göstermektedir. Yöre halkı hikâyesi olmayan türküye ise “yoz türkü”, hikâyesi olan
türküye ise “kemikli türkü” denmektedir. Yörede “yoz” sözcüğü genelde dişi olan küçük ve
büyükbaş hayvanların kısır olanına verilen addır. Yıllarca en büyük geçim kaynağı hayvancılık
olan Çukurova Türkmenleri için hayvanların kısır olması, büyük bir ekonomik kayba yol açacağı
düşünülürse “yoz” sözcüğünün ne kadar olumsuz bir anlama sahip olduğu kendiliğinden
anlaşılacaktır. Kaynak kişimiz Tus Mustafa’ya göre “yoz türkü” başından iş geçmemiş, yani
hikâyesi olmayan türküdür. Kınalarda âşıklar, türkülü hikâyeye başlamadan önce üç yoz türkü
söylemektedir. Tus Mustafa yöre insanının yoz türkülere pek itibar etmediğini, kınalarda âşıklık
yaparken yöre insanının “İlle kemiklisini söyle” diyerek türkülü halk hikâyelerine veya hikâyesi
olan türkülere daha çok rağbet ettiğini beyan etmiştir. Sahada elde ettiğimiz bilgiler ve
metinlerden ve de yukarıda araştırmacıların hikâyeli türkü hakkındaki görüşlerinden hareketle
hikâyeli türküler hakkında sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Yukarıda araştırmacıların belirttiği
gibi her türkünün bir yakılış hikâyesi göz önüne aldığımızda hikâyesi uzun veya kısa olsun, uzun
veya kırık havayla terennüm edilsin türkünün yakılmasına neden olan her olay, durum, duygu
türkünün hikâyesi olarak kabul edilebilir. Bu şekilde oluşan türkülere de hikâyeli türküler
diyebiliriz.
2.7. BALAT-HİKÂYELİ TÜRKÜ İLİŞKİSİ
Ruth Finnegan, baladı şu şekilde tanımlamaktadır: “Balad, destandan daha kısa olup bir dizi
kahramanlık eyleminden ziyade tek bir bölüme yoğunlaşan ve icra edilen bir anlatı şiiri olarak
kabul edilir.” (1977: 10). Orhan Acıpayamlı (1978: 21) baladı “Toplantılarda, genellikle dansla
birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri.” şeklinde tanımlamaktadır.
Orta Çağ'da Avrupa'da geliştirilen bir tür anlatı halk şarkısına balat denir. Halk türküsünün bir
çeşidi olan balat, zamana ve yere göre değişiklik göstermekle birilikte belli niteliklerinin sabit
kaldığı söylenilebilir. Baladın görünüşte değişmeyen beş temel özelliği bulunmaktadır: 1. Balat
bir anlatıdır., 2. Balat, ezgiyle söylenir., 3. Bir balat tanımlama, sitil ve içerik olarak halka aittir.,
4. Bir balat tek bir olaya yoğunlaşır., 5. Bir balad kişisel değildir, eylem diyalogla ve olaylarla
hızla sona doğru hareket eder (Leach, 1950: 106; Mirzaoğlu, 2015: 378). Anlatı şarkısı, temelde
tek bir bölüme yoğunlaşan, diyalog ve eylem yoluyla dramatik gelişme ve nesnel tonla karakterize
edilen ve yapısal olarak tekrarlayan sözlü kalıplara ve sıkı, dengeleyici sahnelere dayanan bir
türdür (Moreira, 1997a: 81). James Moreire (1997b: 349) başka bir çalışmasında ise anlatı halk
türküleri hakkında tanım yapmanın zorluğunu belirtmekle birlikte yine de bu tür hakkında şu
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yorumu yapmaktadır: “Anlatı türkülerinin metin düzeyinde bir veya daha fazla karakterin belirli
geçmiş eylemlerine yöneldiğini ve bir çatışmayı çözümüne kadar takip ettiğini söyleyebiliriz”.
Balat bir hikâyedir. “Aksiyon, karakter, beste ve tema” gibi tüm anlatılarda ortak olan dört
unsurdan balatın en çok üzerinde odaklandığı ise “olay/aksiyon” dur. Beste, rahat bir şekilde
ortaya çıkarken konu, çoğunlukla ima edilir. Karakterler çoğunlukla kişisel bakımından henüz
olgunlaşmamış tiplerden oluşurken bu unsurlar arasında esasen önemli ve etkileyici olan olay ise
genellikle hüzünlüdür. Eylem genellikle bir olay örgüsündedir (Leach, 1950: 106; Mirzaoğlu,
2015: 378). Hemen hemen bütün balatlar ezgiyle söylenir ve balatlara sıklıkla da bir müzik
enstrümanıyla eşlik edilir. Balatların çoğu farklı tonlarda ezgiyle icra edilir. Balatlar halka aittir
ama bu halk, hiçbir suretle ilkel ve barbar değildir. Bu halk, okuma yazma bilmemesine karşın
cahil de değildir. Balata sahip olan halk, birçok geleneksel halk hikâyesine, folklorun bir
hikâyesine sahiptir. Bundan dolayı belki de balat; folklorun, efsanenin ve yerel tarihin
bileşiminden oluşmaktadır. Yıllar boyunca halk, baladla kendi yolunu bulmuştur (Leach, 1950:
106-107).
Balat, tıpkı kısa öykü gibi tek bir olayı ele alır, onu keskin ve ekonomik bir odağa yerleştirir. Bu
bakımdan balatlar; hikâyelerini bir dizi olay aracılığıyla geliştiren halk masalı veya destandan
farklıdır. Balatların değişmez unsuru bir hikâye anlatmanın tarzı ve şeklidir, denebilir (Leach,
1950: 107).
Dünya üzerinden balatlara bir örnek vermek gerekirse Robin Hood balatlarını verebiliriz. Bütün
İngiliz balatlarının en çok tanınanı Robin Hood balatları olup gerçekte onun yaşayıp yaşamadığı
da hâlâ tartışmalı bir konu olsa da herkesçe bilinen Robin Hood; saf halk balat yaratımıdır ve
İngiliz balatlarında bir türkü döngüsü geliştiren tek karakterdir, çünkü A Gest of Robyn Hode
hariç İngiliz baladı kısadır ve döngüsel değildir; bu, diğer Avrupa ülkelerinde çok yaygın olduğu
gibi, bir kahramanı balattan balata taşıma eğilimi değildir. A Gest of Robyn Hode ise kesinlikle
bir edebiyat ürünüdür (Leach, 1950: 108).
Ali Osman Öztürk’e (1995: 101) göre “halk baladı” ezgili halk hikâyesi, yani bir tür “hikâyeli
türkü” dür. Öztürk’e göre baladın temel özelliği, hikâyenin anlatılması olmayıp anlatılan olaydır.
Öztürk (1995: 102), Avrupalı balat araştırmacısı Erich Seemann’ın balatları üç başlık altında ele
almıştır: (1) Doğaüstü, mitolojik vb. konulardaki balatlar, (2) Tarihsel konulu balatlar, (3) Günlük
yaşamın aşk, kaçırma, aile faciaları, çocuk katli, cinayet, ensest, baştan çıkarma ve hırsızlık gibi
her türlü sorunları ele alan balatlar. Üçüncü gruptaki balatların daha çok yaygın olduğunu da
sözlerine eklemiştir. Svend Grundtving ve Nils Schiørring ise ortaçağ sonrası balatlarını üç başlık
altında sınıflandırmışlardır: (1) Festival şarkılarının da içinde olduğu İncil’le, Hristiyanlıkla ve
ahlakla ilgili şarkılar. (2) Dini olmayan şarkılar. (3) Tarihi şarkılar. Bu üç ana başlık altında birçok

116

alt başlık da bulunmaktadır (Taylor, 1968: 8). Görüleceği üzere her iki tasnif de birbirine oldukça
benzemektedir.
Ahmet Özdemir (t.y.: 301, 303), Türklere mahsus hikâyeli türküleri ise “tarihi türküler” ve “bir
vakayı anlatan basit türküler” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Destanlar, yiğitlik ve serhat türküleri,
eşkıya, derebeylik ve cinayet türküleri tarihi türküler; halk hikâyelerindeki türkülerden oyun
havalarına kadar kısa veya uzun olayı anlatan pek çok türkü ise basit türküler kategorisine
girmektedir. Ayrıca, hikâyeli türküler içerisinde mizahi nitelik taşıyan türküler de bulunmaktadır.
Özdemir, bu açıklamaları yaptıktan sonra hikâyeli türküler grubuna dâhil edilebilecek çok fazla
halk türkülerimiz olduğunu söyleyerek hikâyeli türkülerin türkü geleneğimiz içinde oldukça
önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmiştir.
George Herzog, halk türkülerinin her ne kadar sözlü gelenek ürünü olduğunu belirtse de “Çoğu
ülkenin halk türküsü genellikle şehirlerin müziğinin ve şiirinin etkisine maruz kalmıştır” (1972:
1033) diyerek halk türkülerindeki şehirli etkisine de dikkat çekmiştir. Herzog, bu düşüncesini
balatlar üzerinden açıklamaktadır: Özellikle Batı Avrupa'nın halk geleneğindeki baladlar geniş
kesimlerden güçlü bir şekilde etkilendi. Bir örnek vermek gerekirse Anglo-Amerikan halk
geleneğinin birçok ballad metni, genel olarak geniş çaplı baskı makinelerinin etkilerinin etkisini
gösteriyor (1972: 1033). Herzog’un bu tespitleri bazı şehirlerdeki balatların şehir müziğinin ve
şiirin tesirinde kaldığını göstermektedir.
Fatma Gülay Mirzaoğlu (2011: 97), balat türü hakkında şu bilgileri vermektedir: Balat, Fransız
kültüründe bir şiir ve müzik formu olan Ballade ile 14. yy. İtalyan müziğinin başta gelen
formlarından İtalyanca Ballata terimlerinden kaynaklanan Orta Çağ’da Avrupa’da ortaya çıkan
hikâyevi bir halk şarkısıdır. Daha açık bir ifadeyle, bir hikâye anlatan halk türküsüdür. Bu
niteliğinden dolayı, bu tür, anlatı şarkısı <narrative song> özelliği taşır. Geleneksel balad bir
hikâyesi olan, geleneğe bağlı icra ortamlarında icra edilen hikâye konusu ve yapısı basit, anonim
şarkılardır. Mirzaoğlu “Çukurova Bozlağı” adlı başka bir çalışmasında (2003: 11, 16) ise bir
hikâye olarak kabul edilen baladın genel olarak “olay, karakter, beste, konu” olmak üzere dört
temel unsuru olduğunu, bunlar içerisinde de “olay” ın ön planda olduğunu ileri sürmüştür.
Mirzaoğlu, balat ve bozlak için “hikâye” kısmının önemli olduğunu, bozlak ve balatta en önemli
unsurun “tahkiye” olduğunun altını çizmiş; ayrıca balatların çoğunlukla diyaloğa dayandığını da
sözlerine eklemiştir.
Batı’daki baladlarla hikâyeli türküler arasında fark olduğunu bildiren araştırmacılar
bulunmaktadır. Bunlardan biri Ahmet Özdemir’dir. Özdemir’in (t.y.: 300) bu konudaki görüşü şu
şekildedir: Batı’daki balat bir olayı başından alarak sonuna kadar manzum olarak anlatırken
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Türklerin hikâyeli türkülerinde64 ise olay, türkünün yakılış nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkünün yakılmasına sebep olan olay, aynı zamanda anlatılabilir. Ancak türkü, vakanın yalnızca
bir bölümünü dile getirmektedir. Bundan dolayı olayı bilmeden türküyü anlamlandırabilmek
oldukça zordur.
Fatma Gülay Mirzaoğlu (2016: 510, 512, 514) anlatı türkülerinin batıdaki anlatı türkülerinden
farklı olduğunu genel olarak şu cümlelerle dile getirmiştir: Türk anlatı türkülerindeki hikâyeler,
bir olayın aşamalarını düzenli bir sırayla anlatmaz. Bunun yerine anlatım, duygusal yoğunluğa
vurgu yapacak şekilde düzenlenmiştir. Tasvir edilen manzara, birbiriyle ilişkili olmak zorunda
değildir. Hiçbir anlatı türküsü, tam ve iyi gelişmiş bir olay örgüsüne ya da nitelemeye haiz
değildir. Bu açıklamaları yapan Mirzaoğlu, Avrupa’daki balatlara tam olarak benzeyen türün âşık
tarzı destan olduğunu belirtmiştir. Mirzaoğlu’nun bu tespitlerinin çalışma sahamızdaki olay
ağırlıklı hikâyeli türküler için de büyük oranda geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Türk anlatı türkülerinin batıdaki anlatı türkülerden farklı olduğunu iddia eden bir diğer araştırmacı
Merdan Güven’dir. Güven, balat ile Türk hikâyeli türküleri arasındaki en önemli farkı şu şekilde
ortaya koymaktadır: Avrupa’daki bir balat, herhangi bir olayı başından alır, sonuna dek şiir
şeklinde aktarırken hikâyeli türküde ise vaka, türkünün söyleniş nedenidir. Güven, sözlerine şöyle
devam etmektedir: “Ayrıca anlatılabilir. Ama türkü, olayın bir bölümüdür. Bu nedenle bazen olayı
öğrenmeden türkünün gerçek sebebini anlayabilmek oldukça zordur”. Güven, balatın şiir
kısmının bir olayı tam olarak yansıttığını ancak hikâyeli türkünün türkü kısmının bir olayı baştan
sona yansıtamadığını, bu yüzden de türkünün hikâye kısmının türküyü açıklayan ve anlaşılır
duruma sokan önemli bir unsur olduğunu belirterek düşüncesine açıklık getirmiştir (2012: 129,
137, 138). Güven’in bu sözlerinden balatın bir olayı baştan sona bir bütün olarak aktardığı,
hikâyeli türküdeki türkünün ise olayın sadece bir bölümünü yansıttığı anlaşılmaktadır.
Pertev Naili Boratav (2014: 175), “anlatı türküleri” nde “anlatı” nın genellikle tutarsız ve belirsiz
olduğunu; alışılmadık, beklenmedik düşüncelerle gözlemlerin veya olayların ortaya sürülerek
anlatı düzeninin sık sık bozulduğunu; mantığa uygun bir anlatı düzeni ve sırası olmadığı için de
icracının bentleri canı istediği gibi sıralayabilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir. Boratav,
sadece türküyü icra edenin türkü bentlerindeki sıralamayla oynama yapmadığını, türküyü yakanın
da türkünün bentlerindeki sıralamaya çoğu zaman riayet etmediğinin altını çizmiştir. Hâl böyle
olunca zaman açısından sonda söylenmesi gereken bir olay başta; başta söylenmesi gereken bir
vakıa ise sonda söylenebilmektedir. Anlatı türkülerindeki bu düzensizliği bilen icracı,

Ahmet Özdemir (t.y.: 300-301), Avrupa’daki balatların Türk kültüründeki karşılığını “Türk balatları”,
“Türk öykülü ya da olaylı türküler” ve “ballad türü türküler” olarak değerlendirmektedir. Biz de “olaylı
türküler” den hareketle burada “hikâyeli türkü” kavramını kullanmayı tercih ettik.
64
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dinleyicilerin de türküdeki olay hakkında bir merakı olduğunu sezinlerse türküye icraya
başlamadan önce kısa bir açıklama yaparak bildiği ölçüsünde türkünün yaratılış hikâyesini aktarır.
Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (2015: 160) adlı eserinde de dolaylı da olsa anlatı
türküleri diyebileceğimiz balatlar hakkında bazı açıklamalarda bulunmuş; bu açıklamalarını
Güney Anadolu’daki örnek metinlerle somutlaştırmaya çalışmış ve bu türkülerin Avrupa’daki
balat örneklerinden farklı olduğunu “Güneydoğu Anadolu’nun bu türkü-hikâyeleri menkabevî
olmaktan çok realisttir; bunlara aşiret beylerinin ve derebeylerin tarihlerinden ufak sahnelerin
ifadesini veren ‘balladlar’ denebilirdi, eğer Türk halk türkülerinin karakterlerinde tahkiye unsuru
mevcud olsaydı” şeklinde sözleriyle dile getirmiştir. Boratav’ın burada “türkü-hikâye” dediği şey,
kanaatimizce bozlaktır. Yapılan araştırmalara göre Çukurova’da bozlağın kısa veya uzun bir
hikâyesi bulunmaktadır.
Yapılan bu açıklamalar, balatın genel hatlarıyla bir olayı anlatan ezgili türküler olduğunu
göstermektedir. Bir olayı anlatan balat ile derlediğimiz 25 olay ağırlıklı türkü haricindeki diğer
türkülerin hiçbiri balat gibi bir olayı anlatmamaktadır. Bu da balatlar ile derlediğimiz hikâyeli
türkülerin farklılığını ortaya koymaktadır.
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3. BÖLÜM
GÂVUR DAĞI (OSMANİYE) BÖLGESİNDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ
VE HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN İCRA ORTAMLARI

3.1. YÖREDEKİ HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN KAYNAĞI: HİKÂYECİ ÂŞIKLIK
GELENEĞİ VE PROFESYONEL/AMATÖR İCRACILAR
3.1.1. Osmaniye Âşıklık Geleneğine Genel Bir Bakış
Türk halk müziğinin simgesi sayılan âşıklar (Greve, 2006: 259), çok eski zamanlardan beri Türk
halk kültürünün esasını teşkil eden bir olgu olarak günümüze kadar gelmiştir (Reinhard ve Pinto,
2019: 15). Âşıkların ister biçim isterse de konu bakımından türkü geleneğinin ivme kazanmasında
çok önemli bir fonksiyonunun bulunması (Şentürk, 2016: 47; Öztelli, 2002: 14, 25; Uğurlu, 2009:
141, 155) göz önünde bulundurulursa verilecek bu bilgilerin çalışma konumuz açısından ne kadar
önem taşıdığı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Çukurova bölgesindeki hikâyeli türküler üzerine doktora çalışması yapan Ayhan Karakaş da
“Hikâyeli türkü geleneğinin devam ettirilmesinde en büyük paya sahip olan icracılar âşıklardır.”
(2011: 49) sözleriyle bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Ali Yakıcı, “Halk Şiirinde Türkü” adlı önemli
çalışmasında “Türkü Kaynağı Olarak Ozanlar/Âşıklar” başlığıyla bir alt başlık açmış; bu konuda
görüş bildiren araştırmacıların görüşlerine yer verdikten sonra ozan veya âşıkların sadece
türkülerin kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda türkülerin taşıyıcıları olduğuna da dikkat
çekmiştir (2013: 71-76). Kaynak kişilerimizin büyük çoğunluğu repertuvarındaki türküleri ve
hikâyeli türküleri âşıklardan/amatör icracılardan öğrenmesi de bunu doğrulamaktadır. Nitekim
kaynak kişilerimizden Âşık Feymânî; elektronik kültür ortamının âşıkların tanınması ve
türkülerinin geniş bir kesimde duyulması konusunda olumlu bir yanının olduğunu ancak
hikâyecilik geleneğini de sekteye uğrattığını belirtmiştir. Âşık Feymânî; âşıklık geleneğinin
hikâyecilik geleneğiyle canlı kaldığını, bu geleneğin yok olmasıyla birlikte âşıklık geleneğinin
sekteye uğradığını; türkü ve hikâyelerin kuşaktan kuşağa taşınmasında hikâyecilerin ve âşıkların
çok önemli bir yeri olduğunu ileri sürmüştür. Feymânî ayrıca bu gelenek bittiği için de insanların
artık Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi âşıkların türkülerini öğrenip icra edemediğini de sözlerine
eklemiştir. Feymânî’nin bu sözleri, geleneksel halk türküleri ve hikâyeler konusunda hikâyeci
âşıklık geleneğinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Osmaniye, Çukurova kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu için Osmaniye’yi Çukurova
kültüründen ayrı incelememek gerekir (Taşkaya, 2003: 138). Âşıkların bol olduğu coğrafya olan
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Çukurova bölgesinde (Kutsi, 1990: 140; Özdemir, 2019: 34) şair ve türkü yakıcıların başında
şüphesiz ki Karacaoğlan ve Dadaloğlu gelmektedir (Mirzaoğlu, 2003: 41; Mirzaoğlu, 2015: 264).
Bölgede Karacaoğlan ve Dadaloğlu haricinde Deli Boran65, Gündeşlioğlu gibi daha nice sayısız
âşık yetişmiştir (Ekmekçi, 2017: 778). Bülent Arı, Adana’da Karacaoğlan zamanından 1966
yılına kadar toplam 57 âşığın yetiştiğini, toplam 6 aşığın ise Adana’ya başka yerlerden gelen
âşıklar olduğunu belirtmiştir. Bunun dışında hayatları hakkında kesin bilgi bulunamayan 10 âşığa
da eserinde yer vermiştir. Bülent Arı’nın bu çalışmasına göre Karacaoğlan zamanından 1966
yılına kadar Adana’da toplam 73 âşık yaşamıştır (Arı, 2009). Bülent Arı’nın eserinde yer verdiği
âşıklardan İbrahim Karalı Davutluoğlu, Âşık Adil Özkale, Âşık Ali Koca, Âşık Köroğlu (Mehmet
Demirci) gibi bazı âşıklar çalışma sahamız olan Osmaniyelidir.
Osmaniye ve civarı geçmişten bu yana âşık tarzı Türk şiirinin güçlü bir şekilde yaşadığı yerlerden
biri olup âşıklık geleneğinin devam ettirildiği birkaç ilden biridir. Osmaniye kültürünün en önemli
ayağını âşıklık geleneği oluşturmaktadır (Artun, 2003: 1; Gökşen, 2016: 31). Bu bakımdan
Osmaniye bir âşıklar şehridir (İpek, 2018: 191). Yöre kültürü üzerine önemli çalışmaları olan
Ahmet Kılıç (1976) “Gavurdağı Türküleri” adlı eserinde Gâvur Dağı’nın 25 kadar ozanı olduğunu
belirtmektedir. Ahmet Kılıç’ın bu çalışmasında yer alan âşıklardan bazıları şunlardır:
Karacaoğlan, Mayıl, Ali Paşa, Yeğen Ali, Öksüzoğlan, Sefil-Mazlum, Öksüz Ali, Dadaloğlu, Kul
Mustafa, Âşık Ömer, Âşık Kamer, Deli Boran, Gündeşlioğlu, Elbeyoğlu, Âşık Hacı, Âşık Halil,
Âşık İsmail, Âşık Abdurrahman.
Yöre kültürü üzerine önemli çalışmaları ve hizmetleri bulunan Mehmet Erkoçak, bir çalışmasında
(1982: 20-23) güney illerinde yaşamış beş aşığı eserinde tanıtmıştır. Tanıttığı ve türkülerine yer
verdiği âşıklar şunlardır: Âşık Hüseyin, Âşık Hacı, İbrahim Benli 66, Elif Poçulu ve Veli
Sağlamer’dir. Âşık Hüseyin, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindendir, Âşık Hacı, Hatay’ın
Kırıkhan ilçesindendir, Elif Poçulu ile İbrahim Benli Osmaniye’nin Bahçe67 köyündendir. Veli

Erman Artun, Deli Boran’ın Çorum’un Sarımbey köyünde 1838 yılında doğduğunu, adının ise Hanefi
olduğunu beyan etmekle birlikte nereli olduğuyla ilgili çeşitli rivayetlere de yer vermiştir. Bu rivayetlere
göre Deli Boran’ın Çorum’un Sarıbey köyünde; bir diğer rivayete göre Adana’nın Kozan ilçesinden
Çorum’a iskân edilmiştir. Bir başka rivayete göre ise Antep’in Dambaç köyünde doğmakla birlikte
Gâvurdağları’nda yaşamıştır (2014: 376). Saim Sakaoğlu ise 1839’da Çorum’da doğup aynı yerde 1898
yılında öldüğünü, aslen Elbistan taraflarından geldiği için de güneyli âşıklar arasında anıldığını
belirtmektedir (1998: 389).
66
Başka bir kaynakta İbrahim Benli Hakkında şu bilgilere yer verilmiştir: İbrahim Benli, iyi derecede türkü
söyleyen, şakacı ve taşlamalarıyla ünlü bir şahıstır. Eserde Benli’ye ait bir adet de şiir/türküye yer
verilmiştir (Poyrazoğlu, 1998: 72, 73).
67
Bahçe köyünde derleme çalışmalarımızda İbrahim Benli’ye ait türkü derleme şansımız oldu. Bahçe
köyünde derleme yaptığımız Kâmil Yüksel, İbrahim Benli’nin büyük bir âşık olduğu, kendisine ait birçok
bestesi olduğu bilgisini vermiştir.
65
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Sağlamer68 ise Kadirli’nin Karatepe köyündendir. Erkoçak, başka bir çalışmasında ise (2003: 165185) yörede yaşamış bazı âşıkların isimlerine yer vermiştir. Çalışmada yer verilen Osmaniye’de
yaşamış ve yaşamakta olan âşıklar şunlardır: Karacaoğlan, Dadaloğlu, Âşık Abdurrahman, Âşık
Halil, Âşık İsmail Coşar, Âşık Ömer, Âşık Ahmet Bey ile Güferi, Âşık Kameroğlu, Gündeşlioğlu,
Elbeyoğlu, Maraşlı Âşık Hüseyin, Âşık Hacı, Âşık Mahmut, Âşık Köroğlu, Âşık Feymânî, Âşık
Vahap Kocaman, Âşık Veli Sağlam, Âşık Fakı Hössün, Âşık İbrahim Aksay69, Âşık Yusuf, Âşık
Bilal Ceyhan, Âşık Osman, Âşık Vuslati, Sefil Âşık. Bu âşıklardan bazıları il dışından olmakla
birlikte çalışma yöremizde çokça bulunmuş âşıklardır.
Mehmet Karaburç (t.y.: 14-79); Erman Artun danışmanlığında hazırladığı bitirme tezinin
kitaplaşmış hali olan “Osmaniye Merkez İlçede Âşıklık Geleneği” adlı çalışmasında Osmaniye’de
yaşamış ve yaşamakta olan âşıkları ele almıştır. Karaburç, bu çalışmasında Osmaniyeli âşıkları
iki ana başlıkta ele almıştır. Karacaoğlan’ın yaşadığı yüzyıldan Cumhuriyet Dönemine kadar olan
süreyi ayrı bir başlıkta, Cumhuriyet Döneminden günümüze kadar olan süreyi ise ayrı bir başlık
altında ele almıştır. Cumhuriyet Dönemi öncesinde Osmaniye’de yaşadığına ve hayatları
hakkında bilgi bulunan on iki aşığa; hayatları hakkında bilgi bulunmayan altı aşığa yer vermiştir.
Hayatları ve eserlerinden bazılarına yer verilen âşıklar şunlardır: Karacaoğlan, Dadaloğlu, Âşık
Mayıl, Elbeylioğlu, Gündeşlioğlu, Deliboran, Güferi, Âşık Hüseyin, Yeğen Ali, Âşık Kamer,
Âşık Hacı, Âşık Halil. Cumhuriyet öncesi hayatları hakkında bilgi bulunmayan âşıklar ise
şunlardır: Öksüz Ali, Acemiğin Fakı, Âşık Abdurrahman, Hurşit, Kızıl Ali, Kul Mustafa. Bu
bahsedilen âşıklardan bazıları Osmaniye dışından olup yörede uzun yıllar bulunan icrasını
gerçekleştiren âşıklardır. Karaburç, Cumhuriyet sonrası Osmaniye’de yaşamış ve yaşamakta olan
32 aşığın olduğunu tespit etmiştir. Bu âşıklardan bazıları Osmaniyeli iken bazıları ise Osmaniye
dışındandır.
İbrahim Karalı Davutluoğlu (2011: 235-237), Adana’da yetişmiş 54 aşığın ve şairin ismine yer
vermiştir. Bunlardan 18 tanesi Osmaniye’de bulunan âşık ve şairlerdir. Kitapta bahsedilen bu
âşık/şairlerden bazıları şunlardır: Âşık Sezai, Âşık Feymânî, Sefer Tuna, Mustafa Özbahar, Ayşe
Çağlayan, Fatma Taşkaya, Mahmut Taşkaya, Ali Gezer, Abdulvahap Kocaman, Nuri Koşar, Âşık
Hafız İbrahim, İ. Muzaffer Çağlayan, Mehmet Cihangiroğlu, Ali Dilci, İbrahim Erdoğan, Mehmet
İlbars, Halil Karabulut, Osman Çolakça.

Veli Sağlamer ile farklı tarihlerde iki defa bir araya gelerek kendisinden türkü ve hikâyeli türküler
derleme fırsatımız olmuştur.
69
İbrahim Aksay’dan ünlü Macar müzik araştırmacı Janós Sipos, derleme çalışması yapmıştır. Derlemenin
videosu için bkz. (http://www.zti.hu/sipos/video_iframe_EN.asp?v=hEE3E72oRkc) [E. T.: 26.04.2021].
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Refiye Şenesen Okuşluk’un doktora tezini kitaplaştırdığı “Adana Halk Hikâyeleri ve Halk
Hikâyeciliği Geleneği” adlı eserinde halk hikâyesi derlediği kaynak kişilerin tamamı çalışma
sahamız içerisinde yani Osmaniye’de bulunmaktadır. Şenesen’in çalışmasında yer alan yirmi
hikâyeden sadece biri Kozan’a balı Bağtepe köyünden derlenmiştir. Bahsi geçen bu hikâyeyi de
Şenesen, kendisi derlemediğini hocası Erman Artun’un özel arşivinden aldığını belirtmiştir.
Şenesen’in derleme yaptığı hikâyeciler şunlardır: Düziçi’nden Köroğlu (Mehmet Demirci),
Mehmet Ova, Âşık Mehmet İper; Bahçe’den Memiş Mehmet Köksal; Osmaniye’den Ömer Koca
(2009: 217-545).
Âşık Feymânî’nin oğlu Serdar M. Taşkaya “Osmaniye’de Âşık Mahlasları ve Âşık Feymani”
(2003: 140-144) adlı çalışmasında Osmaniye ve ilçelerinde yaşamış ve yaşamakta olan toplam 81
adet aşığa yer vermiştir. Taşkaya; bu âşıkların mahlaslarına, yaşadığı yere, doğum ve ölüm
tarihlerine de yer vermiştir. Serdar M. Taşkaya, “Çukurovalı Kadın Halk Şairleri” (2004) adlı
başka bir çalışmasında ise Çukurovalı 15 kadın halk şairi hakkında bilgi vermiştir. Bu on beş halk
şairinden Âşık Ayşe Çağlayan, Âşık Fatma Behice Batur, Âşık Fatma (Taşkaya), Elif Garı
(Poçulu), Elif Giriş, çalışma sahamız içerisinde yetişmiş kadın halk şairleridir.
İsmail Görkem, “Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse ve Hikâye
Repertuvarı” adlı çalışmasında çalışmaya konu olan Âşık Mustafa’yı saymazsak 11 hikâyeci aşığı
ayrı başlık altında tanıtmış; bu on bir hikâyeci âşık dışında (o zamanlar hayatta olan, günümüzde
ise birçoğu ölmüş olan) Kötülü Mustafa, Apoğlu, Mehmet Ova, Hüseyin Kaplan, Mehmet
Demirci, Deli Mustafa70, Âşık Hacı olmak üzere yedi hikâyeci aşığın da isimlerine yer vermiştir
70

Yörenin bilinen ilk âşıklarından ve Tus Mustafa’nın da büyüklerinden duyduğuna göre Yazlamazlı
köyünden Deli Mustafa, Çukurova hinterlandının en büyük aşığıymış. Mustafa Kırgın, Deli Mustafa’nın
torununa dayanarak bahsi geçen âşık hakkında şu bilgiyi vermiştir: Deli Mustafa nerede bir cura sesi duysa
hemen oraya varır, âşığa “Emmi, şu sazını ver. İkiken de ben vuruyum” diye curayı çalmak için adeta
yalvarırmış. Âşık ise “Bre ōğlum, bu çocuk oyuncā mı” diye tersler curasını vermezmiş. Bu durum uzun
süre bu şekilde devam etmiş. Âşık, curasını bir türlü Deli Mustafa’ya dokundurmamış. O zamanlar cura
çalmasını bilmeyen Deli Mustafa, o âşığın çaldığı curaya karşı derin bir hayranlık duyar; curaya dokunmak,
curayı çalmak için yanıp tutuşurmuş. Günlerden bir gün yine o âşık bir evde icrasını gerçekleştirirken Deli
Mustafa da icra ortamına varır. Âşık icrasını gerçekleştirdikten sonra Deli Mustafa, o âşığa yine curaya
dokunmak, çalmak için tabiri caizse yalvarır. O âşık yine Deli Mustafa’yı tersler ve curasını her zamanki
gibi vermez. Curaya dokunma, onu çalma arzusu artık Deli Mustafa’da dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştır.
Deli Mustafa, oradaki ahaliyi şahit göstererek bu aşığa tek serveti olan beslediği erkek bir tosunu vereceğini
“Eňere çalamazsam, sazına zarar verirsem, meclis şahit. Yularını eline vereceğim, söz. Bundan başġa bir
şeyim yok. Ben ölecēm, çalım birken.” sözleriyle dile getirir. Deli Mustafa; bu sözleri söyleyince orada
bulunan dinleyiciler, Deli Mustafa’ya “Ōlum, çalamazsan tosunun geder.” diye Deli Mustafa’yı uyarırlar.
Ancak Deli Mustafa’nın curayı çalması halinde curanın Deli Mustafa’da kalma şartını da koşmuşlardır. İki
taraf da bu şartı kabul etmiş. İlk defa eline cura alan Deli Mustafa, curayı orada çalmaya başlar. Deli
Mustafa curayı çalınca orada bulunan dinleyiciler curanın sahibi âşığa “B… yeme âşık. Herif senden ēyi
çaldı. Saz, Deli Mustafa’nın.” derler. Böylece cura Deli Mustafa’nın olur. Verilen bu bilgi, Deli
Mustafa’nın âşıklığa ne kadar istekli ve de yetenekli bir âşık olduğunu göstermektedir.
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(2000: 32-37). Yine aynı âşık hakkında İsmail Görkem danışmanlığında yapılan “Çukurovalı
Âşık Mustafa Köse’den Derlenen Türkülü Hikâyeler (İnceleme-Metinler)” yüksek lisans tezinde
Görkem’in çalışmasında yer almayan şu âşıklara yer verilmiştir: Osmaniye’nin Kırmacılı
köyünden olup 1990 yılında ölen Âşık Mehmet Tülüce (Kulaçkollu Mehmet Ağa), yine aynı
köyden Âşık İbrahim Tülüce (Tulug İrbam), Düziçi’nin Çotlu köyünden Âşık Mehmet İper,
Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesi’nden İspir Onbaşı (Mehmet Koç) (Tülüce, 2005: 35-36).
Düziçi’nin Yazlamazlı köyündeki Âşık Tus Mustafa (Mustafa Çabuk) hakkında yapılan
“Osmaniye Düziçili Âşık Mustafa Çabuk’tan Derlenen Köroğlu Türkülü Hikâyeleri (İncelemeMetinler)” adlı yüksek lisans tezinde bahsedilen âşıklara Düziçi’nden Halit Körkü ve Dursun
Yeşiloğlu71 da dahil edilmiştir (Aydın, 2016: 25). Ahmet Türker Aydın ve Ozan Tülüce’nin bu
çalışmalarında verdiği âşıklardan anlaşılmamaktadır ki yörede daha nice adı duyulmayan âşıklar
bulunmaktadır.
Kadirli ve çevresinde de âşıklık geleneğinin zengin olduğu görülmektedir. Kadirli, yetiştirdiği
âşıklarla Çukurova âşıklık geleneğinde lokomotif bir role sahip olmuştur. Âşık Feymânî, Âşık
Halil Karabulut, Abdulvahap Kocaman, sadece Kadirli’nin değil Türkiye’deki birçok aşığın ve
bilim insanlarının onayladığı büyük âşıklardır. Kadirli’de bu sayılan âşıkların yanında Gürsel
Güveloğlu, Muzaffer Çağlayan, Ayşe Çağlayan, Mahmut Taşkaya, Osman Taştan gibi tanınan
âşıklar ve şairler de yetişmiştir (Gökşen, 2016: 184). Kadirli’nin son zamanlarda âşık tarzı
şiirleriyle tanınan bir diğer âşığı Ali Akharman’dır. Ali Akharman, çeşitli konularda şiirler
yazmasına karşın saz çalmasını bilmememektedir. Eserlerini ise şiir şeklinde icra etmektedir.
Akharman’ın 2006 yılı itibariyle “Şiir Harmanı” adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır (Ateş, 2006).
Yöre kültürü üzerine bazı çalışmaları olan Bekir Dağsever “Düziçi Çitli Köyü Avşar Halk
Kültürü: Gelenekleri, Şiirleri, Türküleri, Fıkraları, Ağıtları” (2009: 39, 67-102) adlı çalışmasında
Düziçi’nin Çitli köyündeki bazı âşıklar72 hakkında bilgi vermektedir. Eserde geçen âşıklardan
bazıları şunlardır: Âşık Mulla Çakır73 (1920-2000), Nasıf Toz (1920-1997), Mehmet Çakır
(1938-), Mehmet Dağsever (1327-1930), Âdem Kılıç, Veli Tasak (1950-), Âşık Kul Davut74,
Karayiğit Osman (Osman İper), Bekir Dağsever, Remzi Çakır, Haydar Özakıncı, Resul Dağsever,
Yahya Gürz, Âşık Hacı Kemal gibi âşıklar ve bu âşıkların birkaç şiiri/türküsüne yer verilmiştir75.
Ziya Kılıç “Yaşamış ve Yaşayan Âşıklarla Osmaniye Karacaoğlan Diyarı” adlı eserinde yörede
Çalışmada aşığın soyadı “Yeşildağ” olarak geçmesine karşın aşığın soyadı “Yeşil” dir. Bazen şiirleirinde
ve türkülerinde “Yeşiloğlu” mahlasını kullanmaktadır.
72
Bekir Dağsever, çalışmasında “âşık” yerine “ozan” sözcüğünü kullanmıştır.
73
Âşık Mulla (Çakır) hakkında yapılmış bir çalışma için bkz. (Dağsever, 2019).
74
Mehmet Kürşat Korkmaz, doktora çalışmasında bahsi geçen aşığın yörenin en önemli âşıklarından biri
olduğu bilgisini vermiştir (2003: 79).
75
Dağsever’in bu çalışmasınadan hareketle yörenin sadece bir köyünde bile bu kadar çok âşığın olması
yörenin âşıklık yönünden ne kadar zengin olduğunu göstermektedir.
71
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yaşamış ve yaşamakta olan birçok âşıktan bahsetmiştir. Bu âşıklardan biri de Âşık Cumali (Ahmet
Cuma) dir (Kılıç, t.y.: 101). Halil Atılgan “Gelvurdağları’ndan Gâvurdağlarına Düziçi” adlı
eserinde Düziçi’nde on dört tane hikâyeci âşıktan bahsetmektedir. Bahsettiği bu âşıklardan
bazıları yörede yapılan birçok çalışmada geçmekle birlikte Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Âşık
Mustafa ve Âşık Güllü Mehmet, Gökçayır köyünden Osman İriş yörede yapılan bilimsel
çalışmalarda isimleri geçmeyen hikâyeci âşıklardır. Bunun dışında Molla Mehmet76 ve Hamza
Uzunoğlu adında iki âşığın türkülerine de yer vermiştir (2019: 251, 288-290).
Fahri Dağı’nın yüksek lisans tezinde ele aldığı Âşık Hüseyin Tekerek, Hasanbeyli’nin Çolaklı77
köyünden olup saz çalmasını bilen bir âşıktır (2007: 25). Bahçe ilçesinin halk kültürü üzerine
yapılan “Osmaniye/Bahçe Halk Kültürü Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde Bahçe
ilçesinde dört aşığa yer verilmiştir: Bahçe ilçesinin Aslanlı Mahallesi’nde oturan Âşık Gaygılı 78
(Ali Türk), Bahçe ilçesinin Arıklıkaş köyünde yaşayan Âşık Hösün79 (Hüseyin Özdemir), Bahçe
ilçesinin Aslanlı Mahallesi’nde oturan Âşık Reşit (Kiriş) ve Bahçe’nin Bekdemir köyünden Âşık
Mustafa Ülkü (Bilgici, 2018: 306-362). Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden ünlü Karacaoğlan
anlatıcısı İspir Onbaşı lakaplı Mehmet Koç, repertuvarındaki Karacaoğlan’a ait bazı türkü ve
Karacaoğlan hakkındaki bazı rivayetleri Bahçe’nin Nohut köyünden 80 yaşındaki bir kişiden
öğrendiğini belirtmiştir (Görkem ve Tülüce, 2008: 80, 83). Ancak eserde bu kişinin bir âşık olup
olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.
Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çıkarılan ve Veli Aba tarafından
hazırlanan (2006) “Osmaniye Şair ve Âşıkları Antolojisi” adlı çalışmada toplam 142 âşık ve şair
hakkında kısa bilgi verildikten sonra bu âşık ve şairlerin birkaç şiirine yer verilmiştir. Bu
antolojide Karacaoğlan, Dadaloğlu, Gündeşlioğlu gibi yörede yaşadığına inanılan âşıkların
yanında günümüzde de yaşayan âşık ve şairler de bulunmaktadır. Kitapta yer alan âşıkların ve
şairlerin büyük çoğunluğunun şiirleri/türküleri halk şiiri tarzındadır. Bu antolojideki âşık ve
şairlerin çokluğu Osmaniye’de âşıklık geleneğinin güçlü olduğunu göstermektedir. Yine Yukarı
Çukurova ve bu coğrafya sınırları içerisinde yer alan Osmaniye folkloru açısından oldukça önemli
bir eser olan “Yüksel Özden Anısına Ağıt Yarışması: Osmaniye ve Yukarı Çukurova Ağıtları”
adlı eserde (2012) yöreden derlenmiş birçok ağıt bulunmaktadır. Bu eserde bazı amatör ve usta

Atılgan’ın bahsettiği bu âşık, yörede “Âşık Mulla” olarak bilinen Mulla Çakır’dır. Bekir Dağsever’in
eserinde de dediğimiz şekilde geçmektedir.
77
Fahri Dağı, çalışmasında Çolaklı köyünü Bahçe’nin köyü olarak göstermektedir. Ancak Çolaklı köyü şu
an Hasanbeyli’ye bağlı bir köydür. Çolaklı köyü Hasanbeyli ile Bahçe arasında şirin bir köy olup biz de bu
köyde derleme çalışmalarında bulunduk. Ayrıca bahsi geçen Hüseyin Tekerek ile 2019 yazında Bahçe
ilçesinde görüşme imkânımız olmuştur.
78
Âşık Gaygılı (Ali Türk) ile 2019 yazında derleme çalışmaları yaptık. Âşık Gaygılı (Ali Türk) için daha
fazla bilgi için bkz. (Türk, t.y.: 6-7).
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Âşık Hösün (Hüseyin Özdemir) ile derleme çalışmaları yaptık.
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icracıların isimlerine yer verilmiştir. Bu kaynak kişilerden bazıları şunlardır: Kadirli’den Âşık Ali
Gezer (Kocaçiftçi), yine aynı ilçeden Âşık Mehmet Sarıca, Osmaniye’nin Papak köyünden
Papaklı Âşık Biçare (Remzi Tuğsat), Düziçi’nden Âşık Softa.
Araştırmacıların bahsettiği bu âşıklar dışında yörede adını duyurmuş birçok âşık bulunmaktadır.
Bu âşıklar, Osmaniye ve yöresine ait âşıklardır. Bu âşıkların başında ise birçok plağı ve kaseti
bulunan Gül Ahmet Yiğit gelmektedir. İlk plağı 1973 yılında çıkan Gül Ahmet Yiğit’in kasetleri
yörede oldukça sevilmiş ve dinlenmiştir. Gül Ahmet Yiğit, gerek çıkardığı kasetlerle gerek radyo
ve televizyonlarda yaptığı programlarla yörede son zamanlarda adından en çok bahsettiren âşıktır.
Özellikle de “Anamın Acer Gelini” adlı parçayı yörede dinlemeyen ve bilmeyen yok gibidir.
İleride de bahsedeceğimiz gibi “YouTube” kanalına yüklenen bazı videolarının yüzbinlerce kişi
tarafından izlenmesi de dediğimiz doğrular niteliktedir. Bunun yanında Gül Ahmet Yiğit, yörede
yapılan önemli kutlama, anma, festival gibi programlara da davet edilmekte, buralarda icralarını
gerçekleştirmektedir.
Âşıklık geleneğinin canlı olduğu çalışma sahamızdaki yaşamış ve yaşamakta olan bütün âşıklar
hakkında tek tek bilgi vermek yerine derleme çalışması yaptığımız yerlerde tespit ettiğimiz
yaşamış ve yaşayan âşıklar/icracılarla âşıklık geleneği hakkında bilgi vermenin daha uygun
olduğunu düşünüyoruz. Böylece derlediğimiz türkü ve hikâyeli türkülerin kaynağı ve bağlamı
hakkında bilgi sahibi olmuş olacağız. Bu konuya geçmeden önce yörede âşıklık geleneği
içerisinde bulunmuş ve hikâyeci âşıklardan türkü ve hikâye öğrenmiş âşıklık geleneğine hevesli
kişilerden bahsetmek geleneği tam olarak kavramak adına faydalı olacaktır80.
Özkul Çobanoğlu’nun (1992: 120; 2002: 55) “Herhangi bir konu, nesne ve onlara dayalı anlatı ve
faaliyetler silsilesine dayalı olarak bir araya gelen ve söz konusu bir araya getirilen hususla ilgili
ortak referans kaynakları oluşturularak bunlara dayalı olarak birlikteliğini devam ettiren bir
cemaat gibi sürekliliğe sahip arkadaş grupları” olarak tanımladığı “meraklı grubu”, maddi bir
kazanç beklentisinin pek olmadığı amatör bir ruhla keyif amacıyla yapılan “hobi” olarak
nitelendirilebilecek geleneksel kültürel faaliyetlerinin bir araya getirerek çoğunlukla bir mekânda
birleştirdiği insan topluluğudur. Çobanoğlu’nun “meraklı gurubu” olarak tanımladığı bu tip
kişilerin çalışma sahamızda çok olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çalışma sahamızdaki bu “meraklı

Burada şu hususu belitmek istiyoruz. Yörede 123 kaynak kişiden türkü ve türküler dışında âşıklık
geleneği, türkülerin icra ortamları, türkülerin icra ortamları, türkülerin yapıları gibi birçok konuda bilgi
derlediğimizi; yaklaşık 25 kaynak kişiden de türkü dışında benzer konularda derleme yaptığımızı yukarıda
belirtmiştik. “Metinler” kısmında türkü derlediğimiz kaynak kişilerle yapılan görüşmelerin tarihleri
dipnotlarda belirtilmiştir. Çalışmamızda (icra ortamları, âşıklık geleneği vd.) bu kaynak kişilerin
görüşlerine yer verirken tekrara düşmemek adına görüşme tarihlerine yer verilmemiştir. Türkü dışında diğer
konularda derleme yaptığımız 25 civarındaki kaynak kişilerin görüşlerine yer verdiğimizde ise bu kişilerle
yapılan görüşme tarihleri çalışma içinde belirtilmiştir.
80
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gurubu” bir mekânda bilinçli bir araya gelmekten ziyade genelde âşıkların icralarında bir araya
gelen insanlar olduğunu belirtelim. Çalışma sahamızda bilhassa da Düziçi ve çevresinde bu
âşıkların/icracıların icra ortamında sıkça bulunup bu icracılardan birçok türkü ve hikâye öğrenen
ve bunları eş dost meclisleri, bağ-bahçe işleri gibi çeşitli ortamlarda icra eden amatör icracılar da
bulunmaktadır ki bizim kaynak kişilerimizin çoğunluğunu bu grup oluşturmaktadır. Bu icracıların
büyük çoğunluğunu âşıklık geleneğine hevesli bu “meraklı gurubu” oluşturmaktadır.
Mete Taşlıova, Kars yöresindeki hikâye anlatıcılarını dörde ayırmış, bunların birinin de “Amatör
Anlatıcılar” olduğunu belirtmiştir. Taşlıova, çalışmasında “Amatör Anlatıcılar” için anlaşılması
gerekeni ise “Amatör Anlatıcılar derken, sözlü geleneğin farklı türlerinde icrada bulunabilen
kişileri değil, Kars yöresine özgü, hikâye anlatma becerisini, gösterebilen ve meclislerde âşıklarla
boy ölçüşebilen kişileri kastediyoruz.” (2006a: 122) sözleriyle dile getirmiş; ismi bilinen ve de
ismi bilinenden daha çok olduğu düşünülen bu Amatör Anlatıcılar’ın geleneğin esas kaynakları
(2006a: 123) olduğunu vurgulamıştır. Ayhan Karakaş (2008: 233) ise şu bilgileri vermiştir: Âşık
olmayan ya da saz çalmasını bilmeyen, ancak âşıklarla sürekli temas halinde olup onlardan hikâye
ve türkü öğrenen bu işe meraklı bazı kişiler de yörede hikâye anlatabilmektedirler. Bu kişileri
kaynak şahıs olmalarının ötesinde ‘hikâye anlatıcısı’ ya da hikâyeci olarak adlandırabiliriz. Bu
şahıslar âşık olmadığı halde geleneğin birçok unsurunu bilmektedirler. Karakaş’ın bu tespiti
yörede profesyonel âşıkların dışında bu türkülü halk hikâyelerini bilen ve anlatan amatör olarak
adlandıracağımız icracıların çok fazla olduğunu göstermektedir.
Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Mehmet Yutkal ve Yeşildere köyünden Âşık Kiki
Mehmet (İnce) adlı kaynak kişilerimiz, eskiden özellikle de köy yerlerinde âşıklık yapmayıp da
âşıklardan daha bilgili insanların olduğu bilgisini vermişlerdir. Örnek olarak yörenin ünlü
âşıklarından Güllü Kahya’nın oğlu Âşık Celil âşıklık yapmasına karşın Güllü Kahya’nın diğer
oğlu Osman, Celil’den daha çok folklor bilgisine sahip olmasına karşın âşıklık yapmamış, ulu
orta yerde türkü söylememiştir. İlçedeki bazı profesyonel âşıklar, bu meraklı kişilerden de bazı
parçaları öğrendikleri olmuştur. Mesela Âşık Kiki Mehmet, birçok türküyü babasından
öğrenmekle birlikte bazı türküleri de çevresindeki bu tarz amatör icracılardan öğrenmiştir.
Düziçi’nin Ellek beldesinden kaynak kişimiz Mehmet Coşkun da yukarıda verdiğimiz kaynak
kişilerimizin görüşlerine benzer görüşler ileri sürmüştür. Mehmet Coşkun’a göre eski zamanlarda
kendi yöresinde kınalarda kınacı âşıklık yapmayıp da en az kınacı âşıklar kadar türkü ve hikâye
repertuvarına sahip kişilerin bulunduğunu kendi köyündeki bir kişiden hareketle açıklamıştır.
Kendi köylerinde 1927 yılında doğan ve yakın zamanlarda ölen İsmail Ali lakaplı Ali Coşkun,
hemen hemen yörede anlatılan ve söylenen bütün hikâyeleri ve türküleri bilmektedir. Ali Coşkun
hikâyeci âşıklık geleneğine çok ilgili olduğu için yöre âşıklarıyla arası iyidir ve bunları devamlı
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suretle evine davet etmiştir. Bu yüzden de etrafındaki âşıklardan repertuvarını iyice
zenginleştirmiştir. Ali Coşkun, çoğu türkülü hikâyeleri anlatmasına karşın türkülü halk
hikâyelerde yer alan türküleri ezgisiyle icra etmez, bunları şiir şeklinde (sayılaştırma) icra
etmiştir. Mehmet Coşkun’un babası Gara Ökkeş (Coşkun) de yörede anlatılan hemen hemen
bütün türkülü halk hikâyelerini bildiği gibi Karacaoğlan’a ait yüzlerce türkü bilmektedir. Mehmet
Coşkun’un abisi Arif Coşkun, babasının kendilerine ve çevresine bir Karacaoğlan kitabı
yazdıracak kadar çok türkü bildiğini belirtmiştir. Bunun dışında “Garip” hikâyesini üç günde
anlatabilecek kadar bilgi ve donanıma sahiptir. Saz çalmasını bilmemekle birlikte bu türküleri çok
güzel icra eden Gara Ökkeş askerdeyken gözünden rahatsızlanır ancak tedavi olamadığı için
gözünde görme proplemi oluşur ve altmış yaşlarındayken de görme yetisini tamamen kaybeder.
Hicri 1331’de doğan ve 1995 yılında ölen, okuma yazma bilmeyen Gara Ökkeş81,
repertuvarındaki bütün parçaları ise sözlü kültür ortamında öğrenmiştir.
Düziçi’nin Çotlu köyünden bir başka kaynak kişimiz Selver Nayan, amcası Omar Nayan ve
babası Mehmet Ali Nayan’ın çok fazla türkü ve hikâye repertuvarına sahip olduğunu, bize
aktardığı hikâyeli türkülerin çoğunluğunu amcası Omar Nayan ve kendi babası Mehmet Ali
Nayan’dan öğrendiğini belirtmiştir. Çok eski zamanlarda köyde bir evde toplanılır ve halk
hikâyeleri anlatılır, türküler söylenmektedir. Bu meclislerde ise genelde icracı Omar Nayan’dır.
Kendisi profesyonel bir âşık olmamakla birlikte geleneksel hikâyeleri ve türküleri bilmektedir.
Omar Nayan, repertuvarındaki bilgileri sözlü kültür ortamında öğrenmiş ve kendisi de aynı
şekilde sözlü kültür ortamında çevresindeki kişilereicra etmiştir. Mehmet Ali Nayan ise sözlü
kültür ortamından beslenmekle birlikte Kerem ile Aslı hikâyesini kitaptan okumuştur. Selver
Nayan’ın aktardığı bu bilgilere göre Omar Nayan ve Mehmet Ali Nayan profesyonel bir âşık
olmamakla birlikte bahsi geçen kişilerin yöredeki sözlü kültür ortamında icra edilen ürünleri
bilmesi ve bunları icra etmesi yörede amatör anlatıcıların önemli bir yeri olduğunu
göstermektedir.
Kaynak kişimiz Ahmet Kurt’un yıllar önce tanık olduğu bir olay, amatör icracıların yeri
geldiğinde kınacı hikâyeci âşıkların yaptığı görevi yerine getirdiğine güzel bir örnek teşkil
etmektedir. 1977-78 yıllarında Kurtbeyoğlu Mahallesi’nde bir düğün olur. Düğün kız evinin
düğünüdür. O dönemlerde oğlan evi, kız evine kınacı âşık getirmek zorundadır. Sebebini
bilmediğimiz bir nedenden dolayı kına gecesinde düğüne hikâyeci âşık gelmemiştir. Kınada, yaşı
hayli ilerlemiş Mas Omar Nizam adında bir kişi de bulunmaktadır. Kına gecesinde ahalinin bir
kısmı hikâyeci âşığın gelmemesi üzerine kendi aralarında Mas Omar Nizam’dan türkü

Gara Ökkeş lakaplı Ökkeş Coşkun’un zengin bir repertuvara sahip olduğunu Emin Coşkun ve Mehmet
Coşkun gibi başka kişilerden de işitmiştik.
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söylemesini ve hikâye anlatmasını isterler. Mas Omar Nizam da kendisinin âşık olmadığını ancak
dilinin döndüğü kadar bir şeyler anlatacağını belirterek icrasına başlar. Mas Omar Nizam,
erkeklerin bulunduğu ortamda Ali Paşa’yı icra eder. Daha sonra ise başka türküler söyleyerek ve
hikâyeler anlatarak o akşam, profesyonel hikâyeci âşığın kınalarda gerçekleştirdiği görevi yerine
getirmiş olur. Ahmet Kurt’un bizzat tanık olduğu bu olay, yörede amatör icracıların kınalarda
görev alan hikâyeci âşıklar kadar türkü ve hikâye repertuvarına sahip olduğunu göstermektedir.
Toprakkale’nin Yukarı Tüysüz Mahallesi’nde oturan kaynak kişimiz Karaca Erdoğan da eskiden
herkesin âşıklar kadar bilgi sahibi olduğununu dile getirmiştir. Kendi mahallesine ise Düziçi’nin
Kurtbeyoğlu Mahallesi’nden Kır Hasan (Kurt) ın geldiğini ve kendi evlerinde çok defa icrasını
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Kır Hasan, Düziçi ilçesinde de kınacı âşık olarak birçok düğüne
gitmiş önemli bir icracıdır. Bu kaynak kişilerin verdiği bilgilerin hemen hemen örtüşmesi, yörede
profesyonel âşıklar kadar hikâye ve türkü repertuvarına sahip amatör icracıların olduğunu açıkça
göstermektedir. Derleme çalışması yaptığımız Mehmet Çoban, Mustafa Kırgın, Bekir Akan,
İsmail Dokuzoğlu, Ziya Timur, Mehmet Kırmıt, Ömer Kına, Mehmet Yutkal gibi daha onlarca
kaynak kişimiz yörede anlatılan hikâyeleri, söylenen birçok türküyü bilmesi ve icra etmesi de
yörede amatör icracıların çok olduğunu gösteren diğer bir kanıttır.
Metin Ekici; bir çalışmasında iki tip kaynak kişiden birinin “Amatör Kaynak Kişi” olduğunu, bu
tür kaynak kişilerin halk bilgisi yaratmalarının nakledilmesinde karşılaştığımız kaynak
kişilerimizin büyük bir bölümünü oluşturduğunu söylemektedir. Ekici’ye göre bu kaynak kişiler,
herhangi bir halk bilgisi ürününü yaratmaktan çok, bu yaratmaları tekrarlayan, aktaran ve yayan
kişilerdir. Bunlar, usta kaynak kişilerden gördüklerini, duyduklarını ve öğrendiklerini kendi
yeteneklerine göre bağlı olarak tekrarlayabilmek ve tekrarlama esnasında kendi aktarım
özelliklerini sınırlı olarak halk bilgisi ürününe dâhil eden kişilerdir (2015: 421). Metin Ekici’nin
bu tespitleri yöremizdeki amatör kaynak kişiler ve kişilerimiz için büyük oranda doğrudur. Ancak
bazı amatör kaynak kişilerin sadece usta malını tekrarlamakla kalmayıp kendi yaratmaları olan
türküleri de bulunmaktadır. Konumuz hikâyeli türkü olması hasebiyle türkülü halk hikâyesine
göre daha kısa bir tür olmasından dolayı derleme yaptığımız amatör olarak adlandırılan kaynak
kişilerimizden bazılarının kendi besteleri bulunmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse
Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Ömer Kına, yine aynı köyden Mehmet Yutkal,
Kadirli’nin Durmuşsofular köyünden İsmail Dokuzoğlu, Düziçi’nin Akdere Farsak köyünden
Mehmet Çoban, Düziçi’nin Karaguz köyünden Muhammet Serçe, Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden Nurettin Kurt vd. hem usta malı türkü, hikâyeli türkü bilmekte hem de kendi
bestesi bulunmaktadır. Bunlar içinde İsmail Dokuzoğlu’nun kendine ait yüzden fazla bestesi
bulunmaktadır. Kaynak kişilerimizden çoğunun kendine ait bestesi olması, amatör kaynak
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kişilerin-en azından çalışma sahamız için- yaratıcı olmadığı görüşünün çok da geçerli olmadığı
ortadadır. Nitekim Ursula ve Kurt Reinhard çifti, bazı kabiliyetli köylülerin yeni vakalar
karşısında yeni sözler, müzikler yazdığını; bunu da dizelerin hece sayısına, dize sayısına göre vs.
bir biçime soktuğunu belirttikten sonraki şu sözleri “Bu amatör şairler, -gururla söylemek gerekir
ki- aynı zamanda bestecidirler, çünkü hem sözü hem müziği birlikte yaratırlar.” (2007b: 95)
amatör icracıların da yaratıcı olduğunu göstermektedir.
3.1.2. Saha Çalışmasında Elde Edilen Bilgiler Işığında Yörede Âşıklık Geleneği ve
İcracılar
Osmaniye’deki âşıklık geleneği ve icracılar hakkında yukarı bölümde yazılı kaynaklardan
hareketle ayrıntılı bilgi verdiğimiz için bu başlık altında yalnızca saha çalışması sonucu elde
ettiğimiz veriler yer alacaktır. Ancak yeri geldiğinde saha çalışmasında elde edilen verilerin
doğruluğunu göstermek, sözlü olarak elde edilen bilgilerin yazılı kaynaklarda bulunması halinde
yer yer nu yazılı kaynaklara da başvurulacaktır. Düziçi ilçesinde birçok çalışma yapılması ve
bizim elde ettiğimiz verilerle bu çalışmalarda zikredilen bilgilerin büyük oranda uyuşmasından
dolayı Düziçi’nin bütün köylerini tek tek vermekten ziyade genel olarak ele alıp kısmen yazılı
kaynaklara da başvurmak kaydıyla elde ettiğimiz yeni verileri paylaşmakla yetineceğiz. Saha
çalışması sonucu bazı köylerde kayda değer âşıklık geleneği ve icracılar hakkında yeterli bilgi
elde edilemediği için bu bölümde bu köylere yer verilmemiştir. Ayrıca, bu sadece gezdiğimiz
köylerle ilgili bilgiler olup gezmediğimiz köyleri kapsamamaktadır. Bu köyler hakkındaki bilgiler
ise tamamen orada görüşme yaptığımız kaynak kişilerin bilgilerine dayanmakla birlikte tespit
edebildiğimiz yazılı kaynaklara da yer verilmiştir. Gidemediğimiz köylerde de birçok yetenekli
icracının olduğunu düşünüyoruz.
3.1.2.1. Osmaniye’nin Köylerinde Âşıklık Geleneği
Kırıklı Köyü Âşıklık Geleneği: Osmaniye’nin Kırıklı köyünden 1949 doğumlu İsmail Acun
kendi köyündeki âşıklık geleneği hakkında bazı bilgiler vermiştir. Bu bilgilere göre belli başlı bir
âşık yetişmeyen Kırıklı köyüne uzun yıllar önce Düziçi’nden bazı âşıklar gelmekteymiş. Bu gelen
âşıklardan biri ise Düziçi’nin Kurtlar Mahallesi’nden Höke İbrahim’dir. Saz çalmayı bilmemekle
birlikte eline aldığı bir oklava ile Köroğlu, Mayıl, Hurşit, Elbeylioğlu gibi türkülü hikâyeler
anlatabilen Höke İbrahim, İsmail Acun’un bacanağı olduğu için bu köye sık sık gelmiş ve icrasını
gerçekleştirmiştir. Bu köyün düğünlerine ise her zaman olmamakla birlikte kınacı hikâyeci âşık
olarak Düziçili âşıklar çağrılmıştır. Kaynak kişimiz olan yörenin ünlü âşıklarından Tus Mustafa
(Çabuk), Kırıklı köyüne hem kendisinin hem de Ellek beldesinden Âşık Omar’ın kınacı âşık
olarak gittiğini söylemesi İsmail Acun’un dediklerini doğrular niteliktedir. Bu durumda Kırıklı
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köyünde herhangi bir âşık yetişmemekle birlikte eskiden bu köyün âşıklık geleneğine meraklı bir
köy olduğunu söyleyebiliriz.
Kayalı Köyü Âşıklık Geleneği: Bu köyden kaynak kişimiz Abdurrahman Öztürk, çocukluğunda
köye Gaziantep’ten bir âşık geldiğini ve onu dinlemeye gittiklerini belirtmiştir. Aynı köyden
başka bir kaynak kişimiz Mustafa Koca ise kendi köyü âşıklık geleneği hakkında önemli bilgiler
vermiştir. Uzun yıllar önce Kayalı ve civar köylere kız evine mutlaka bir kınacı aşık
çağrılmaktadır. Öyle ki kınacı âşık olmadan kına gecelerinde kına yaktırılmazmış. Bu köye en sık
gelen âşık ise Hasanbeyli’nin Karayiğitli köyünden Âşık Ömer’dir. Profesyonel bir hikâyeci âşık
olan Âşık Ömer, Kayalı köyünün kına gecelerinde ve ev ortamlarında sık sık icrasını
gerçekleştirmiştir. Mustafa Koca, âşıklığı bu âşıktan öğrenmiştir. Âşık Ömer’in Kayalı köyüne
çok sık gelme nedenlerinden biri de bu âşığın Kayalı köyünde evli bir kızı olmasıdır. Âşık Ömer,
yörede anlatılan çoğu türkülü halk hikâyelerini bilir, bunları icra edermiş. Âşık Ömer, gittiği
yerlere Koca’yı da yetiştirmek amacıyla götürür, icra esnasında ise Koca’ya kendisini iyi
dinlemesini, kendisinin ölümünden sonra bu geleneği sürdürmesini tembih etmiştir. Bu aşığın
yanından ayrılmayan Koca; icra edilen bütün türküleri, hikâyeleri bahsi geçen âşıktan
öğrenmiştir. Koca; on altı, on yedi yaşındayken ustası Âşık Ömer ölünce köylüler bu kez Koca’yı
evlerine davet etmeye başlamışlardır. Koca, ustasından öğrendiklerini davet edilen yerlerde icra
etmeye başlamıştır. Koca, birçok köye kınacı âşık olarak davet edilmiş; kınalarda ise ustasından
öğrendiği “Han Mahmut, Hurşit, Köroğlu, Elbeyoğlu, Deli Boran, Bey Böyrek” hikâyeler ve
türküler icra etmiştir.
Çağşak Köyü Âşıklık Geleneği: Osmaniye’nin Çağşak köyündeki 1933 doğumlu kaynak
kişimiz Ökkeş Çam’ın verdiği bilgiye göre Çağşak köyüne eskiden Gaziantep’ten Göccük Hössün
denen bir âşık gelerek düğünlerde ve ev ortamlarında âşıklık yapmıştır. Bunun dışında Düziçi
ilçesinden Âşık Mahmut da Kayalı köyüne gelen ve âşıklık yapan bir diğer âşıktır. Bu âşıklar
genelde Elbeylioğlu, Dadaloğlu, Hurşit gibi türkülü hikâyeler anlatmıştır. Çam, kendi köyünde
eski zamanlarda çoğu kişinin mutlaka Elbeylioğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi âşıklardan en az
bir veya iki türkü bildiğini belirtmiştir. Verilen bu bilgilerden Çağşak köyünde eskiden kınalarda
kınacı âşık çağrılma geleneğinin olduğu anlaşılmaktadır.
Dereli köyü Âşıklık Geleneği: Dereli köyünde eskiden kına gecelerine âşık çağrılma geleneği
bulunmaktaymış. Bu âşıklar, kına gecelerinde hikâye ve türküler icra etmiştir. Adil Akkuş, kendi
düğününde amcası Süleyman Akkuş, kınacı âşık olarak görev almış, icrasını gerçekleştirmiştir.
Süleyman Akkuş, yörede anlatılan çoğu türkülü halk hikâyesini bilmekte ve bunları üç telli
curasıyla icra etmektedir. Adil Akkuş’un babası Ömer Akkuş da üç telli curasıyla birçok türkü
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söyleyen, hikâyeler anlatan önemli bir icracıdır. Bu saydıklarımızın dışında diğer önemli bir âşık
ise Âşık Mehmet Dağ’dır. Dağ, köyün en iyi türkü söyleyen âşığı olduğu gibi sözleri kendine ait
türküleri de bulunmaktadır. Türkülerini irticalen söyleme gibi çok güçlü bir yanı bulunmaktadır.
Adil Akkuş’un verdiği bu bilgiye göre kendi köylerinde kendisinin hatırladığı kadarıyla Âşık
Mehmet Dağ, Süleyman Akkuş, Ömer Akkuş usta denebilecek icracılardır.
Çardak Köyündeki Âşıklık Geleneği: Tahmini olarak 1940 doğumlu olmakla birlikte kimlikte
1948 doğumlu olan Hasan Çenet; eskiden Çardak köyünde kınacı âşık çağırma geleneğinin
olmadığını, ancak bazı varlıklı kişilerin evlerine âşık çağırdığını ve geç vakitlere kadar bu aşığın
icrasını dinlediklerini belirtmiştir. Düğünlerde ise kız evi ile oğlan evi kendi aralarında yetenekli
olan kişileri kınada karşılıklı olarak atıştırdıkları canlı bir gelenek bulunmaktayken bu gelenek
günümüzde kalkmıştır. Bu köyde Béla Bartók, 1936 yılında derleme çalışması gerçekleştirmiştir.
Saha çalışmasında bu köyde Béla Bartók’un derleme çalışması yaptığı Osman Çenet’in
torunlarıyla görüşmemize karşın bu kişiler herhangi bir türkü bilmediklerini belirtmişlerdir. Ömer
oğlu Ali’nin nesli ise Osmaniye merkeze yerleştikleri için bu kişinin Ercan Biçer adındaki
torunuyla yaptığımız telefon görüşmesinde dedesinin icra ettiği türküler de de dâhil olmak üzere
herhangi bir türkü bilmediğini belirtmiştir.
Şekerdere Köyü Âşıklık Geleneği: Osmaniye’nin Şekerdere köyündeki kaynak kişimiz Abdi
Şeker’e göre kendi köylerinde eski zamanlarda yaşamış Âşık Hamit Goca adında birinin yörede
anlatılan hikâyeleri ve türkülerinin çoğunu bilen, bunun dışında kendi besteleri de olan
profesyonel bir âşıktır. Bu aşığın kendisine ait birkaç türküsünü derleme fırsatımız olmuştur.
Şeker; kendi köylerinde profesyonel olmamakla birlikte Arif Kar ve İsmail Şekeroğlu’nun da
âşıklık yeteneği olan icracılar olduğunu belirtmiştir. Arif Kar’ın kendisine ait birçok şiiri/türküsü
bulunmaktadır. Aynı köyden görüşme yaptığımız 1936 doğumlu İsmail Şekeroğlu da Abdi
Şeker’in görüşlerini teyit eder nitelikte bilgiler vermiştir. Şekeroğlu; Şekerdere köyünde eskiden
âşıklık geleneğinin çok canlı olduğunu, kınalara genelde Düziçi’nin Ellek beldesinden, Atalan
beldesinden âşıkların geldiğini ve bu âşıkların türkülü hikâyeler anlattığını bildirmiştir. Şekerdere
köyüne eskiden kınacı veya davetli olarak gelen âşıkların hepsi Düziçili olup bazıları şunlardır:
Ellek’ten Köse Omar, Dönük Hössün (Hüseyin Kaplan), Atalan’dan Apoğlu. Genellikle kınacı
âşık olarak çağrılan bu âşıklar, bazen de evlere özel davetli olarak çağrılmıştır. Bu bilgilerden
hareketle Şekerdere köyünde eskiden âşıklık geleneğine önem verildiğini, Şekerdere köyüne çok
yakın olan Ellek, Atalan beldesinden âşıkların çağrıldığını; Âşık Hamit Goca başta olmak üzere
Âşık Abdi Şeker’in, Arif Kar’ın ve İsmail Şekeroğlu’nun bu köyde yetişen önemli icracılar
olduğunu söyleyebiliriz.
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Tehçi Köyünde Âşıklık Geleneği: Tehçi köyündeki 1942 doğumlu kaynak kişimiz Hamza
Tehçi, kendi köylerine kınacı âşık olarak Düziçi’nin köylerinden birçok âşığın geldiğini
belirtmekle birlikte en sık gelen icracıların Düziçi’nin Karagedik köyünden Fakı Hüseyin ve aynı
ilçenin Ellek beldesinden adını hatırlayamadığı bir âşık olduğunu; bu bahsi geçen âşıkların kendi
köyüne geldiğini ve türkü ve hikâye icra ettiğini belirtmiştir. Tehçi köyünde Süleyman Toprak
ise cura çalmamakla birlikte Esmehan türkülü halk hikâyesini çok güzel icra eden önemli bir
icracıdır. Tehçi köyünün Ellek beldesine ve Karagedik köyüne çok yakın olması bu bahsi geçen
köy ve beldeden bu köye âşıkların gelmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca Tehçi köyü ile bahsi geçen
köy ve beldenin de aynı Türkmen âşiretine mensup olması ve akraba olmaları, bu etkileşimi
pekiştirdiği söylenebilir.
Dervişiye Köyü Âşıklık Geleneği: Tehçi köyüne oldukça yakın olan bu köyden kaynak kişimiz
Muhittin Avcı kendi köyünün âşıklık geleneği hakkında şu önemli bilgileri vermiştir: Aslen
Düziçili olan Âşık Hasan, çeşitli sebeplerden dolayı Dervişiye köyüne gelmek zorunda kalmış ve
bu köye yerleşmiştir. Mükemmel derecede cura çalmasını bilen Âşık Hasan, yörede anlatılan
hikâyeleri ve türküleri bilmesinin yanında kendi besteleri de olan önemli bir hikâyeci âşıktır.
Dervişiye köyünde yıllarca düğünlerde ve ev ortamlarında âşıklık yapan Âşık Hasan, 1968 yılında
ölmüştür. Dervişiye köyünde Âşık Hasan kadar profesyonel bir âşık olmasa da kaynak kişimiz
Muhittin Avcı’nın babası Veli Avcı, köy meclislerinde ve kınalarında âşıklık yapan diğer önemli
bir icracıdır. Veli Avcı, kınacı âşık olarak kendi köyü dışında Tehçi köyü ve Düziçi’nin bazı
köylerine de gitmiştir. Bu gittiği köylerden biri de Düziçi’nin Pirsultanlı köyüdür. Saz çalmasını
bilmeyen Avcı Veli, yörede anlatılan çoğu hikâye ve türküleri bildiği gibi sözleri kendine ait
besteleri de bulunmaktadır. Kınacı âşık çağırma geleneğinin canlı olduğu dönemlerde
Düziçi’nden âşıklar çağrılmıştır. Çağrılan âşıklardan biri Ellek beldesinden Köroğlu kollarını
anlatmakla meşhur Âşık Omar’dır. Kaynak kişimiz Muhittin Avcı’nın verdiği bu bilgilere göre
Dervişiye köyünde eski zamanlarda âşıklık geleneğinin güçlü olduğu anlaşılmaktadır.
Kumarlı Köyü’ndeki Âşıklık geleneği: Eskiden Kumarlı köyüne âşıklar gelmekte, düğünlerde
ve ev sohbetlerinde sazlarıyla çalıp icrasını gerçekleştirmekteymiş. Bu köye gelen âşıklardan biri
de Erçenekli Âşık Hüseyin’dir. Âşık Hüseyin, Tecirli Türkmen aşiretine mensup bu köy halkının
yazları çıktığı yaylalara çoğu kez misafir olmuş, icrasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu köyde,
kınacı âşık çağırma geleneğinin canlı olduğu dönemlerde Düziçi’nden kınacı âşıklar gelmiştir.
Günümüzde Osmaniye yöresinin tanınmış âşıklarından aynı zamanda Osmaniye’de önemli
kültürel faaliyetlere imza atan OFAD başkanı Âşık Abdullah Gizlice, bu köydendir.
Cevdetiye (Araplı) Beldesinde Âşıklık Geleneği: Kaynak kişimiz Arif Duman’a göre Cevdetiye
kasabasında kınalara âşık çağırma geleneği yok denecek kadar zayıftır. Ancak bu köye
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Düziçi’nden âşıklar gelir, misafir olarak kaldığı evlerde icralarını gerçekleştirdikleri olmuştur. Bu
gelen âşıklardan biri Düziçi’nin tanınmış âşıklarından Âşık Abdal Seydihan’dır.
Gökçedam (Hemite) Köyünde Âşıklık Geleneği: Yaşar Kemal’in köyü olan Gökçedam
köyünde kınalara âşık çağırma geleneği bulunmamakla birlikte Adana’nın Buruk köyünden Kul
Mustafa bu köye en sık gelen âşıklardan biridir. Televizyonun olmadığı zamanlarda bu köye
gelen Kul Mustafa köy kahvehanesinde icrasını gerçekleştirmiştir. Köy kahvehanesinde icralarını
gerçekleştiren bu âşıklara icrasının karşılığı olarak para toplanıp verilmektedir. Kul Mustafa
dışında Hacı Karakılçık, İmami, Vahap Kocaman, Âşık Feymânî gibi âşıklar da bu köye gelen ve
icralarını gerçekleştiren diğer âşıklardır. Yörenin günümüzdeki önemli âşıklarından Âşık Seyfi
Metin, bu köydendir. Bu köyde türkü ve hikâye bilen birçok icracı bulunmaktadır.
Bahçe Köyünde Âşıklık Geleneği: Bahçe köyü, çalışma sahamız içerisinde türkü ve hikâye
anlatma geleneği açısından oldukça zengin olan köylerin başında geldiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Eski zamanlarda türkü söyleme ve hikâye anlatma geleneğinin bu köyde çok canlı
olduğu hem bu köyde yetişen önemli ağıtçı kadınlardan hem de âşıklardan hem de köy dışından
birçok âşık gelmesinden anlaşılmaktadır. Bu köye sıklıkla gelen âşıklardan biri Erçenekli Âşık
Hüseyin diğeri ise Yaşar Kemal’dir. 1936 yıllarında büyük bir konağı olan varlıklı ve nüfuzlu
Poyrazoğlu Hüseyin Efendi, âşıklara çok değer verdiği için konağına yörenin önemli âşıklarını
davet etmiştir. Bir bakıma bu konak, köyün âşıklık geleneğinin lokomotifi olmuş, köy halkı bu
konağa gelen âşıkları can kulağıyla dinlemiştir. Poyrazoğlu Hüseyin Ağa da âşıklık geleneğiyle
haşır neşir olduğu için kendisi de yer yer türkü söylemiş, hikâye anlatmıştır. Bu köyde ayrıca
önemli ağıtçı kadınlar da yetişmiştir. Yörenin tanınmış âşıklarından Tahir Erdoğdu, Osmaniye
yöresi kültürü ile iki önemli çalışması olan ve önemli bir icracı olan emekli öğretmen Mehmet
Erkoçak ile Osmaniye folkloru açısından oldukça önemli iki eser bırakan O. Nuri Poyrazoğlu da
bu köydendir. Mehmet Erkoçak ve Tahir Erdoğdu, yöresel türküleri sosyal hesaplarından sıklıkla
paylaşmaktadır. Bu köyde yetişen diğer önemli icracıları yukarıda bahsettiğimiz için burada
tekrardan yer vermiyoruz.
3.1.2.2. Kadirli’de Âşıklık Geleneği
Kadirli çalışma sahamız içerisinde âşıklık geleneği açısından oldukça zengin bir ilçedir.
Kadirli’de birçok önemli âşık ve halk şairi yetişmiştir. Bu âşıklardan ve halk şairlerinden yukarıda
bahsettiğimiz için burada bunlardan tekrardan bahsetmeyeceğiz. Sadece sahada edindiğimiz
izlenimleri aktarmakla yetineceğiz. Günümüzde Kadirli’de âşıklık geleneğini Âşık Feymânî
(Osman Taşkaya), Osman Çolakça, Murtaza Çolakça, Hasan Fındıklı, Mahmut Kazar, Kemal
Yanar gibi âşıklar devam ettirmektedir. Kadirli’de âşıklık geleneğinin canlı kalmasında ülke
çapında tanınan Âşık Feymânî gibi büyük bir âşığa sahip olmasının da büyük etkisi olmuştur.
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Feymânî, usta-çırak ilişkisi içinde birçok âşık yetiştirmiş, yetiştirmeye de devam etmektedir.
Bunun dışında Kadirli’de âşıklık geleneğinin son dönemlerde canlı kalmasında KAVAK
derneğinin de büyük bir etkisi olmuştur.
Kız Yusuflu Köyünde Âşıklık Geleneği: 1939 doğumlu Ahmet Türkmenoğlu’nun verdiği
bilgiye göre Kız Yusuflu köyünde âşıklık geleneği yok denecek kadar azdır. Eskiden düğünlere
kınacı âşık çağırma geleneği olmamakla birlikte Karatepe köyündeki Veli Sağlamer, böyle bir
geleneği canlandırmaya çalışmıştır. Ahmet Türkmenoğlu, ise önemli bir saz yapım ustasıdır.
Hemen hemen her türlü müzik enstrümanını atölyesinde üretebilmektedir. Yaptığı sazlar yurt
içinden ve yurt dışından talep görmektedir.
Yukarı Çıyanlı ve Aşağı Çıyanlı Köyünde Âşıklık Geleneği: Yukarı Çıyanlı köyünün
Tekerekli Mahallesinin Topalaklar Mevkisi’nde oturan 1949 doğumlu Kamil Topalak’ın verdiği
bilgiye göre bu iki köyde eski zamanlarda düğünlerde kınacı âşık çağrılma geleneği olmamakla
birlikte Düziçi’nden yer yer bir âşık gelip türkü söylemiş, hikâyeler anlatmıştır. Düğünlere ise
genellikle Bekereci köyünden Yusuf Sıra gelir, düğünlerde türkü söyler, çeşitli oyunlar
sergilemiştir. Yukarı Çıyanlı köyünde herhangi ünlü bir âşık yetişmemiştir. Sofular köyünde ise
Gara Abdullah (Yaşkeçeli) adında biri bazı türküleri bilmekte ve bunları ara sıra etkili ses tonuyla
icra etmiştir.
Harkaçtığı Köyünde Âşıklık Geleneği: Harkaçtığı köyünden kaynak kişimiz Kemal Yanar,
kendi köyünde kına gecelerinde bir aşığın çağrılıp gecenin geç vaktine kadar hikâyeler anlattığını
görmemiştir. Böyle bir geleneğin kendi köyü ve civarında olmadığını belirtmiştir.
Bekereci Köyünde Âşıklık Geleneği: Kadirli’nin Bekereci köyünden kaynak kişimiz Hasan
Yakar, Bekereci köyü ve civarında yetişen en büyük aşığın Yusuf Sıra olduğunu belirtmiştir.
Bekereci köyüne düğünlere eskiden kınacı âşıklar gelmiştir. Kınalara gelen bu âşıklar ise genelde
Düziçilidir82. Düziçi’nden gelen âşıklardan biri Âşık Yusuf83 olup hem düğünlerde hem de ev
ortamlarında icrasını gerçekleştirmiştir. Hasan Yakar, bu aşığı görmediğini, büyüklerinden

Esma Şimşek, Yusuf Sıra’ya ilgili bir çalışmasında benzer bilgiler vermiştir. Yusuf Sıra’nın babasının
yanına haftada bir âşık uğrarmış. Kır İsmail (Güngör), Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci), Âşık Mehmet
(Köse), Ali Donbaloğlu gibi Düziçili olan bu âşıklardan Yusuf Sıra’nın en çok dinlediği kişi ise Köroğlu
lakaplı Mehmet Demirci’dir. Daha fazla bilgi için bkz. (Şimşek, 2015: 5-13). Şimşek başka bir
çalışmasında ise Yusuf Sıra’dan derlediği bir Karacaoğlan anlatmasının kaynağının yine Yusuf Sıra’nın
evine gelen âşıklar olduğunu, bu âşıkların da Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) veya Ahmet Dombaloğlu
olabileceğini belirtmiştir (2004: 53). Bahsedilen iki âşık/icracı da Düziçi ilçesindendir.
83
Yöre kültürüyle önemli çalışmaları olan Mehmet Erkoçak’ın bir çalışmasında bu âşık hakkında kısa bilgi
verilmiştir. Verilen bu bilgiye göre Düziçi’nin Çerçioğlu köyünden olan ve 1926 yılında doğan bu aşığın
adı ve soyadı Yusuf Kadı’dır. Âşık Yusuf, genellikle Karacaoğlan ve Gündeşlioğlu’nu icra edermiş (2003:
182). Bunun dışında aynı âşıktan kaynak kişilerimiz Âşık Softa, Tus Mustafa ve Mehmet Lök de
bahsetmiştir.
82
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duyduğunu belirtmiştir. Bunun yanında düğünlere kınacı âşık olarak Yusuf Sıra da çağrılmıştır.
Elbeyoğlu, Köroğlu, Dadaloğlu gibi halk hikâyeleri icra edildiği gibi hikâyeli türküler de bu kına
gecelerinde icra edilmiştir. Yusuf Sıra kadar yetenekli bir âşık Bekereci ve civar köylerde
yetişmemiştir. Yusuf Sıra’nın yetişmesinde Düziçi’nden gelen aşığın (Âşık Yusuf)/âşıkların
büyük etkisi olmuştur. Düziçi’nden gelen âşıklar, Bekereci köyüne geldiğinde Hasan Yakar’ın
dedesinin evinde misafir olmuşlardır. Hasan Yakar, Yusuf Sıra’nın yeğenidir. Dolayısıyla Hasan
Yakar’ın dedesi (Abdullah Sıra), Yusuf Sıra’nın babası olmaktadır. Yusuf Sıra, babasının yanına
gelen bu âşıkları sıklıkla dinleme fırsatı bulmuştur. Derleme çalışmalarımız sırasında Yusuf Sıra
ile görüşme fırsatımız olmadı. Yusuf Sıra, burada söylemek istemediğimiz bir iddiadan dolayı şu
an hapiste yatmaktadır.
Durmuşsofular Köyünde Âşıklık Geleneği: Bu köydeki kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu
kendi köyündeki âşıklık geleneği hakkında önemli bilgiler vermiştir. Verilen bu bilgilere göre
Bekereci köyüne çok yakın olan Durmuş Sofular köyünde profesyonel bir âşık yetişmemekle
birlikte bu köy halkı âşıklık geleneğine çok düşkündür. Eski zamanlarda Düziçi84 taraflarından
Durmuş Sofular köyüne tütün satmaya gelenler bu köye geldiklerinde sıklıkla türkü ve hkâye icra
etmişlerdir. Tütün satmaya gelenlerden biri de Düziçi’nin ünlü âşıklarından Köroğlu (Mehmet
Demirci) dur. Köroğlu’nun Durmuş Sofular’da belli müşterileri olup bu köye geldiğinde bu
müşterilerinin evinde kalmıştır. Bu evlere geldiği zaman köy ahalisi Köroğlu’nun misafir olduğu
eve toplanır, Köroğlu’nun icrasını can kulağıyla dinlemişlerdir. Köroğlu, Köroğlu halk
hikâyelerini 12 gecede ancak bitirebilmektedir. Bunun dışında Düziçi’nden Ahmet Çavuş denen
bir adam daha gelir, kaldığı evlerde türkü söyler, hikâye anlatmıştır. Ahmet Çavuş, Durmuş
Sofular köyüne gelmekle birlikte en çok Bekereci köyüne gitmiş, orada icrasını gerçekleştirmiştir.
Düziçi’nden gelen Hava Memmed denen yaşlı bir kişi de bu köye tütün satmaya geldiğinde
kaldığı evlerde icrasını gerçekleştirmiştir. Durmuş Sofular köyünde düğünlere kınacı âşık
çağrılma geleneği çok güçlü olmamakla birlikte köyde türkü söylemede ve hikâye anlatmada
yetenekli kişiler düğünlerin kına gecelerinde erkeklerin olduğu mecliste türkü söyler, bildikleri
ölçüsünde türkülü halk hikâyeleri anlatmaktadır. Köyün yaşlı kuşağının çoğu eski zamanlarda
birçok türkü bilir, bunları söylermiş. Bu kınalarda ise genelde İsmail Dokuzoğlu’nun babası Hilmi
Dokuzoğlu, Sofular köyünden Âşık Süleyman (Süleyman Kişi), Âşık Memmed (Mehmet Kişi)
icralarını gerçekleştirmişlerdir. Kınalara ara sıra Köroğlu (Mehmet Demirci) nun Durmuş Sofular
köyündeki dostları kendi düğünlerinde Köroğlu’ya düğün davetiyesi gönderir, Köroğlu da bu

İsmail Dokuzoğlu, evinin karşısında duran Ceyhan Nehri’nin öbür tarafını göstererek (Nehrin kaşı tarafı
Düziçi ilçesi topraklarıdır) “Buraya Tecirli geçesinden gelirlerdi…” diyerek Düziçi’nin büyük
çoğunluğunu oluşturan Tecirli Türkmen aşiretinden dolayı Düziçi’yi “Tecirli” olarak isimlendirmiştir.
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davetiyelere çoğu zaman iştirak etmiştir. Köy halkının talebi doğrultusunda da kınada gecenin
geç saatlerine kadar icrasını gerçekleştirmiştir.
Karatepe Köyünde Âşıklık Geleneği: Karatepe köyünden kaynak kişimiz Veli Sağlamer’in ve
eşinin kendi köyünün âşıklık geleneği hakkında verdiği bilgiler özetle şöyledir: Karatepe köyünde
Veli Sağlamer’den başka bir âşık yetişmemekle birlikte eskiden Düziçi’nin Atalan beldesinden
Apoğlu ile Gökçayır köyünden Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) gibi âşıklar gelerek bazı evlerde
sabahlara kadar icralarını gerçekleştirdiği olmuştur. Karatepe ve civar köylerde düğünlere kınacı
âşık çağırma geleneği olmamıştır. Veli Sağlamer, yetişmiş hikâyeci bir âşık olduğu için
Düziçi’nin bazı köylerine kınacı âşık olarak çağrılmasına karşın kendi ve civar köylerinde bu
gelenek olmadığından kınacı âşık olarak çağrılmamış, kendi köyü ve yakın köylerdeki düğünlere
sadece kına türküsü söylemek ve ortamı neşelendirmek amacıyla davet edilmiştir.
3.1.2.3. Bahçe İlçe Merkezinde ve Köylerinde Âşıklık Geleneği
Kaynak kişilerimizden Bahçe ilçesinin en önemli âşığı Âşık Kaygılı, Bahçe ilçesinde âşıklık
geleneği hakkında şu bilgileri vermiştir: Bahçe ilçesinde güçlü bir âşıklık geleneği oluşmamış
olup ilçede Âşık Kıro dışında çok büyük bir âşık yetişmemiştir. Ancak eskiden düğünlerdeki kına
gecelerinde, iş ortamlarında bir araya gelip Karacaoğlan türküleri söylenmektedir. Düğünlerdeki
kına gecelerinde kadınlar; ayrı bir yerde def eşliğinde eğlenirler, oyun oynarlarmış. Kına
gecelerinde genelde kına türküleri söylenmektedir. Kına gecelerinde ise Düziçi ilçesindeki gibi
bir aşığın elinde bir sazla gecenin ilerleyen vakitlerine kadar hikâye ve türkü söyleme geleneği
pek olmamıştır. Âşık Kıro, hikâye (Mah Mihri, Âşık Kerem, İlbeyoğlu, Dadaloğlu) bilmekte ve
anlatmaktadır. Âşık Kıro, repertuvarındaki türkü ve hikâyeleri Tünekli bir âşıktan öğrenmiştir.
Âşık Kıro’nun yetiştirdiği Mustafa İştar ise 40’lı yaşlarda ölmüş bir başka âşıktır. Ancak kendisi
erken yaşlarda vefat ettiği için ilçenin âşıklık geleneği üzerinde pek etkisi olmamıştır. İştar,
ustasından öğrendiklerini hikâyesiyle birlikte anlatabilecek seviyeye gelmiştir. İndere köyüne
1990’lı yıllarda bir düğüne kınacı olarak Âşık Feymânî çağrılmış, bunun dışında Mahmut
Taşkaya da bir düğüne kınacı olarak çağrılmıştır. Bu gelen âşıklar ise genelde kendi eserlerini
çalmışlar, ayrıca Dadaloğlu gibi âşıkların türkülerini okumuşlardır. Yörede eskiden
Karacaoğlan’ın türküleri çok icra edilmiştir. Karacaoğlan türkülerini ise sıklıkla Arıklıkaş
köyündeki Âşık Hüseyin icra etmiştir. Âşık Kaygulu (Ali Türk) nun verdiği bu bilgilerden
hareketle Bahçe ilçesinde âşıklık geleneğinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bahçe’nin Arıklıkaş
köyünden 1938 doğumlu kaynak kişimiz Âşık Hüseyin Özdemir de benzer bilgileri vermiş, Bahçe
ilçesinde güçlü bir âşıklık geleneği olmamakla beraber Ali Sağlam ve Âşık Kıro’nun ön plana
çıkan iki âşık olduğunu belirtmiştir. Aslen Bahçe’nin İnderesi köyünden olmakla birlikte uzun
yıllardır Bahçe merkezde oturan 1931 doğumlu kaynak kişimiz Hüseyin Akdeniz de Bahçe
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ilçesinde güçlü bir âşıklık geleneği olmadığını, kendisinin bildiği kadarıyla Bahçe’de hikâyeci
âşık olarak sadece Âşık Kıro’nun yetiştiğini belirtmiştir.
Arıklıkaş Köyünde Âşıklık Geleneği: Arıklıkaş köyü, çok büyük bir köydür. Daşoluk ve
Buğdaycık resmiyette Arıklıkaş köyüne bağlı olmakla birlikte bu iki yerin sakinleri kendi
mahallelerini ayrı bir köy olarak kabul etmektedir. Zaten yörede de bu şekilde bilinmektedir.
Dolayısıyla Daşoluk ve Buğdaycık Mahallesinden kaynak kişilerimiz, âşıklık geleneği hakkında
bilgi verirken Daşoluk ve Buğdaycık’ı esas alarak bilgi vermişlerdir; Arıklıkaş’ı ayrı tutmuşlardır.
Bu iki yerden kaynak kişilerimiz Hamit Sarıköse ve Abdurrahman Kıvcı çok eski zamanlarda
kendi köylerindeki85 düğünlerde kınalarda âşık çağırma geleneği olduğunu belirtmişlerdir. Ahmet
Erdoğan başta olmak üzere Arıklıkaş köyünün Mercanlar Mahallesi’nden Pampa Memmed
lakaplı Mehmet Akkuş da kına gecelerinde kavalıyla icrasını gerçekleştirmiştir. Akkuş, kınacı
olarak gelen âşıkların türkülerine kavalıyla eşlik etmiştir. Bunun dışında kınacı âşık olarak
Düziçi’nden, Âşık Hacı da gelmiştir. Daşoluk köyünde repertuvarı oldukça zengin Ahmet
Erdoğan, önemli bir icracıdır. Saz çalmasını bilmeyen Erdoğan Karacaoğlan türküleri başta olmak
üzere yörede anlatılan hikâyeleri de az çok bilmektedir. Okula gitmemekle birlikte okumayazmayı kendi kendine öğrenen Erdoğan, Karacaoğlan kitabından öğrendiği türküleri ve hikâyeli
türküleri çeşitli icra ortamlarında sıklıkla icra etmiştir. Bu iki kaynak kişimizin Daşoluk ve
Buğdaycık hakkında verdiği bilgilerin yanında Arıklıkaş köyünde bu tezin yazım tarihlerinde ölen
Âşık Hüseyin (Özdemir) gibi büyük bir âşık bulunmaktadır. Âşık Hüseyin’in Bahçe ilçesinin son
zamanlarında yaşamış en büyük hikâyeci âşığıdır, diyebiliriz.
İndere Köyünde Âşıklık Geleneği: Bahçe’nin İnderesi köyünden olup şu an Bahçe merkezde
oturan 1931 doğumlu kaynak kişimiz Hüseyin Akdeniz, çok eski zamanlarda kendi köyüne
Düziçi ilçesinden Âşık Hacı adında bir âşığın geldiğini, türkülü hikâyeler anlattığını,
Karacoğlan’dan hikâyesiyle türküler icra ettiğini belirtmiştir. İndere halkı da çok güzel saz çalan
bu aşığı can kulağıyla dinlemiştir. Âşık Hacı’nın iyi derecede cura çalması ve etkili bir performans
sergilemesi Akdeniz’i çok etkilemiş, Akdeniz’in aklında bu âşıktan şu mısralar kalmıştır: “Öldür
beni, barmak batır ġanıma/Desinler ki on barmak da ġırmızı ġırmızı”. Bahçe ilçesinde 1980’li
yıllarda ölen Âşık Kıro’nun Âşık Hacı’nın yanında çok sönük kaldığını, Âşık Hacı’nın A.
Kıro’dan daha iyi bir âşık olduğunu da belirtmiştir. Hüseyin Akdeniz’in kardeşi Ziya Akdeniz ise
şu önemli bilgiyi vermiştir: Uzun yıllar önce Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinin Karalar
köyünden İbrahim Keske, İndere köyüne eniştesi Ziya Akdeniz’in babasının yanına tütün
doğratmak amacıyla ara sıra gelir, geceyi de Ziya Akdeniz’in babasının evinde geçirmekteymiş.
Akşam olduğunda köy ahalisinden birçok kişi İbrahim Keske’nin icrasını dinlemek için Ziya
85

Kaynak kişilerimiz Daşoluk’u köy olarak değerlendirdikleri için onların anlatımlarına sadık kaldık.
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Akdeniz’in babasının evine toplanmakta ve İbrahim Keske’nin icralarını pür dikkat
dinlemişlerdir. Saz çalmasını bilmeyen Keske, türküleri evraç eşliğinde icra etmiştir. Ziya
Akdeniz’e göre İndere köyünde abileri dışında yöredeki geleneksel türküleri ve hikâyeleri bilen
pek fazla kimse yoktur. Ziya Akdeniz’in annesi Sultan Akdeniz ise kendi köylerine Düziçi’nden
bir âşığın tütün almaya geldiğini, geldiği zaman da akşamları sazıyla icrasını gerçekleştirdiğini,
Düziçi’nden gelen âşık ile İbrahim Keske dışında kendi köylerine bir aşığın gelmediğini
belirtmiştir. Sultan Akdeniz, kendi köylerinde düğünlere kınacı âşık çağırma geleneğinin
olmadığını belirtmiştir.
Kaman Köyünde Âşıklık Geleneği: Kaynak kişimiz Halil Küçük, geçmiş dönemlerde Kaman
ve civar köylerde büyük âşık yetişmediğini, ancak türkü söyleyen kişilerin olduğunu belirtmiştir.
Düğünlere kınacı âşık çağırma geleneği de olmamıştır. Kaman köyünde her ne kadar profesyonel
bir âşık yetişmemiş olsa da el birliğiyle yapılan işlerde ve düğünlerde türkü söyleme geleneği
bulunmaktadır.
Kızlaç’ta Köyünde Âşıklık Geleneği: Kızlaç köyünden kaynak kişimiz İsmat Yılmaz’a göre
kendi köyü ve yöresinde âşıklık geleneği pek gelişmemiştir. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde
oturan Abdal olarak anılan yerli halktan kişiler davul zurna eşliğinde Kızlaç’ın düğünlerde türkü
söylemişlerdir.
3.1.2.4. Hasanbeyli’de Âşıklık Geleneği
Çolaklı Köyünde Âşıklık Geleneği: Çolaklı köyünden kaynak kişilerimiz 1934 doğumlu
Mustafa Kocaman ile 1936 doğumlu Ali Kirt kendi köylerinde eski zamanlarda ocak başlarında
ve düğünlerde türkü söylendiğini, hikâyeler anlatıldığını belirtmekle beraber kınacı âşık çağırma
geleneğinin olmadığını söylemişlerdir. Eskiden özellikle kış gecelerinde köyde Vanlı Ali lakaplı
Ali Evran, Ali Eker, Mustafa Kocaman hikâye anlatmış, türkü söylemişlerdir. Bu kişiler, saz
çalmasını bilmemektedir. Ali Eker, repartuvarındaki türkü ve hikâyelerin çoğunluğunu basılı halk
kitaplarından öğrenmiş, bu öğrendiklerini de farklı icra ortamlarında icra etmiştir. Âşık Garip
kitabına sahip olan Mustafa Kocaman, genelde bu kitaptan öğrendiklerini anlatmıştır. Bu
bahsedilen icracıların dışında Düziçi’nden Sağır Hacı adında biri Çolaklı köyüne, Güccük
Osman’ın evine gelmiş, uzun kış gecelerinde elindeki curasıyla icrasını gerçekleştirmiştir. Sağır
Hacı, ekseriyatla Elbeylioğlu hikâyesini icra etmiştir. Kış gecelerindeki icra ortamları dışında iş
ortamlarında, düğünlerde de türküler icra edilmiştir. Bu icra ortamlarında ise genelde “yüksek
havalar” söylenilmiştir.
Karayiğit Köyünde Âşıklık Geleneği: Karayiğit köyünden 1949 doğumlu, kendi köyünde yirmi
yıl muhtarlık yapmış (1984-2004 yılları arası) kaynak kişimiz Mehmet İlçi, eski zamanlarda kendi
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köylerine düğünlere İslahiye ilçesinden âşıkların geldiğini, türkü söylediğini, düğün bitene kadar
da düğünden ayrılmadığını belirtmiştir. İlçi, kendi köyü ve yakın köylerde (Yanıkkışla ve
Kaypak) çok büyük bir âşığın yetişmediğini, ancak kendi köylerinde çok güzel türküler söyleyen
kişilerin olduğunu, hatta bunlardan bazılarının kendilerine ait çok güzel besteleri olduğunu da
sözlerine eklemiş; kendi köylerinde bir adamın (maalesef bu kişinin ismini not almayı unutmuşuz)
kendi şiirlerini topladığı bir deftere sahip birinin olduğu, yer yer bu defterden bazen şiir şeklinde
bazen de ezgiyle türkü icra ettiği bilgisini de paylaşmıştır. Aynı köyden kaynak kişimiz 1941
doğumlu Mariye Hatınkız ise, kendi köylerinde amcasının oğlu Mustafa Kara’nın kendine ait
yüzlerce türküsü olduğunu, Kara’nın hemen hemen her konuda türkü söyleyebildiğini belirtmiştir.
Mustafa Kara, aynı zamanda Suriye’de dokuz yıl dini eğitim almış derin dini bilgisi olan Karayiğit
köyünde yıllarca imamlık yapmış dini bütün bir insandır. Bunun dışında M. Hatınkız’ın babasının
da kendine ait birçok türküsü bulunmaktadır. Bu köyde günümüzde yaşayan ve âşık tarzı şiir
yazan Âşık Karayiğitoğlu (Ali Karayiğit) adlı bir âşık yaşamaktadır (Dinç, 2021: 366-367).
Wolfram Eberhard, “Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri” adlı önemli eserinde Karayiğit
köyünden olup Kozan yakınlarında Kuyuluk köyünde yaşayan Jandarma Ali lakaplı Ali
Tekerek’in önemli bir hikâyeci olduğu bilgisini vermektedir (2002: 10-11). Karayiğit ve civar
köylerde görüştüğümüz kişilerin hiçbirinin Ali Tekerek’ten bahsetmemesi ilginçtir. Kaynak
kişilerimizin Ali Tekerek’ten habersiz olmasının nedeni kanaatimizce Eberhard’ın derleme
yaptığı 1950’li yıllarda bahsi geçen kişinin Eberhard’ın cümlelerinden anlaşıldığına göre uzun
süredir Kozan yakınlarında Kuyuluk’ta yaşayıp Karayiğit köyüyle çok bir bağlantısının olmaması
olsa gerek. Kaynak kişimiz Mehmet İlçi’ye bahsi geçen kitaptan ve bu kitapta bilgi verilen Ali
Tekerek’ten bahsettiğimizde Ali Tekerek’in ismini ne duyduğunu ne de bu şahsı gördüğünü
söylemesine karşın kendi köylerinde soyadı “Tekerek” olan ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin
olduğunu, bahsi geçen ailenin de tanıdığı kadarıyla âşıklık geleneğiyle çok alakalı olmadığını
belirtmiştir.
Yanıkkışla Köyünde Âşıklık Geleneği: Yanıkkışla köyünden kaynak kişimiz Enver Karayiğit,
çocukluk yıllarında kendi köylerinde Upuz Hamza adıyla bilinen Hamza Aslan’ın uzun kış
gecelerinde hikâye ve türkü icra ettiğini kendisinin de bu icralarda bulunduğunu bildirmiştir.
Upuz Hamza, saz çalmasını bilmemekle birlikte türküleri icra ederken köyde saz çalmasını bilen
bir kişi, Upuz Hamza’nın icralarına sazıyla eşlik etmiştir. Karayiğit, ayrıca bu adamın düğünlerde
türkü söylediği, geleneksel halk tiyatrosu şeklinde taklitler yaparak halkı eğlendirdiği bilgisini de
vermiştir. Elimize geçen bir anı kitabında, “Uzun kış gecelerinde İbik Amca’nın (İbrahim Amca)
hikâyelerini dinlemek çok güzel oluyordu. Hele de onun ‘Deli ile akıllının’ maceralarını anlatan
hikâyesine bayılırdım.” (Yıldız, 2019: 7) şeklinde geçen sözlerden Osmaniye’ye bağlı olmakla
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birlikte Yanıkkışla ve Karayiğit köyüne çok yakın olan Kaypak köyünde uzun kış gecelerinde
eğlenme amaçlı icraların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ancak “Deli ile akıllının” diye bahsedilen
hikâye yörede bilinen türkülü hikâyeler içerisinde bulunmamaktadır. Bu verilen bilgiler dışında
İnneci Mehmet (Kenan’ın Oğlu Mehmet Halaç) ve Âşık Mehmet Samalan bu köyde yaşamış ve
yaşamakta olan âşıklardır (Dinç, 2021: 380-381, 388-389).
3.1.2.5. Sumbas’ta Âşıklık Geleneği
Sumbas, yıllarca Kadirli’ye bağlı bir kaza idi. Osmaniye’nin il olmasıyla ayrı bir ilçe olsa da
Sumbas’ın Kadirli ile bağlantısı canlı bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla yıllarca Sumbaslı
âşıklar Kadirlili âşıklar içerisinde değelendirilmiştir. Bir örnek vermek gerekirse Sumbas’ın
Mehmetli beldesindeki Halil Karabulut, Saim Sakaoğlu (1987) tarafından hazırlanan kitapta
“Kadirlili” olarak anılmaktadır. Ayrı bir ilçe olarak günümüzde Sumbas merkezde Âşık Halil
Kaba gibi önemli bir âşık dışında bir âşığa rastlamadık. Bu da âşıklık geleneğinin her tarafta
olduğu gibi Sumbas merkezde de azaldığını göstermektedir.
Reşadiye Köyünde Âşıklık Geleneği: Reşadiye köyünden kaynak kişimiz Sadık Suna ve
Sumbas merkezde oturan kaynak kişimiz Âşık Halil Kaba, Reşadiye Köyünde yakın bir tarihte
ölen Âşık Sefer Tuna’nın kendi besteleri olan, saz çalmasını bilen önemli bir âşık olduğunu
bildirmişlerdir. Bu iki kaynak kişimiz, kendilerinin saz çalmalarında ve âşıklığa başlamalarında
Âşık Sefer Tuna’nın önemli bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Reşadiye köyünde Âşık Sefer Tuna
kadar güçlü bir âşık yetişmemiştir. Şu an bu köyde bu geleneği Âşık Sadık Suna sürdürmektedir.
Sadık Suna ise genelde ustası Âşık Sefer’in türküleri ve elekronik kültür ortamında öğrendiği
parçaları çalıp söylemektedir. Kendine ait az da olsa besteleri bulunmaktadır.
Höyük Köyünde Âşıklık Geleneği: Höyük köyünde eski zamanlarda düğünlere kınacı âşık
çağırma geleneği yoktur. Düğünlerde daha ziyade türkü söylemede maharetli kişiler bir odada
dinleyicilere bildikleri türküleri, hikâyeleri icra etmiştir. Höyük köyünde türkü söylemede en
maharetli kişilerden biri, kaynak kişimiz Ahmet Köşürgeli’dir. Ahmet Köşürgeli’nin yörede
anlatılan türkülü halk hikâyelerinden hiçbirini bilmediğini belirtmesi, Höyük köyünde âşıklık
geleneğinin istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Ahmet Köşürgeli’nin hanımı ve bu
köydeki bir grup vatandaş da Ahmet Köşürgeli’nin verdiği bilgileri doğrulamış, kendi köylerinde
âşıklık geleneğinin canlı olmadığını söylemişlerdir.
Alibeyli Köyünde Âşıklık Geleneği: Yıllarca kendi köyündeki düğünlerde bayraktarlık yapan
Yusuf Kenan Kırpık; düğünlere kınacı âşık çağırma geleneğinin Alibeyli köyünde olmadığını
belirtmiştir. Düğünlerde kınalarda kına türküsü söyleme dışında gece geç saatlere kadar süren
türkülü hikâye anlatma geleneği hiç olmamıştır. Sadece yetenekli kişiler; evlerdeki sohbet
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ortamlarında, düğünlerde türkü söylemiştir. Yusuf Kenan Kırpık’ın babası Hasan Dede Kırpık,
eski zamanlarda Alibeyli köyünde türkü söylemede en maharetli kişilerden biridir. Askere
gitmeden önce saz çalmayı öğrenen Yusuf Kenan Kırpık, askerden sonra saz çalmanın günah
olduğuna inandığı için saz çalmayı bırakmıştır.
Mehmetli Beldesinde Âşıklık Geleneği: Vural Topbaş, Mehmetli beldesinde ve civarında
düğünlerde kınacı âşıklık geleneği olmadığını, elinde curasıyla saz çalan bir aşığa rastlamadığını
belirtmiştir. Ancak, Hacı Karakılçık, Mahmut Taşkaya, Feymânî gibi âşıkların ismini duyduğu,
bunun dışında Mehmetli beldesinde Halil Karabulut gibi önemli bir halk şairinin olduğu bilgisini
vermiştir. Halil Karabulut, kendine ait şiirleri bulunan önemli bir halk şairidir. Saim Sakaoğlu,
bahsi geçen âşığı “Senin Aşkınla: Kadirlili Âşık Halil Karabulut” adıyla kitaplaştırmıştır. Vural
Topbaş ise kendine ait besteleri bulunan ve bunu bir defterde toplayan bir halk şairidir.
Gafarlı Köyünde Âşıklık Geleneği: Gafarlı köyünden kaynak kişimiz Davut Güvel’in verdiği
bilgiye göre kendi köyünde mani tarzında türkü söyleyen Fadime Selçukoğlu, Tufan Güvel,
(Küçük) Gaffar Özerli, Ramazan Özerli, Emine Güvel gibi kişiler yetişmiştir. Bu icracılar içindeki
Fadime Selçukoğlu ile görüşmek için çaba harcamamıza karşın maalesef evinde olmadığı için
görüşme şansımız olmamıştır. Davut Güvel’in büyüklerinden öğrendiği kadarıyla çok eski
yıllarda bu köye bazı âşıklar gelmiş ve icralarını gerçekleştirmiştir. Verilen bu bilgilerden Gafarlı
köyünün türkü ve mani yönüyle zengin bir köy olduğunu söyleyebiliriz.
3.1.2.6. Toprakkale’de Âşıklık Geleneği
Yukarı Tüysüz Mahallesi: Yukarı Tüysüz Mahallesi’nden kaynak kişimiz 1930 doğumlu Karaca
Erdoğan’a göre Yukarı Tüysüz Mahallesi’ne eskiden hikâyeci âşıklar gelmiştir. Bu gelenlerden
biri de Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesinden Kır Hasan86 dır. Bunun dışında kendi ailesinde de
Kır Hasan (Kurt), kaynak kişimiz Nurettin Kurt’un babasıdır. Kır Hasan, saz çalmasını bilmemekle
birlikte yörede anlatılan ve söylenen türkü ve hikâyelerin çoğunu bilir ve icra edermiş. Kır Hasan,
düğünlerde kınacı âşık olarak da görev yapmıştır. Kır Hasan’ın sesi o kadar güzelmiş ki bir gün bir yerde
icrasını gerçekleştirirken kendisini başka bir odada dinleyen bir kız, Kır Hasan’ın sesine, türküsüne hayran
kaldığı için Kır Hasan’dan kendisini kaçırmasını istemiştir. Kır Hasan da bu kızı kaçırıp bu kızla
evlenmiştir. Buna benzer bir olayı kaynak kişimiz Âşık Karayiğit Osman (İper) de anlatmıştır. Zamanın
ünlü âşıklarından Âşık Abdal Seydihan (Âşık Abdal Seydihan, Düziçi’nin yerli ahalisinden olan ve genelde
davul zurna işleriyle uğraşan Abdal taifesindendir) Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin bir köyünde bir
evde icrasını gerçekleştirir. Başka bir odada Seydihan’ın icrasını dinleyen bir kız, Seydihan’ın icrasından
çok etkilenir. Gecenin geç saatlerinde icra bitince herkes evine çekilir ve Seydihan da kendine ayrılan yerde
uyur. Sabaha karşı bu kız, Seydihan’ı uyandırır. Biraz uyku sersemliğinden biraz da havanın alacakaranlık
olmasından dolayı kendisini uyandıranın kim olduğunu anlayamaz. Bu kız, Abdal Seydihan’a güneş
doğmadan, kimse görmeden, kendisini kaçırmasını ister. Abdal Seydihan da bu kıza kendisinin Abdal
taifesinden olduğunu söyleyerek kızı, fikrinden vazgeçirmeye çalışır. Kız ise Abdal Seydihan’a kendisini
kaçırmasını, kaçırmaması halinde ise bağırarak Abdal Seydihan’ın kendisine zorla sahip olmak istediğini
söyleyerek tehdit eder. Abdal Seydihan, kızın teklifini kabul etmezse kızın kendine iftira atacağından
korktuğu için mecburen kızın teklifini kabul etmek zorunda kalır. Abdal Seydihan ve kız evden sessizce
ayrılarak Andırın ile Düziçi arasında sınır olan Ceyhan Nehri’ni güneş doğarken geçerler. Abdal Seydihan,
86
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âşıklık geleneğinin çok güçlü olduğunu belirtmiştir. Babası Ömer Erdoğan, amcası İbrahim
Erdoğan, abisi Karaca Erdoğan, amcası oğlu Ali Erdoğan saz çalmasını bilmemekle birlikte çoğu
türkülü halk hikâyelerini bilip bunları kınalarda icra etmişlerdir. Bu geleneğin sonlanmasıyla bu
icracılar kendi kabuğuna çekilmiştir. Karaca ailesinin Düziçi’nin Karagedik köyünde ve
Kurtbeyoğlu Mahallesinde akrabaları bulunmaktadır. Karaca Erdoğan’ın yörede anlatılan/
söylenen hikâye ve türkülerden haberdar olması ve bunları icra etmesi Karaca ailesinin bu konuda
yetenekli olduğunu göstermektedir. Yukarı Tüysüz’de Erdoğan ailesi dışında Hacı Açacak gibi
türkü ve hikâyeli türkü bilen bazı önemli icracılar bulunmaktadır. Yaptığımız görüşmelerden ve
elde ettiğimiz izlenimlerden hareketle Yukarı Tüysüz’ün türkü ve hikâye yönden zengin bir
mahalle olduğunu söyleyebiliriz.
Aşağı Tüysüz Mahallesinde Âşıklık Geleneği: Bu mahalleden kaynak kişimiz Ali Şişek,
eskiden Aşağı Tüysüz’de düğünlere kınacı âşık çağırma geleneği olduğunu, bu düğünlere kınacı
âşık olarak ise genelde Yazlamazlı köyünden Tus Mustafa (Mustafa Çabuk), Göllüler köyünden
Âşık Mahmut87 gibi Düziçili âşıkların çağrıldığını, yöre halkı da bu icraları can kulağıyla
dinlediğini belirtmiştir. Kaynak kişilerimizden Yemliha Evcimik’in verdiği bilgiye göre Yemliha
Evcimik’in dedesi Cart Osman, zamanında kendi mahallesinin en büyük aşığı olup hem kendisine
ait besteleri bulunmakta hem de yörede anlatılan çoğu hikâyeleri ve söylenilen türküleri
bilmektedir. Yemliha Evcimik’in babası da saz çalmasını bilmemesine karşın yörede anlatılan,
söylenilen türküleri ve hikâyelerini bilmekte ve icra etmektedir. Ancak Elbeylioğlu halk
hikâyesini daha iyi ve daha çok icra edermiş. Cart Osman’a ait iki hikâyeli türküyü Yemliha
Evcimik’ten derledik. Aşağı Tüysüz Mahallesi’nin çoğunluğunu Tecirli Türkmen aşiretine
mensup kişiler oluşturmaktadır. Ayrıca, bu mahalledeki birçok ailenin kökeni de Düziçi’nin
Yazlamazlı köyüne dayanmaktadır. Dolayısıyla Düziçi’nde âşıklık geleneğinin canlı olması ve

Ceyhan Nehri’ne gelene kadar kızı kaçma fikrinden vazgeçirmek için kıza kendilerinin Abdal taifesinden
olduğunu, çadırlarda yaşadıklarını anlatmasına, o kadar dil dökmesine karşın kızı, hem kaçma fikrinden
hem de kendisinin Abdal taifesinden olduğuna ikna edemez. Abdal Seydihan kızı geri dönmeye ikna
edemeyince mecburen Düziçi’nin Gökçayır köyünde yaşadığı yere kızı getirir. Kız, Abdal Seydihan ve
ailesinin yaşadığı çadırları görünce gerçekten de sesine, türküsüne hayran kalıp kaçtığı Abdal Seydihan’ın
dediklerinin gerçek olduğunu anlar ve kaçtığına çok pişman olur. Artık geri dönme şansı da yoktur. Kız,
bir Abdal ile kaçtığına çok içerlediğinden dolayı hastalanır ve üç gün sonra ölür. Âşık Karayiğit Osman’ın
anlattığı bu olay, eski zamanlarda türkülerin yöre halkı nezdinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gözler
önüne sermektedir.
87
Âşık Mahmut’un bir bacısı Aşağı Tüysüz’den biriyle evli olduğu için Âşık Mahmut, Aşağı Tüysüz’e çok
sık gelir; uzun süre kalırmış. Geldiğinde ise talep doğrultusunda icrasını gerçekleştirmiştir. Bu icra
yerlerinden biri ise Aşağı Tüysüz’ün kahvehanesidir. Eskiden çalışma yöremizdeki âşıklar; icralarını
genelde düğünlerde, evlerde gerçekleştirirken Aşağı Tüysüz’de Âşık Mahmut’un bazı icralarını
kahvehanede gerçekleştirmesi ilginçtir. Kanaatimizce bu durum Âşık Mahmut’un bacısının yanına
geldiğinde çay içmek, sohbet etmek için köy kahvehanesine vardığında köy ahalisinin Âşık Mahmut’tan
türkü dinlemek istemesi, Âşık Mahmut’un da onları kırmayarak icrasını gerçekleştirmesinden
kaynaklanmış olsa gerektir.
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bahsi geçen köyün Düziçi’nin Yazlamazlı köyüyle akraba olması Aşağı Tüysüz’de âşıklık
geleneğinin canlı kalmasında önemli bir etken olmuştur. Ayrıca Béla Bartók’un 1936’da derleme
çalışması yaptığı yerlerden biri de Aşağı Tüysüz Mahallesidir.
3.1.2.7. Düziçi’nde Âşıklık Geleneği
W. Eberhard’ın Osmaniye, Haruniye ve Bahçe’de en ünlü iki âşıktan biri olarak kabul ettiği Kır
İsmail (2002: 13) in Düziçili olması, M. Kürşat Korkmaz’ın Çukurova’da âşıklık geleneğinin
merkezinin Düziçi olduğunu belirtmesi (2003: 77), Kadirli yöresinin ünlü icracısı Yusuf Sıra’nın
repertuvarındaki birçok türkü ve hikâyeyi Düziçili âşıklardan öğrenmesi (Şimşek, 2004; Şimşek,
2015), Refiye Okuşluk Şenesen’in doktora tezini kitaplaştırdığı çalışmasında yer verdiği yirmi
hikâyenin oç üç tanesinin Düziçi’nden derlenmesi (Aydın, 2016: 16) derleme yaptığı beş kaynak
kişinin üçünün Düziçili olması (2009); Âşık Feymânî, Gül Ahmet Yiğit, Âşık İmamî, Âşık
Abdülvahap Kocaman gibi yörenin ünlü âşıklarının Düziçili âşıklardan türkü öğrenmek amacıyla
kış aylarında Düziçili âşıkları ziyaret etmeleri (Görkem, 2000: 37), Düziçi’nin hem hikâyeli türkü
(bozlak) bakımından hem hikâyelerdeki türkülerin sözleri bakımından hem de hikâyeli türkü
zenginliği bakımından oldukça velud olması yönüyle kültürel zenginliğimizin mihenk taşlarından
bir yer olması (Atılgan, 2019: 295) ve yaptığımız saha çalışmasında edindiğimiz bilgiler, elde
ettiğimiz türkü metinleri Düziçi ilçesinin âşıklık yönünden çok zengin olduğunu göstermektedir.
İsmail Görkem, “Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse ve Hikâye
Repertuvarı” adlı önemli çalışmasında Düziçi âşıklık geleneği hakkında ayrıntılı bilgi
verdiğinden88 dolayı bu başlık altında Düziçi ve köyleri hakkında tek tek bilgi vermekten ziyade
sahada edindiğimiz yeni bilgileri vermekle yetineceğiz.
Düziçi ve köylerinin eski zamanlarda âşıklık geleneğinin en önemli ayağını düğünlere çağrılan
kınacı âşıklar oluşturmaktadır ki kız evinin oğlan evine koştuğu şartların başında kınacı âşık
çağırma yer almaktadır (Görkem, 1999: 360; Görkem, 2000: 29, 30). Kaynak kişilerimizin
verdikleri bilgilere göre eski zamanlarda bu gelenek çok güçlüdür. Yöredeki ünlü hikâyeci
âşıklardan günler öncesinden kına gecesi için randevu alınmaktadır. Kına gecelerine gelen âşıkları
can kulağıyla dinleyen yöre halkı; onların icra ettiği türkü ve hikâyelerin çoğunu öğrenmiştir.
Yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından kaynak kişimiz Tus Mustafa, kendisinin kaç defa sabahlara
hatta gelin gelene kadar icrasını gerçekleştirdiğini belirtmesi de bunu doğrular niteliktedir. Bu
kınalarda, kınacı âşık yörede “yoz türkü” yani hikâyesiz üç türkü söyledikten sonra dinleyicilerin
talepleri doğrultusunda Elbeylioğlu, Kerem ile Aslı, Sürmeli Bey gibi yörede sevilerek dinlenen
türkülü halk hikâyeleri icra etmişlerdir. Bunun dışında kendi bestesini hikâyesiyle icra ettiği gibi
88

İlgili bölüm için bkz. (Görkem, 2000: 29-50).
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yörede kısa hikâyesi olan türküleri de icra etmektedir. Nitekim Refiye Okuşluk Şenesen (2009:
83) “Başka âşıklardan örnek şiirler okunup kısa hikâyeler anlatılır” cümleleriyle bu duruma dikkat
çekmiştir. Kınacı olarak çağrılan âşıklar, icralarını erkeklerin olduğu dinleyici kitlesi önünde
gerçekleştirmekle birlikte kadın dinleyiciler diğer odalardan bu âşıkları dinledikleri olmuştur.
Aşırı derece saygı gören bu âşıkların icraları sırasında herhangi bir gürültü, konuşma, uyuma vd.
olmamaktadır. Bu konuda çok titiz olan yörenin ünlü âşığı Kır İsmail, eğer icra sırasında
dinleyicilerden biri yan oturacak veya yanındakiyle konuşacak olması halinde hemen icrasını
sonlandırmaktadır. Bu yüzden Kır İsmail’in icrasında herkes bu tür hareketlerden kaçınmışlardır.
Bununla ilgili kaynak kişilerimizden Ömer Sert’in anlattığı bir anekdot konuyu daha aydınlatıcı
olacaktır. Kır İsmail, Düziçi’nin Yarbaşı beldesinin Karaçarlı Mahallesinde bir düğüne kınacı âşık
olarak davet edilir. Kır İsmail, davete icabet eder ve icrasını gerçekleştirmeye başlar. İcra
sırasında bazı kişilerin uyuduğunu gören ve bu duruma sinirlenen Kır İsmail, dinleyicilere
tuvalete gideceğini bahane ederek dışarı çıkar ve eşeğine atlayarak kına evini terk eder. Giderken
de kendi kendine biraz sitemkâr biraz da küfür dolu şu sözleri “Bi yanı uyanık bi yanı da uyuyan
Ġaraçarlı. … Ġaraçarlı, beklen bakim Gır İsmail gelecek mi?” söyler. Aynı tutumu yörenin diğer
önemli bir âşığı Âşık Mahmut’ta da görmekteyiz. Âşık Mahmut’u dinleyen dinleyici kitlesi, başka
konularda konuşmak gibi bir gaflete düşmezlerdi. Düşmeleri halinde Âşık Mahmut tarafından
derhal uyarılmaktaydı (Göl, 1999: 345).
Düziçi ilçesinde âşıklar, kınacı olarak çağrılmasının yanında başka amaçlarla da çağrıldıkları
olmuştur. Yörede türküye ve hikâyelere bazı meraklı kişiler, hikâyeci âşıkları türkü ve hikâye
dinlemek için özel olarak evine davet etmişlerdir. Kaynak kişimiz Fatma İçtin, babası Musa
Hoca’nın yörenin meşhur hikâyeci âşıklarını evine yılda birkaç kez davet ettiğini belirtmiştir.
Düziçi’nin Karagedik köyünden kaynak kişimiz Mustafa Kırgın, 1960’lı yıllarda Karagedik
köyünden bazı ailelerin Oluklu (Çunur) köyünden Apoğlu’nu türkü ve hikâye dinlemek amacıyla
özel olarak evlerine davet ettiğini, karşılığında ise belli miktarda ücret verdiklerini söylemiştir.
Bir başka kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş da yörenin ünlü hikâyeci âşığı, Âşık Köroğlu (Mehmet
Demirci) nu evine sadece türkü ve hikâye dinlemek için özel olarak davet etmiştir. Düziçi’nin
Çotlu köyünden kaynak kişimiz Selver Nayan ise şu önemli bilgileri vermiştir: Eski zamanlarda
özellikle kış aylarında Çotlu köyüne hikâyeci âşıklar gelmekte ve köy camisinin yanındaki köy
odası vazifesi gören bir evde icralarını gerçekleştirmişlerdir. Bu hikâyeci âşıklar, köy odasına
senede bir iki defa gelirler ve birkaç gün kalırlarmış. Âşıkların geldiğini duyan köy ahalisi (kadın,
erkek, çocuk, genç) bu âşıkları dinlemek için köy odasına dolmakta, bu âşıkları can kulağıyla
dinlemektedir. Bu âşıklar, ise genellikle halk arasında “yoz türkü” olarak bilinen hikâyesiz türkü
ile hikâyeler anlatmaktadır. Âşıklara ocaklıkta yanan ateşin közlerine konan ve burada pişen bir
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çeşit kömbe ikram edilmektedir. O dönemlerde halkın en önemli hoşça vakit geçirme işlevini, bu
âşıkların icraları yerine getirmiştir. Bu âşıklar gittikten sonra ise köy halkı çok üzülür, keşke bir
daha gelseler de bir daha dinlesek tarzında duygularını dışa vurdukları olmuştur. Nayan, bu
bilgilerin yanında şu önemli bilgiyi de vermiştir: Yörenin önemli âşıklarından Yeşildereli Âşık
Cine Kiki, hep birlikte çalıp söylemek için Yakup Hoca ve yanındaki âşıkları kendi köyüne
gelmesi için Yeşildere’den katırlar göndermiştir. Davet edilen âşıklar katırlara binerek ulaşımı
çok zor olan Yeşildere’ye Cine Kiki’nin yanına gitmekte, orada birkaç gün kalmaktadır. Cine
Kiki, bu âşıklara davar kesmekte ve en iyi şekilde ağırlarmaktadır. Nayan’a göre eski zamanlarda
âşıkların icralarına aşırı derecede kıymet verilmesinin nedeni o dönemde radyo, televizyon gibi
elektronik aygıtların olmamasıdır. Elektronik aygıtlar, bu geleneğin sönmeye yüz tutmasında
önemli bir etken olmuştur. Nitekim âşıklık geleneğinin doğal mekânları olan kahvehane ve köy
odaları uzun süredir bir değişim, dönüşüm halindedir. Eskiden âşıklara ayrılan bu mekânlardaki
başköşelere kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte ilk önce radyo daha sonra televizyon
konması (Özdemir, 2012: 358) geleneğin neden sönmeye yüz tuttuğunu açıklar niteliktedir.
Düziçi ilçesinde eski zamanlarda erkek hikâyeci âşıkların yanında sadece kadınların olduğu
ortamlarda icralarını gerçekleştiren kınacı kadın icracılar da bulunmaktadır. Kaynak
kişilerimizden Rabia Düldül, kendi köyü ve civar köylerdeki bu gelenek hakkında şu bilgileri
vermiştir: Eski zamanlarda düğünlere kınacı olarak hem erkek âşıklar hem de türkü söylemede
maharetli kadınlar çağrılmaktadır. Erkek hikâyeci âşıklar, erkekler meclisinde icrasını
gerçekleştirirken kınacı olarak çağrılan kadınlar ise kına yakma esnasında kadınlar arasında
icrasını gerçekleştirmiştir. Geline kına yakılırken bu ritüel sırasında çoğunlukla kadınlar
bulunmakta, erkekler bulunmamaktadır. Kadınlar, kınacı olarak çağrılan kadın icracının
türkülerini dinlemekte, bu kına türküleri eşliğinde oyunlar oynamaktadır. Çitli ve Gökçayır
köyünde kınacı olarak çağrılan kadınlar genelde Paşa Ġarı (Emine Düldül), Mercen Elif (Elif
Gömlek), Havva Bacı (Havva Gürz) dır. Bu kadın icracılar, gecenin geç saatlerine kadar süren
kınalarda başta kına türküleri olmak üzere başka türküler de söylemektedir. Bu icracılar, aynı
zamanda kına türküleri söylemenin dışında düğün yemeğinin yapılmasında da başrol
oynamaktadır. Bir başka kaynak kişimiz Bediha Gezer de Rabia Düldül ile hemen hemen aynı
bilgileri vermekle birlikte Karacaoğlan Mahallesi’nden Sailoğlu, Gökçayır köyünden Bedir Hatiç
(Cevahir), Elbis Fadıma, Meloz Elif (İşcan) gibi başka kadın icracıların olduğunu söyleyerek
bunlar hakkında kısa da olsa bilgiler vermiştir. Bu kadın icracılar içinde Meloz Elif, çok güzel
türkü söylemekte; Elbis Fadıma, Dadaloğlu’nun çoğu tüm türküsünü hikâyesiyle bilmekte ve icra
etmektedir. Bediha Gezer’e göre yörede folklor ürünlerinden en çok bilinen, sevilen ve söyleneni
türkülerdir.
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Bediha Gezer, kına gecelerindeki icra ortamları dışında cenazelerde ağıt söyleme geleneği
hakkında da bilgiler vermiştir. Verilen bu bilgiye göre cenazelerde ağıt söylenmektedir. Hatta
Karacaoğlan Mahallesinden bu konuda ustalaşmış Fadıma Hatın adında bir ağıtçı kadın
bulunmaktadır. Fadıma Hatın, Bediha Gezer’in tabiriyle “Ölülerin ağıtçısı, dirilerin öğütçüsü”
dür. Bunun dışında Güllü adında bir kadın da çok güzel ağıtlar söylemektedir. Bu kadınlar, kendi
çevrelerinde biri öldüğünde cenaze yerine varmakta ve ölen kişiye ağıtlar yakmaktadır. Bir sene
içinde iki bacısının ölmesi üzerine aşağıdaki dörtlüğü söyleyen Bediha Gezer, yaktığı ağıtta da
bu duruma dikkat çekmiştir:
Zeynep gelsin Fatma gelsin
Ġalbimin ġamını alsın
Yüzü domur domur beňli
Fatma ġızım nerde ġalsın
Kaynak kişilerimizin verdiği bu bilgilere göre Düziçi ve köylerinde kınalarda sadece erkek
âşıkların icralarını

gerçekleştirmediği

aynı

zamanda

kadın icracıların da

icralarını

gerçekleştirdikleri görülmektedir. Kaynak kişilerimizden Güllü Kürklü’nün eski zamanlarda
bizzat düğünlere kınacı icracı olarak çağrılması da Rabia Düldül ile Bediha Gezer’in verdiği
bilgileri destekler mahiyettedir.
Yukarı verdiğimiz kaynaklarda geçen âşıkların dışında Düziçi’nde yazılı kayıtlara geçmeyen daha
birçok âşık bulunmaktadır. Bunun dışında bu profesyonel âşıkların dışında en az profesyonel
âşıklar kadar türkü ve hikâye repertuvarına sahip icracılar bulunmaktadır. Karagedik köyünden
kaynak kişimiz Mustafa Kırgın’a göre eski zamanlarda Karagedik köyünde köy ahalisinin hemen
hemen 1/3’ü profesyonel âşıklar kadar türkü ve hikâye bilmektedir. Bunların içinde yaklâşık 30
kişi yer yer kınalarda âşıklık bile yapmıştır. Bu icracılardan biri Fakı Mustafa adıyla bilinen
Mustafa Siyah’tır. Saz çalmasını bilmeyen Fakı Mustafa yörede anlatılan çoğu hikâye ve türküleri
bilir; kınalar başta olmak üzere birçok ortamda icra etmiştir. Fakı Mustafa dışında Karagedik
köyünde kınacı âşık olarak giden icracılardan bazıları şunlardır: Tatar Omar (Ömer Durna), Goca
Ali (Kırgın) Garāz Ali (Kırgın) Hanifi İsmail (Budu) Fakı Hössün (Hüseyin Siyah), Eşemen
Sülemen (Süleyman Ala), Çoban İbrahim (Aksay), Gocabıyık Mustafa (Hasanoğlu), Veli
Köksal89 vd. Bu sayılan isimlerin çoğunluğu yörede anlatılan, söylenen hikâye ve türkülerin
çoğunluğunu bilmekle birlikte saz çalmasını bilmemektedir. Bu yüzden de yörenin saz çalan diğer
âşıklarına göre biraz daha geri planda kalmışlardır. Yöre kültürü üzerine yapılmış bir çalışmada,
Mustafa Kırgın’ın saydığı bu isimlerden Fakı Hössün hakkında şu bilgilere yer verilmektedir:
Aslen Bahçe’nin Burgaçlı köyünden olmasına karşın annesinin Karagedik köyünden biriyle yaptığı ikinci
evlilik sonucu Karagedik köyüne gelmiş ve burada yaşamıştır.
89
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Düziçi’nin Karagedik köyünde 1944 yılında doğan Âşık Fakı Hössün, aktarıcı bir âşık olup
yörede âşıklık geleneğini devam ettirmektedir. Usta malı türküler söylemekte ve türkülü halk
hikâyeleri anlatmaktadır. Çoban İbrahim hakkında ise şu bilgileri vermektedir: Karagedik
köyünde 1921 yılında doğan İbrahim Aksay90 (Çoban İbrahim), aktarıcı âşıklardandır. Kendi
köyünün düğünlerinde hâlâ talep doğrultusunda icrasını gerçekleştirmektedir. En çok anlattığı ve
söylediği türkü ve hikâyeler ise “Karacaoğlan, Elbeyoğlu, Dadaloğlu” dur (Erkoçak, 2003: 182).
Yazılı kaynaklarda yer alan bu bilgiler, Mustafa Kırgın’ın söylediklerini doğrular niteliktedir.
Kaynak kişimiz Muhammet Serçe’nin verdiği bilgiye göre yörenin sevilen âşıklarından Âşık
Bilal’in babası İbrahim Çavuş adıyla bilinen İbrahim Ceyhan çok iyi bir icracıdır. İbrahim
Ceyhan’ın iyi bir icracı olduğu yaşanan bir hadiseden de anlaşılmaktadır. İbrahim Çavuş’un yolu
bir gün Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin eski ismi Balk, yeni ismi Köklü olan bir köyüne
düşer. Bu köydeki bir evde erkek dinleyici topluluğu önünde çok güzel türküler söyler. İcra
ortamına kadınlar alınmadığı için kadınlar dışardan dinlemek zorunda kalır. İbrahim Çavuş,
icrasını o kadar güzel gerçekleştirmiştir ki dışarıdaki kadınlar, muhteşem bir performans
sergileyen bu aşığı iyice merak ederler. Bu kadınlar, kendi aralarında âşık yattıktan sonra bu kadar
etkili türkü söyleyen aşığı gizlice görmeyi kararlaştırırlar. İbrahim Çavuş, geç vakitlere kadar
icrasını gerçekleştirdikten sonra uyur. İbrahim Çavuş uyuduktan sonra kadınlar, ellerindeki gaz
lambasıyla sessizce İbrahim Çavuş’un uyuduğu odaya girerler. Tabii, o zamanlar elektirik
olmadığı için gaz lambası kullanılmaktadır. Kadınlar, uyuyan İbrahim Çavuş’un yüzüne baktıktan
sonra oradan sessizce ayrılır. Muhammet Serçe’nin verdiği bu bilgiden İbrahim Çavuş’un iyi bir
icracı olduğu anlaşılmaktadır. İbrahim Çavuş’un kızı Cennet Kaya da Muhammet Serçe’nin
dediklerini destekleyenbilgiler vermiş; babasının birçok türkü ve hikâye bildiğini belirtmiştir.
İbrahim Ceyhan’ın usta malı türkü söylediği ve yörede icra edilen halk hikâyelerini çok iyi bildiği
yazılı kaynaklarda da mevcuttur (Kara, 2004: 67). Bu icracılar dışında yörede başka önemli
icracılar bulunmaktadır. Kaynak kişimiz Mehmet Çoban ve İbrahim Çoban, Bayındırlı köyünden

İbrahim Aksay ile Hüseyin Siyah (Fakı Hössün) dan Janós Spos, derleme çalışmaları yapmıştır. Spos’un
kişilerden derleme çalışması yapması, bu kişilerin önemli icracılar olduğunu, bu da Mustafa Kırgın’ın
verdiği bilgilerin doğru olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Fakı Hössün (Hüseyin Siyah) ün türkü ve
hikâyeleri kimlerden öğrendiğiyle ilgili verdiği bilgiler de oldukça önemlidir. Fakı Hössün, türküleri ne
şekilde ve nasıl öğrendiğiyle ilgili “Türküyü bellemek, türküyü söylemek şimdi her ġabiniye gelmez. Bize
dayı tarafımızdan gelir. Dayımız söylermiş, dayımızdan, babamız da söylermiş. Ondan, köy arasından,
bunun (İbrahim Aksay’ı işaret ediyor) ġumu âşıklardan, bunňardan belledim. Ben de (Yine İbrahim Aksay’ı
işaret ediyor) yani bunun ġoltuğunda yetişdim. Ben âşık dēlim de öyle ufak defek söyledim.”
[(http://zti.hu/sipos_gyujtesek/video_iframe_EN.asp?v=hEE3E72oRkc) (E. T.: 24.07.2021)] şeklinde
söylediği sözlerden Karagedik köyünde âşıklık geleneğinin çok güçlü olduğunu, türkü ve hikâyelerin sözlü
kültür ortamında öğrenildiğini, türkü ve hikâye bilmenin yolunun güçlü bir âşıklık geleneğinden geçtiğini
çıkarabiliriz.
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Gürcü Yusuf (Yusuf Meşe) un çok güzel türküler söylediğini ve yer yer de kınalarda kınacı âşıklık
yaptığını belirtmişlerdir.
Kaynak kişimiz Tus Mustafa (Çabuk), eski zamanların en başta gelen hikâyeci aşığının kendi
köyü, Yazlamazlı’da, yaşamış Deli Mustafa olduğunu belirttikten sonra Ellek beldesinden Âşık
Omar (Köse Omar), Atalan beldesinden Çöllo91, Ali Kirik, Kötülü Mustafa, Dombal Ali Ağa,
Apoğlu; Çerçioğlu köyünden Kadı Yusuf adlı kişilerin eski zamanların hikâyeci âşıkları olduğunu
belirtmiştir. Tus Mustafa’nın saydığı bu âşıklardan Âşık Omar, Dombal Ali Ağa, Düziçi ilçesinde
yapılan çalışmalarda isimleri geçmeyen âşıklardır.
Bazı araştırmacıların Çukurovalı Karacaoğlan’ın Düziçi’nden olduğu veya burada yaşadığı
görüşlerini bir kenara bırakırsak Düziçi ilçesinde yaşayan ilk hikâyeci âşıklardan birinin Kara
İbrahim olduğunu tespit ettik. Düziçi’nin Yeşildere köyünden olup 2005 yılında ölmüş olan
yörenin ünlü âşıklarından Âşık Cine Kiki’nin Youtube kanalına yüklü beş dakika kırk saniyelik
videosunda yörede yaşamış Kara İbrahim adında bir âşıktan bahsetmektedir. Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) ile Yeşildere arasında yaşamış olan Kara İbrahim, Gavurdağlarında bir zamanlar
hüküm sürmüş Küçük Ağca Bey’in âşığıdır92. Videoda yer alan Âşık Cine Kiki’nin oğlu Âşık
Kiki Mehmet (İnce), Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Güllü Kahya’nın torunu Âşık
Güllü Mehmet (Göl) ve yine Güllü Kahya’nın torunu olan Mehmet Yutkal ile 19.10.2020
tarihinde ayrı ayrı yaptığımız telefon görüşmesinde Cine Kiki’nin verdiği bilgileri doğrulamakla
kalmamışlar ayrıca Kara İbrahim’in yörenin ünlü âşıklarından Güllü Kahya’nın dedesi olduğunu
ve

zamanın önemli hikâyeci âşıklarından biri olduğu bilgisini de paylaşmışlardır.

Gavurdağlarında hüküm sürmüş Küçük Ağca Bey’in babası Ağca Bey’in 1816 yılında idam
edilmesi hesaba katılırsa (Yurtsever, 2015: 156) sözlü kaynaklara göre babasının idam olduğu
yıllarda henüz annesinin karnında olan Küçük Ağca Bey, babasının idamından sonra zamanla
tekrardan aşiretinin başına geçerek beylik sürer. Küçük Ağca Bey’in 1816-17 yıllarında doğduğu
ve belli müddet sonra hüküm sürdüğü dikkate alındığında Kara İbrahim’in 19. yüzyılda yaşadığı
anlaşılmaktadır. Bundan başka Kara İbrahim’in torunu Âşık Güllü Kahya’nın 1960’lı yıllarda
seksen yaşlarında vafat etmesi (Görkem, 2000: 32) bahsi geçen âşığın ortalama kuşak farkı göz
önünde bulundurulduğunda Kara İbrahim’in 19. yüzyılın başlarında doğduğu anlaşılmaktadır. Bu
durumda Kara İbrahim’in Düziçi’nin bilinen 1920-1930’lu yıllarda ölen en eski hikâyeci aşığı
Deli Mustafa’dan (Görkem, 2000: 32) daha eski bir âşık olduğu anlaşılmaktadır. Kara İbrahim’in

Kaynak kişimiz Âşık Softa, bu âşığı Pirsultanlı köyündeki bir kınada dinleme fıratı bulmuş ve bu âşıktan
bir hikâyeli Karacaoğlan türküsü öğrenmiştir. Âşık Softa, Mehmet Öztürk adındaki bu aşığın Çöllo
Memmed olarak bilindiğini belirtmiştir.
92
https://www.youtube.com/watch?v=MKTH6QRxOdQ [E.T.: 19.10.2020].
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Fettahlı Türkmen aşireti beyinin oda âşığı olması, onun aynı zamanda önemli bir hikâyeci âşık
olduğunu da göstermektedir.
Düziçi ilçesinde tespit ettiğimiz ve yazılı kaynaklarda yer almayan diğer bir âşık Firik Ahmet
adıyla bilinen Ahmet İba’dır. Düziçi’nin Akdere köyündeki kaynak kişilerimizden İbrahim ve
Mehmet Çoban kardeşler ve Ali İşlek’in verdiği bilgiye göre Firik Ahmet, yöredeki çoğu türkü
ve hikâyeleri bilmekte ve bunları üç telli curasıyla icra edebilmektedir. Kendine ait birçok bestesi
bulunan Firik Ahmet, uzun yıllar önce birden ortadan kaybolmuştur. Nerede olduğu veya öldüğü
bilinmemektedir.
Düziçi’nin Çunur köyünden Âşık Durmuş (İmrek) de önemli hikâyeci âşıklardandır. İyi derecede
cura çalabilen Âşık Durmuş, yıllarca kınalarda kınacı âşıklık yapmıştır. Yörede anlatılan hemen
hemen bütün türkülü halk hikâyelerini, hikâyeli türküleri ve türküleri bilen ve bunları curasıyla
icra edebilen Âşık Durmuş, kendi çocuklarına Hoylu, Döne, Elbeyoğlu gibi yörede anlatılan
türkülü halk hikâyelerinde geçen kahramanların isimlerini vermiştir. 2010’lu yıllarda ölen Âşık
Durmuş İnak hakkında görebildiğimiz kadarıyla herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Yörede ismini etspit ettiğimiz bir diğer âşık, Gır Halıl (Halil Günay) dır. Doğum tarihi bilinmeyen
Gır Halıl, Alibozlu köyünden olup 1961’de vefat etmiştir. Gır Halıl, yörede anlatılan türkü ve
hikâyelerin çoğunu bilmektedir. Bunun dışında bestesi kendisine ait birçok türküsü de
bulunmaktadır. Saz çalamayan Gır Halıl’ın şiirleri/türküleri genelde bir olay üzerine söylenmiş
parçalardır. Bu yüzden bu şiirler/türküler realist bir çizgidedir. Bu eserlerini bazen türkü
biçiminde bazen de şiir şeklinde icra etmiştir. Gır Halıl’ın en büyük eniştesi Mehmet Günay,
kayınbabasının türkülerini/şiirlerini hikâyeleriyle birlikte Latin harflerine geçilmeden kısa bir
süre önce haftalar boyunca Osmanlıca olarak bir deftere yazmıştır. Bu defteri oğlu Remzi Günay
almış olup akıbeti bilinmemektedir. Gır Halıl’ın bazı türkülerini ve şiirlerini hikâyeleriyle daha
sonra sonra aynı eniştesi Mehmet Günay, Türkçe olarak deftere geçirmiştir. Gır Halıl’ın
âşıklığının yanında çok ilginç bir yeteneği de bulunmaktadır. Gır Halıl, beşikte ağlayan çocuğun
sesinden olsun fiziki yapısından olsun çocuğun kimin çocuğu olduğunu bilmektedir. Bununla
ilgili bazı anlatılar yörede anlatılmaktadır.
İlçede yaptığımız araştırmalara göre sadece bir bitirme tezinde hakkında çok kısa bilgi verilen bir
diğer âşık, Âşık Cine Kiki adıyla bilinen Mehmet İnce’dir93. Yörenin önemli âşıklarından olan

11.02.2021 tarihinde gerçekleşen “Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve
Uygulama Merkezi Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/3” başlıklı konferansta
“Gavurdağları’nda Unutulmuş Bir Âşık: Âşık Cine Kiki (Mehmet İnce)” başlığıyla Âşık Cine Kiki
(Mehmet İnce) yi ayrıntılı bir şekilde bilim dünyasına tanıttık. Bu bildiri daha sonra diğer bildirilerle birlikte
e-kitap olarak yayımlanacaktır.
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Cine Kiki, yörede anlatılan halk hikâyelerin birçoğunu bilmektedir (Pak, 2000: 59). Düziçi’nin
Yeşildere köyünden olan Âşık Cine Kiki, yörenin en ünlü âşıklarından olan Güllü Kahya’nın
yeğeni Kara İbrahim’in de torunlarındandır. Profesyonel bir hikâyeci âşık olan Cine Kiki, uzun
yıllar kendi köyü başta olmak üzere Yeşilyurt (Zindeğan), Çitli, Gökçayır gibi köylerde
düğünlerde kınacı âşıklık yapmıştır. Cine Kiki, repertuvarındaki birçok hikâye ve türküyü dayısı
Güllü Kahya’dan öğrenmiştir. İyi derecede cura çalabilen Cine Kiki, düğünlerde kınacı
âşıklığının yanında kendi köyünün Ağalar Mahallesi’nde yaşamış yörenin en büyük ağalarından
Haceli Ağa’nın oda âşıklığını da yapmıştır. 2005 yılında ölen Cine Kiki’nin uzun yıllardır Hatay
Erzin’de yaşayan oğlu Kiki Mehmet (İnce) de âşıktır.
Yazılı kaynaklarda rastlayamadığımız bir diğer hikâyeci âşık Âşık Celil adıyla bilinen Celil
Göl’dür. Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde yaşamış yörenin ünlü âşıklarından Güllü
Kahya’nın oğludur. Âşık Celil, repertuvarının çoğunluğunu babası Güllü Kahya’dan ve akrabası
Cine Kiki’den öğrenmiştir. Eski zamanlarda kendi köyünde kınacı âşıklık yapmıştır. Kendi
besteleri de olan Âşık Celil, yörede icra edilen çoğu hikâyeyi ve türküyü bilen profesyonel bir
hikâyeci âşıktır.
Düizçi’nin önemli âşıklarından biri 1989 yılında ölen Cevdet Yeşil’dir. Kurtuluş Savaşında çete
başkanlığı yapmış Yeşil Mehmet Ağa’nın oğlu olan Cevdet Yeşil, bir dönem de Düziçi’nde
(Haruniye) belediye başkanlığı yapmıştır. Kendine ait şiirleri/türküleri bulunan Cevdet Yeşil’in
bazı bestelerinin yörede yapılan çalışmaların bazılarında yer alması94 ve de yörede söylenmesi
Yeşil’in iyi bir âşık olduğunu göstermektedir. Yeşil, sağlığında bestelerinin çoğunu hikâyeleri ile
birlikte bir defterde toplamıştır. Aynı şekilde türküleri ve türkülerin hikâyeleri bir yakını
tarafından amatörce kasete alınmıştır.95 Cevdet Yeşil’in oğlu Av. Mehmet Akif Yeşil, babasına
ait türküleri ve hikâyelerini 2020 yılında kitaplaştırmıştır.96
Düziçi’nde yaşamış önemli bir diğer âşık Osman Esen’dir. Hicri 1337 (Miladi 1918/1919) yılında
Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesinde doğan ve 1981 yılında vefat eden Osman Esen’in kendine
ait hemen hemen her konuda söylenmiş yüzlerce bestesi bulunmaktadır. Yedi oğlu beş kızı olan
Osman Esen, sağlığında bu bestelerini deftere not almıştır. Esen, kendine ait bestelerinin yanında
yörede anlatılan hikâyeleri ve söylenilen türkülerin çoğunu bilmektedir. Üç telli cura çalabilen
Esen, yörede yıllarca kınacı âşıklık yapmıştır. Bunun dışında özel olarak türkü söylemesi ve
hikâye anlatması için evlere ve köylere davet edilmiştir. Esen, yörede Zombo Osman olarak
Cevdet Yeşil’in türkülerinin ve atışmalarının yer aldığı bazı kaynaklar için bkz. (Reinhard, 1965: 410;
Kılıç, t.y.: 41-52). Cevdet Yeşil’in birkaç türküsünü Düziçi ve Kadirli’nin köylerinden derleme şansımız
olmuştur.
95
Cevdet Yeşil’e ait bu defterin ve ses kayıtının bir nüshası H.İ.T. özel arşivinde bulunmaktadır.
96
Cevdet Yeşil hakkında hazılanmış kitap için bkz. (Yeşil, 2020).
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bilinmekle birlikte “Şair Osman, Âşık Osman, Bal Osman” gibi adlarla da bilinmektedir.97 Bunun
dışında “Çiçek Profesörü Osman Esen” olarak da bilinmektedir (Göl, 1999: 347). Âşık Osman
Esen’in en yakın âşık arkadaşı ise Yeşilyurt (Zindeğan) köyündeki Körezek’tir.
Yörede önemli bir diğer halk şairi Metelik Osman (Tıraş) tır. Metelik Osman, yörede söylenen
türkülerin ve hikâyelerin çoğunu bilmekle birlikte kınalarda âşıklık yapmamıştır. Sözlü kültür
ortamında öğrendiği türküler dışında başta Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kerem ile Aslı gibi kitapların
yanında dini kitapları okumuş, kendini geliştirmiş önemli bir icracıdır. Repertuvarında hem
yöresel türküler hem de Anadolu sahasında yetişmiş âşıkların türküleri/şiirleri de bulunmaktadır.
Bunun dışında kendine ait şiirleri/türküleri de bulunmaktadır. Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde bulunan Kurtlar Kalesine söylediği türkü meşhurdur. Ancak saha çalışmalarımız
sırasında görüştüğümüz birçok kaynak kişi bu türküden haberdar olmakla birlikte bu türküyü
unuttuğunu (kendi oğulları da bu kaynak kişilerimize dâhildir) belirtmişlerdir.
Yörenin bir diğer önemli âşığı Âşık Softa (Andullah Kara) dır. Âşık Softa’nın kendine ait 65
civarında türküsü bulunmaktadır. Kınalarda kınacı âşıklık yapmayan Âşık Softa, türkülerini
genelde bir olay üzerine söylemiştir. Avşar Türkmen aşiretine mensup Âşık Softa, tam anlamıyla
bir Dadaloğlu hayranıdır. Dadaloğlu’nun birçok türküsünü hikâyesiyle bilen Âşık Softa, 1865
İskân emriyle perişan olan Avşarlara ve bu aşiretin lideri Dadaloğlu’na “Avşar Ağıdı” adlı bir
ağıt yakmıştır. Âşık Softa’nın bazı türküleri kendi beldesi ve civarında bilinmekte ve
sevilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda Âşık Softa’nın besteleri de bulunmaktadır. Âşık Softa,
âşıklık geleneğini oldukça iyi bilen profesyonel bir âşıktır.
Yeşilyurt köyünde yaşayan iki önemli âşık bulunmaktadır. Bunlardan biri Âşık Güllü (Mehmet
Göl) ve Âşık Mehmet Kına’dır. Bunlardan Âşık Güllü, yörenin en önemli âşığı Güllü Kahya’nın
torunu, Âşık Celil’in ise oğludur. Bu yönüyle âşıklık geleneği içinde yoğrulan bir aileden
gelmektedir. Âşık Güllü Mehmet, kendi köylerinde ve yakın köylerde kınacı âşıklık yapmış
kendine ait besteleri bulunan ve saz çalabilen profesyonel bir âşıktır. Âşık Güllü’den Halil Atılgan
ve J. Sipos da derleme çalışması yapmıştır. Âşık Mehmet Kına da aynı şekilde yörede uzun yıllar
kınacı âşıklık yapmış, profesyonel derecede saz çalabilen kendi besteleri bulunan profesyonel bir
âşıktır. Bu iki âşık, aynı zamanda yörede uzun süre devam eden Karacaoğlan etkinliklerinde
icralarını gerçekleştirmişlerdir.
Saydığımız bu âşıklar dışında Âşık Mehmet Lök, Âşık Ali Demirci, Âşık Vakarî (Erdoğan Öner)98
Dert Ozanı, Yusuf Kültüroğlu, Cimper Mehmet (Keskin), Süleyman Keskin, Ayvaz Kürklü gibi
Osman Esen’in yayımlanmış bazı şiirleri ve türküleri için bkz. (Kılıç, t.y.: 102-109). Osman Esen
hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Göl, 1999: 346-351).
98
Âşık Vakarî (Erdoğan Öner) kendi şiirlerini topladığı eser için bkz. (Öner, 2020)
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daha adı duyulan ve duyulmayan birçok âşık bulunmaktadır. Saz çalıp türkü söyleyen bu âşıklar
dışında halk şiiri tarzında şiir yazan halk şairleri de bulunmaktadır. Bu halk şairlerinden bazıları
ise şunlardır: Yusuf Geçit, Halil Sail, Mehmet Atabey, Ali Gümüş, Talip Kazgı, Ali Köşker,
İbrahim Özdemir.99
3.1.3. Osmaniye’de Âşıklık Geleneğinin Son Durumu
Yukarıda verdiğimiz âşıklık geleneğinin çalışma sahamızda artık eskisi gibi canlı olmadığını
söyleyebiliriz. En azından hikâyeci âşıklık geleneği bakımından bunu kesin olarak dile
getirebiliriz. Eski zamanlarda çok canlı olan hikâyeci âşıklık geleneğinin gün geçtikçe azaldığı,
sönmeye yüz tuttuğu yörede çalışma yapan birçok araştırmacının hemfikir olduğu bir konudur
(Görkem, 1999: 361, 377; Görkem, 2000: 32; Kanat, 2010: 31-34; Karakaş, 2011: 52).
Osmaniye’de her ne kadar hikâyeci âşıklık geleneği eskisi gibi canlı olmamakla birlikte halk şiiri
tarzında şiirler yazan Mehmet Avşar, Ali Bekirlioğlu gibi onlarca halk şairi bulunmamaktadır. Bu
halk şairlerinin çoğu eserlerini şiir şeklinde icra etmektedir.
Yörede kınacı âşıklık geleneğinin zamanla azalmasında elektriğin gelmesi ve daha sonra ise
internetin yaygınlaşmasının payı olduğu söylenebilir. Nitekim kaynak kişimiz Âşık
Feymânî100’ye göre kınacı âşıklık geleneğinin sönmeye yüz tutmasında en önemli faktör
elektronik aletlerin ortaya çıkması ve yöre halkının artık lüks yaşama olan hayranlığıdır.
Düziçi’nin Alibozlu köyünden kaynak kişimiz Mehmet Gezer, kınacı âşıklık geleneğinin
bitmesiyle ilgili bizzat tanık olduğu bir anısı konuyu somutlaştırması açısından oldukça
önemlidir: Mehmet Gezer’in Ömer Mülayim adındaki bir komşusu kız verirken kınacı âşık olarak
Köroğlu (Mehmet Demirci) nu çağırmıştır. Bunun yanında orkestra da çağırmıştır. Âşık Köroğlu
kına gecesinde türkülü halk hikâyesini icra ederken orkestra çalmaya başlar. Dinleyicilerden
birçoğu oradan ayrılarak orkestranın çalındığı yere geçer. Âşık Köroğlu’nun yanında birkaç yaşlı
adamdan başka kimse kalmaz. Bu olay, bize kınalarda çalınmaya başlanan orkestranın kınacı
âşıklık geleneğinin azalmasının önemli saiklerinden biri olduğunu göstermektedir. Mehmet
Gezer’in bu görüşlerini yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa da dile getirmiştir. Tus
Mustafa’ya göre düğünlerde yer almaya başlayan yörede “çalgı” olarak bilinen orkestranın boy
göstermesi kınacı âşıklık geleneğinin azalmasında önemli bir etken olmuştur. Elektronik
çalgıların düğünlerde boy göstermesi sadece Düziçi ilçesindeki kınacı âşıklık geleneğinin
azalmasında etkili olmamış, başka yerlerdeki düğünlerde icra edilen bazı geleneklerin de sönmeye
yüz tutmasında başlıca amil olmuştur. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde gelin alma törenlerinde

İbrahim Özdemir, Talip Kazgı, Yusuf Geçit ve Ali Köşker hakkında bilgi için bkz. (Aydın, 2020)
Kadirli’nin Azaplı köyünden Âşık Feymânî ile 25.10.2020 tarihinde kendi evinde yaptığımız görüşme
notları. Âşık Feymâni ile yapılan bu görüşme notları H. İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir.
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icra edilen “Hakçı türküsü” geleneği 1980’li yılların sonuna doğru unutulmuştur. Bu geleneğin
unutulmasının birçok faktörü bulunmakla birlikte bu faktörlerden biri elektronik çalgılar gibi
farklı eğlence biçimlerinin bu türkü söyleme geleneğinin yerini almasıdır (Atlı, 2020: 222).
Elektronik çalgılarla doğrudan bağlantılı olmasa da elektriğin gelmesi de hikâyeci/kınacı âşıklık
geleneğinin yavaş yavaş azalmasında önemli bir etken olmuştur. Elektiriğin gelmesi, sadece
çalışma bölgemizdeki kınacı âşıklık geleneğinin sönmeye yüz tutmasına neden olmamış, başka
bölgelerdeki bazı geleneksel türlerin de sonlanmasına sebep olmuştur. Hasan Özdemir tarafından
şekli verilen “Çakıcı Efe Oyunu” adlı oyun, İzmir’in Bergama ilçesinin Demircidere köyünde ve
civarında çok sevilmiş, yıllarca oynanmıştır. Ancak 1974’te elektiriğin gelmesiyle bu oyun
oynanmaz olmuş ve gelenek sonlanmıştır (Çobanoğlu, 1992: 97). Nitekim güneydeki Yörükler
üzerine önemli çalışması bulunan U. Johansen’ın sahada edindiği bir gözlemi bu bağlamda
oldukça önemli olup şöyledir: Yörükler, akşam ateş başında çeşitli etkinlikler gerçekleştirirlerdi.
Bu etkinliklerden biri de birbirlerine öykü anlatmalarıdır. Çünkü yaylalarda ne bir elektrik ne zırt
bırt çalan bir telefon ne de bir televizyon vardır. Bunların yerine insanların diğer insanlarla uyum
içerisinde olmasına olanak sağlayan boş zaman vardı (2005: 165). U. Johansen’in bu cümlesinden
akşamları gerçekleştirilen etkinliklerin canlı olmasının saiklerinden birinin elektirik ve buna bağlı
elektronik aletlerinin olmamasını çıkarabiliriz.
Eskiden düğünlerin ve ev toplantılarının vazgeçilmez yukarıda bahsettiğimiz hikâyeci âşıklarının
çoğunluğu öbür dünyaya intikal etmekle birlikte az da olsa bazıları hayattadır. Bu hikâyeci
âşıklardan Mustafa Köse ve Mustafa Çabuk oldukça yaşlıdır. Karayiğit Osman ile Âşık Feymânî
ise saydığımız bu iki âşığa kıyasla daha gençtir. Âşık Feymânî’yi bir kenara bırakırsak bu üç âşık
kendi kabuklarına çekilmiş, münzevi bir yaşam sürmektedir. Bu âşıklardan artık araştırmacılar
dışında hemen hemen hiç kimse türkülü halk hikâye anlatmayı istememektedir. Mustafa Köse ve
Mustafa Çabuk yer yer eş dost meclislerinde talep doğrultusunda bir iki türkü seslendirmeleri
dışında; Karayiğit Osman da adına düzenlenen programlarda ve bazı etkinliklerde yer yer boy
göstermenin dışında âşıklık yapmamaktadır. Dolayısıyla eski zamanlarda yörenin vazgeçilmez bu
hikâyeci âşıkları talep olmadığı için kabuklarına çekilmek zorunda kalmışlardır. Yeni yetişen
günümüz âşıkları ve halk şairlerinin bazılarının Âşık Feymânî dışında bu âşıkların varlığından ve
bunların anlattığı türkülü halk hikâyelerinden haberdar olmaması günümüzde yetişen âşıkların ve
halk şairlerinin eski kuşak hikâyeci âşıklardan farklılığını ortaya koymaktadır. Nitekim kaynak
kişilerimiz Tahir Erdoğdu ve Âşık Karayiğit Osman da bu duruma dikkat çekmiş, yeni nesil
âşıkların/halk şairilerinin yörede anlatılan türkülü halk hikâyelerini ya hiç bilmediğini ya da bu
hikâyelerden ancak bir iki türkü bildiğini dile getirmişlerdir. On yedi dalda türkülü halk hikâyesi
bilen yörenin en önemli hikâyeci âşıklarından Karayiğit Osman, kendisinin yanına
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araştırmacıların dışında hiçbir âşığın gelmediğini; kendisinin ölümünden sonra bu geleneğin
devam etmesi amacıyla yanına gelmeyen yörenin bazı âşıklarını bizzat telefonla arayarak
repertuvarındaki türkülü halk hikâyelerini aktarmak istediğini belirtmesine karşın aaradığı bu
âşıkların hiçbirinin çağrısına kulak vermediğini üzülerek dile getirmiştir. Âşık Feymânî de yörede
yetişen çoğu genç icracıların türkülü halk hikâyesini bilmediğini ileri sürmektedir.
Çağın hızla değişmesi, insanların hikâye dinleyecek zamanı olmaması, elektronik ortamda
âşıklara ayrılan sürelerin kısa olması gibi çeşitli sebeplerden dolayı artık yörede yetişen genç
kuşak âşıklar genelde türkülü halk hikâyelerini öğrenmek gibi bir çabaya yeltenmedikleri
görülmektedir. Nitekim N. Moyle, günümüzdeki genç âşıkların önceki kuşak âşıklarından farklı
olduğunu belirtmekte ve bu farklılığı “Onların repertuvarında esasında ne halk hikâyesinin nesir
kısmı ne de bu hikâyelerdeki türküler bulunmaktadır. Bu genç âşıkların söyledikleri türküler,
genelde kendi bestelerinden müteşekkildir” (1982: 68) sözleriyle dile getirmiş, genç kuşak
âşıkların önceki kuşak âşıkların icra ettiği halk hikâyeleri repertuvarına sahip olmadığına dikkat
çekmiştir. Yeni yetişen âşıklar gibi genç kuşaklar da yörenin geleneksel türkü ve hikâyelerine pek
riayet etmedikleri gözlemlenmiştir.
Eski kuşak; yerli müziği dinlemeyi tercih ederken genç, eğitimli nesil ise genellikle kendi müzik
zevkleri doğrultusunda Batı’ya yönelmektedir (Krone, 1952: 28). Yapılan bu tespitin çalışma
sahamız için de büyük oranda geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma sahamızda genç
kuşakların yörenin geleneksel türkülerini pek dinlemediğini hem saha çalışmasından edindiğimiz
izlenimlerden hem de yazılı kaynaklardan anlamaktayız. Kaynak kişilerimizin genelde yaşlı
kişilerden oluşması, bu kaynak kişilerin yörenin geleneksel türkülerini bilmesine karşın bu
kaynak kişilerimizle derleme çalışmaları esnasında orada bulunan kişilerin çocuklarına veya
torunlarına icra edilen türküleri bilip bilmediklerini sorduğumuzda çoğunun bilmediğini
belirtmesi de dediğimizi doğrular niteliktedir. Daha acı olan ise bu kaynak kişilerimizin genç
denecek yaşta olan çocukları veya torunlarının bu türkülere pek itibar etmemesidir.
Yörenin ünlü âşıklarından Tus Mustafa (Çabuk) nın çocuklarından hiçbirinin âşıklığa heves
etmemesi (Kanat, 2010: 41), kaynak kişimiz Karayiğit Osman’ın çocuklarından ve torunlarından
hiçbirinin kendi geleneğini sürdürmediğinden şikâyetçi olması, yine yörenin önemli hikâyeci
âşıklarından Köroğlu (Mehmet Demirci) nun çocuklarının babalarının türkülerinden pek haberdar
olmaması, kaynak kişilerimizden Bekir Akan’ın kendi çocuklarının repertuvarındaki türkülerini
dinlemek bile istemediğinden yakınması, önemli kaynak kişilerimizden Âşık Softa (Abdullah
Kara) nın çocuklarının eskiden beri kendisinin türkü söylemesine hep karşı çıkmalarından
yakınması bu olumsuz duruma sadece birkaç örnektir.
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Daha çok elektronik kültür ortamında boy gösteren yörenin tanınan âşıklarından Âşık Ersanî
(Tahir Erdoğdu) ile yaptığımız görüşmede adeta yukarıda verdiğimiz genel taployu özetleyen şu
bilgileri vermiştir: Tahir Erdoğdu; yörenin geleneksel türküleri genelde Düziçi, Toprakkale,
Tüysüz gibi yerlerde dinlendiğini; kendisini genç kuşakların pek dinlemediğini; daha çok eski
kuşağın dinlediğini; dolayısıyla kendisinin dinleyici kesimin genelde yaşlı kuşak olduğunu;
düğünlerde genç kuşağın eğlenmesini bitirip çekildikten sonra yaşlı kuşağın kendisinden eline
sazını alıp türkü söylemesini istediğini belirtmesi durumu özetler niteliktedir. Bu durumun sadece
çalışma sahamız için geçerli olmadığını başka yerlerde geçerli olduğunu görmekteyiz. Nitekim
halk türkülerini sözlü kültür ortamında öğrenen ve yaşlanmakta olan halk icracıları, yeni nesil
tarafından değeri bilinmediklerinden dolayı halk türkülerinin hafızalarının arka planına geri
dönmesine büyük ölçüde izin verdiler (Karpeles, 1968: 11). Sonuç itibariyle yörenin geleneksel
türkü ve hikâyeleri orta kuşak ve yaşlı kuşak tarafından bilinmekte, icra edilmekte, dinlenmekte
iken yeni yetişen âşıklar da içine dâhil olmak üzere yeni yetişen kuşaklar tarafından genel olarak
pek bilinmemekte, icra edilmemektedir.
Öcal Oğuz (1994: 29), Halk edebiyatı teriminin manzum ürünlerini meydana getiren şairlerin
tamamını ‘halk şairi’ genel başlığı altında değerlendirmenin uygun olduğunu düşünmektedir.
Oğuz’un bu değerlendirmesini göz önünde bulundurursak yörede her ne kadar hikâyeci âşıklar
yetişmemekle birlikte birçok amatör veya profesyonel halk şairinin yetiştiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu halk şairleri, eserlerini şiir şeklinde icra etmektedir. OŞYAD başkanı Mustafa
Bardak’ın birçok şiir kitabı bulunmaktadır. Bu şiirlerden bir kısmı halk edebiyatı şiir geleneğine
uymaktadır. Bardak, bu tarz eserlerini şiir şeklinde icra etmektedir. Yörenin tanınmış halk
şairlerinden İbrahim Atabey, hemen hemen bütün şiirlerini halk edebiyatı şiir formatında
oluşturmaktadır. Atabey, bu eserlerini ise genelde “Facebook” sosyal paylaşım sitesindeki kişisel
hesabından paylaşmaktadır. Ayrıca Düziçi ilçesinde yapılan etkinliklerde de eserlerini şiir
şeklinde icra etmiştir. Kendisini “âşık” değil de “şair” olarak değerlendiren kaynak kişilerimizden
Yemliha Evcimik’in birçok şiiri bulunmaktadır. Bunları da sosyal paylaşım sitesindeki kişisel
hesabından yer yer paylaşmaktadır. Kendisiyle yaptığımız derleme çalışmalarında kendine ait
eserleri ezgisiyle icra edemeyeceğini, çünkü kendisinin “âşık” olmadığını “şair” olduğunu
belirtmiştir. Ricamız üzerine zorlanarak da olsa ezgiyle icra etmek zorunda kalmıştır. Konuyu
somutlaştırmak adına birkaç örnek daha vermek gerekirse Mustafa Akpınar101 (Dert Ozanı), Âşık
Vakarî (Erdoğan Öner), ve Yusuf Geçit’i de verebiliriz. Yörenin önemli âşıklarından “Dert
Ozanı” mahlaslı Mustafa Akpınar’ın kendine ait yüzlerce şiiri olup eserlerini ezgisiz bir şekilde
icra etmektedir. “Ozan Vakâri” mahlasını kullanan Erdoğan Öner’in kendine ait birçok şiiri
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Mustafa Akpınar hakkında yapılmış bir yüksek lisans çalışması için bkz. (Canlı, 2021).
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olmasına ve profesyonel derecede uzun sap bağlama çalmasına karşın Öner, bu şiirlerini sazıyla
ezgili bir şekilde icra etmemektedir. 2020 yılında çıkardığı “Baba Yurdum-Şiir-” adlı şiir
kitabının adından da anlaşılacağı üzere kendi eserlerini “şiir” olarak görmektedir. Yusuf Geçit’in
kendine ait birçok bestesi bulunmasına ve de iyi derecede saz çalmasına karşın, kendi bestelerini
sazıyla icra edememektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Sonuç olarak yörede saz çalıp
türkü söyleyen icracıların yanında halk şiiri formatında şiir yazan halk şairleri de bulunmaktadır.
Bu iki tip icracılar çeşitli etkinliklerde, sosyal paylaşım sitelerinde, programlarda, eş-dost
meclislerinde vd. boy göstermektedir.
Osmaniye ve Kadirli’de âşıklık geleneği günümüzde genel olarak bireysel çapadan ziyade genel
olarak belli başlı derneklerin çatısı altında varlığını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dernekleşme
faaliyetleri ise Osmaniye merkezde daha yaygındır. Osmaniye merkezde âşıklık geleneği çeşitli
dernekler vasıtasıyla yaşatılmaya çalışılmaktadır. Osmaniye kültürüne önemli hizmetleri bulunan
OŞYAD, OFAD ve Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme Bilim Derneği gibi çeşitli
derneklerin bu konudaki çabaları oldukça önemlidir. Bu dernekler, çeşitli etkinlikler
düzenlemekte ve bu etkinlerde ağırlıklı âşıklara da yer vermektedir. Covid-19 salgını
başgöstermeden önce OŞYAD tarafından her ay Osmaniye’de “Şor Evi” denilen mekânda
etkinlik düzenlenmekte, bu etkinliğe yöre şairleri ve âşıkları katılarak icralarını gerçekleştirmekte
idi102. Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme Bilim Derneği, yılın belli zaman
dilimlerinde gerçekleştirdiği etkinliklere âşıkları da çağırmaktadır. OFAD da çeşitli
etkinliklerinde âşıklara yer vermektedir ki zaten bu derneğin başkanı Abdullah Gizlice yörenin
önemli âşıklarından biridir. Bu dernek aynı zamanda yöre kültürü ile ilgili kitaplar da çıkararak
Osmaniye kültürüne oldukça hizmeti olmuştur. Bahsi geçen bu derneklerden başka yörede birçok
farklı isimler altında dernek bulunmakta ve bunların bazıları da programlarında âşıklara yer
vermektedir.
Osmaniye âşıklık geleneğinin canlı kalmasının önemli saiklerinden biri de yerel radyo
istasyonları ve televizyon kanallarıdır. Osmaniye’nin yerel kanalı ORT, yıllarca âşık
programlarına yer vermiştir. Bu programlara yörenin âşıkları, amatör icracıları, şairleri katıldığı
gibi il dışından da birçok âşık katılmış; icralarını gerçekleştirmiştir. Osmaniye’de faaliyet
gösteren radyo istasyonları da âşık programlarına yer vermektedir. Bunlardan biri Radyo 80’dir.
Bu radyoda yörenin ünlü âşıklarından Tahir Erdoğdu’nun yaptığı programlar Facebook üzerinden
canlı olarak yayınlanmaktadır. Hem ORT’de hem de Radyo 80’de programlar yapan ve bu
programlara yörenin âşıklarını davet eden, dolayısıyla yöre âşıklarını tanıyan Tahir Erdoğdu’ya
göre Osmaniye merkezde günümüzde yaşayan âşıklar/halk şairleri şunlardır: Âşık Kamber Şahin,
102

Bu programların bazılarında katılımcı gözlemci olarak bizzat bulunma fırsatımız olmuştur.
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Âşık Mahmut Eynallı103, İsa Doğan, Remzi Doğan, Bekir Kurt (Aslen Kahramanmaraş’ın Afşin
ilçesinden olup Osmaniye’de yaşamaktadır) Yusuf Bozdoğan, Ahmet Sefa Aktepe, Mehmet
Erkoçak, Abdullah Gizlice, Âşık Vuslati (Hacı Kırpıl), Mahmut Zerrenkaya, Saadettin
Sarıbıyık’tır. OŞYAD başkanı Mustafa Bardak’a göre ise Osmaniye merkezde yaşayan
âşıklar/halk şairleri şunlardır: Âşık Salih Kanbur104, Âşık Yeydem (Mustafa Yeydem), Seyfi
Metin105, Ozan Marallı (İbrahim Karagülle), Osman Körkü, Nurdoğan Çolakkadı, Mahmut
Eynallı (Ozan Duranoğlu). Osmaniye merkezde yaptığı faaliyetler dolayısıyla Osmaniye
âşıklarını en iyi bilen bu iki önemli kişinin (Tahir Erdoğdu ve Mustafa Bardak) Mahmut Eynallı
dışında birbirinden farklı isimleri zikretmeleri, Osmaniye merkezde daha birçok âşığın olduğunu
göstermektedir ki aslen Düziçi’nin Elbeyli köyünden olup Osmaniye merkezde yaşayan yörenin
en önemli hikâyeci âşıklarından Âşık Bilal Ceyhan’dan bahsetmemeleri de dediğimizi
doğrulamaktadır.
Çıkardığı kasetlerle yöreye bir zamanlar yöreye damgasını vurmuş Gül Ahmet Yiğit, Âşık İmami,
Âşık Karakılçık, Abdülvahap Kocaman, Hilmi Şahballı gibi birçok âşık da yörenin âşıklık
geleneğinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu âşıklar, genel olarak Çukurova yöresinden olup
ulusal düzeyde adını duyurmuş yerel sanatçılardır. Bu âşıkların çıkardığı kasetler yörede oldukça
çok tutulmuş, ilgiyle dinlenmiştir. Yörede yapılan birçok etkinliğe de bu âşıklar davet edilmiştir.
Bu âşıklar da bu davetlere ilgisiz kalmamış, sazlarıyla bu davetlere iştirak etmişlerdir.
Şunu özellikle belirtmek gerekir ki saydığımız bu hikâyeci âşık/âşık ve halk şairleri dışında
yörede adı unutulmuş, gözden kaçmış, kendi kabuğuna çekilmiş vd. daha birçok icracının
olduğunu tahmin etmekteyiz. Biz bu çalışmamızda birçok yeni hikâyeci âşığın ve âşığın yanında
amatör icracılardan bahsetmekle birlikte yörede yapılan yeni araştırmalarla adı duyulmamış ya da
gözümüzden kaçmış daha birçok önemli icracı gün yüzüne çıkacaktır. Çünkü Osmaniye yukarıda
da araştırmacıların belirttiği gibi âşıklar diyarıdır.
3.1.4. Karacaoğlan Geleneği
Karacaoğlan, Türk halk edebiyatı denince şiirleri ve türküleriyle ilk akla gelen sanatçı olup
(Karabey, 1998: 241) aynı zamanda âşık edebiyatının en başta gelen lirik şairidir (Turan, 2006:
21). Âşık edebiyatının önemli bir saz şairi olan Karacaoğlan hakkında bugüne kadar birçok
çalışma yapılmış, Karacaoğlan’ın nereli olduğu, hayatı, nerelerde yaşadığı, kaç Karacaoğlan

Mahmun Aynallı hakkında yapılmış bir çalışma için bkz. (Doğaner, 2019).
Âşık Salih Kanbur’un kendi bestelerini yayımladığı kitap için bkz. (Kanbur, 2018).
105
Seyfi Metin’in kendi şiirlerini topladığı ve yayımladığı eseri için bkz. (Metin, 2018).
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olduğu vd. konularda birçok söz söylenmiştir.106 Biz burada sadece çoğu araştırmacılar tarafından
kabul gören XVII. yüzyılda yaşadığı sanılan Çukurovalı Karacaoğlan hakkında çok kısa bilgi
vermekle yetinip daha çok aşığın yöre âşıkları ve türküleri üzerindeki etkisine eğileceğiz.
Türk edebiyatı üzerine önemli çalışmaları olan M. Fuat Köprülü, Karacaoğlan’ın nerede
doğduğunu kestirmenin zor olduğunu söylemekle birlikte güney illerinde yaşayan rivayetlere göre
Bahçe’ye bağlı Farsak karyesinde107 yaşayan Sâil oğlu ailesine; diğer bir rivayete göre ise
Kozan’a bağlı Feke108 kazasının Gökçe köyüne mensup olduğunu ileri sürmektedir. Köprülü,
Karacaoğlan’ın yaşadığı coğrafyanın ise güney illerinin olduğunu Karacaoğlan’a isnad edilen
şiirlerden anlaşıldığını belirtmektedir (2004: 288- 289). Mustafa Necati Karaer, bu ihtimaller
içinde en güçlü olanının -şimdilik- Bahçe’nin Farsak köyünden olanını göstermektedir (2017: 11).
İshak Refet (1933: 228), Karacaoğlan’ın şiirlerinden hareketle şüpheye yer bırakmayacak
biçimde Karacaoğlan’ın Cenup Türkmenlerinden olduğu sonucuna varmaktadır. Sadeddin
Nüzhet Ergun (t.y.: 16) de Karacaoğlan’ın güney illerimizden birinde doğduğu konusunda İshak
Refet ile aynı düşüncede olduğu görülmektedir. İlhan Başgöz ise sözlü kaynaklara dayanarak
XVII. yüzyılda yaşamış Karacaoğlan’ın Güney’de, Toroslar bölgesinde, Türkmenler arasında
yaşamış olabileceğini ifade etmiştir (2003: 72).Karacaoğlan üzerine muhtasar bir çalışma yapan
Saim Sakaoğlu ise “Karaca Oğlan” adlı çalışmasında Karacaoğlan’ı “Çukurova-Toroslar” olarak
ortak bir paydada birleştirilebilecek bir coğrafyanın evladı olarak değerlendirilmenin uygun
olduğunu belirtmiştir (1998: 379; 2012: 129). Ahmet Özdemir (2019: 34) de Sakaoğlu ile hemen
hemen aynı görüşü savunmakta ve Karacaoğlan’ı Torosların çocuğu olarak kabul etmektedir.
Ursula ve Kurt Reinhard çifti ise bir çalışmasında Karacaoğlan’ın evinin ve mezarının kuvvetle
muhtemel Güney Anadolu’da olduğunu belirtmektedir (2007b: 108).
Âşık tarzı şiir geleneğinin en büyük temsilcilerin olan Çukurovalı Karacaoğlan (Günay, 1993: 33)
hakkında topluca ve doğrudan doğruya 1876 gibi çok erken bir devirde Akşehirli Ahmet Hamdi
Efendi, hatıra defterinde bilgi vermektedir (Karaer, 2017: 16). Bu bilgiye göre Ahmet Hamdi
Efendi, Karacaoğlan’ın mensup olduğu Varsak karyesine gelir ve burada Karacaoğlan’ın
neslinden olduğu iddia edilen kişilerden Karacaoğlan hakkında malumat toplar. Edinilen bu
malumata göre Karacaoğlan’ın babasının adı Kara İlyas’tır. Kara İlyas, kendi halinde gariban bir
kimsedir. O dönemde Devlet, yörenin ileri gelen ağalarından asker temin etmektedir. Ağalar da
“sayıl” adıyla yöreden zorla asker toplamaktadır. Gönüllü olarak gelmeyenler ise zorla
yakalanmaktadır. Buna halk arasında “tut-kap” denmektedir. İşte, Karacaoğlan’ın babası İlyas,

Karacaoğlan üzerine yapılmış belli başlı çalışmar içi bkz. (Aray, 2010; Ardıç, 1936; Başgöz, 2003;
Cunbur, 1985; Ergun, t.y.; Görkem, 2008; Karaer, 2017; Kutsi, 1998; Öztelli, 2018; Sakaoğlu, 2012).
107
Köprülü’nün bahsettiği yer şu an Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi’dir.
108
Feke, şu an Adana’ya bağlı bir ilçedir.
106

159

Kozan’ın ileri gelenlerinden Hüsam Ağa tarafından zorla “sayıl” adı altında askere alınır.
İlyas’tan bir daha haber alınamaz. Bundan dolayı Karacaoğlan’ın ailesi “sayıl” olayından dolayı
“Sayıloğlu109” kalır. Karacaoğlan’ın babası askere alınıp bir daha haber alınamadığı için
Karacaoğlan öksüz büyür. Kara ve esmer bir çocuk olduğu için de halk arasında “Karaca Oğlan”
olarak anılmaya başlar. Ancak asıl adı Hasan’dır. Karacaoğlan, delikanlılık çağına gelince o
dönemdeki köyün ileri gelenlerinden Serdengeçti Osman Ağa adında biri tarafından fakir bir
ailenin kızıyla evlendirilir. Kız çok güzel olmadığından Karacaoğlan, bu evlilikten aradığını
bulamaz ve boşanmak zorunda kalır. Hem eşinden ayrılması hem de babası gibi sayıl askerliğine
alınacağı korkusuyla Karacaoğlan, 24 yaşında memleketini terk etmek zorunda kalır ve
Kahramanmaraş’a gelir. Buranın en büyük ailesi Zülkadiroğlu Hüsam Bey’in yanında altı yıl
kalır. Buradan ayrıldıktan on dokuz yıl sonra tekrar memleketine gelmiş ancak aradığını
bulamadığından tekrardan yola koyulmuş ve elli beş yaşında yolu Tarsus’a düşmüştür. Hatta
Tarsus’taki çaya da bir türkü söyler. Daha sonra Karaman, Engürü, Niğde, Kayseri, Sivas gibi
birçok yeri gezdikten sonra şimdiki adı “Ho(ğ)du Yaylası” olan ve o dönemde “Taylan” ve
“Cezel” olarak bilinen yaylaya, Kahramanmaraş’ın yeni beylerinden Ali Bey’in yanına gelir.
Burada epey eğlendikten sonra Cezel Yaylasında110 96 yaşında vefat eder. Vefat etmeden önce

Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinde oturan 1953 doğumlu Zeynep Demir, Sayıloğulları sülalesine
mensup bir kaynak kişimizdir. Dedesi Sahil Mustuk, Karacaoğlan’ın üç yüz tane türküsünü bilmesi ve
bunları icra etmesiyle yörede tanınan bir icracıdır. Zeynep Demir, dedesi Sahil Mustuk’tan öğrendiği
kadarıyla kendi sülalesinin adı şu şekilde ortaya açıklamıştır: Zeynep Demir’in dedesinin dedesi Düziçi’nin
Gökçayır köyü civarındaki Paltalı denen yerde yaşamaktadır. Demir’in dedesinin dedesi, o dönemde
imamlık yapmaktadır. Bir gün sabah ezanını kıldırdıktan sonra evine geldiğinde hanımının ağladığını görür.
Hanımına neden ağladığını sorar. Hanımı da bazlama yaptığı sacı, Kadılar sülelesinden birine verdiğini,
onun da sacı geri getirmediği için bazlama yapamadığından dolayı ağladığını söyler. Hoca, kendi cemaatine
Kahramanmaraş’a sac almaya gideceğini, namaz vaktinde kendini beklememelerini söyler. Hoca, evinden
kendine yetecek kadar azık aldıktan sonra Kahramanmaraş’a doğru yola çıkar. Paltalı ile Kahramanmaraş
arası yaklaşık 90-100 km’lik bir yoldur. Hoca, Maraş’tan sacı aldıktan sonra kendisinin bu kadar kısa sürede
Maraş’a gelip geri döndüğüne kendi köylülerin inanmayacağını düşündüğü için Maraşa’a geldiğini
ispatlamak amacıyla sacın yanına sadece Maraş’ta olan somun ekmeği ile bir çeşit şeker de alır ve kendi
köyüne doğru yola çıkar. Akşam vakti evine gelir ve camiye giderek vakti gelen akşam ezanını okur. Köy
ahalisi, hocanın bir gün içinde Maraş’a gidip gelmesinin imkânsız olduğunu düşündükleri için bu duruma
çok şaşırırlar. Köy ahalisi her ne kadar Hoca’nın dürüstlüğünden şüphe etmeseler de meraklarına yenik
düşerek Maraş’a nasıl gelip gittiğini sorarlar. Hoca da heybesinden aldığı sacı ve de o dönemde sadece
Maraş’ta bulunan somun ekmeğini ve şekeri çıkararak köyülülere gösterir. Köylüler de bu ürünleri görünce
Hoca’nın gerçekten Maraş’a gidip geldiğine inandıklarını şaşkınlıkla karışık bir merakla “Allah Allah.
Sahiymiş” sözleriyle dile getirirler. O günden sonra da Hoca ve Hoca’nın sülalesi “Sahi” olarak anılmaya
başlanmıştır. Bundan dolayı “Sa(h)iloğulları” isminin kökeni o köylülerin şaşkınlıkla karışık bir merakla
söyledikleri “Sahiymiş” sözünden gelmektedir. “Sahi” sözcüğü yörede “gerçek, doğru” gibi anlamlar
taşımaktadır.
110
Bu yaylanın adı şimdi Hoğdu Yaylası olarak geçmektedir. Tarafımızca bu yayla ve bu yaylada olduğu
iddia edilen Karacaoğlan’ın mezarı iki kez ziyaret edilmiştir. Kaynak kişilerimizin belirtiğine göre (İbrahim
Çoban, Zeynep Demir), Karacaoğlan’ın mezarının olduğu yerin yaklaşık 2 km doğusunda Dazlaktepe
denen yerde Karacaoğlan Pınarı isminde bir pınar bulunmaktadır. Yine başka kaynak kişilerimize göre
(Ömer Kına, Mehmet Yutkal, Ahmet Göl, Mehmet Göl) ise Karacaoğlan’ın mezarı ile mezarın batı
taraflarında yer alan Yeşilyurt (Zindeğan) köy arasındaki bir mevkide yine Karacaoğlan Pınarı diye bilinen
109
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tenha bir pınar başına gömülmeyi, sazının da mezarın başındaki bir ağaçta çürüyünceye kadar
asılı kalmasını vasiyet eder. Karacaoğlan; karayağız, seyrek sakallı, şuh meşrep, uzunca boylu
biri olarak bilinir (Öztelli, 1958: 1637-1639). Fekeli Kör Ali varyantına göre Karacaoğlan
Feke’nin Gökçeli köyündendir (Nasrattınoğlu, 2014: 472).
Fuat Köprülü, Karacaoğlan’ın güney illerinde şöhretinin devamlı olarak arttığını, onun hakkında
menkıbelerin teşekkül ettiğini, ona bazı aşk maceraları ve kerametler isnad edildiğini
belirtmektedir. Şehir kültüründen uzak kalan yerlerde, bilhassa da güney illerinde,
Karacaoğlan’ın şiirleri, mukaddes bir emanet gibi kuşaktan kuşağa aktarılmış ve aşığın menkıbevi
siması adeta bir kudsiyet hâlesiyle çerçevelenmiştir (2004: 291, 293). Ali Rıza Yalman, çok erken
bir dönemde bu duruma çekmiş, Karacaoğlan’ın güneyde Tanrı’nın bir ulu ermişi gibi
görüldüğünü, kendisinden sonra gelen tüm âşıkların Karacaoğlan’ı örnek aldığını belirtmiştir
(1934a: 2). Benzer görüşleri geride “Gavurdağı Türküleri” gibi muhtasar bir çalışma bırakan
Ahmet Kılıç da dile getirmiş, Gavurdağı’nda en çok dinlenilen türkülerin Karacaoğlan olduğunu
belirtmiştir (1976: Önsöz).
Çukurova ve Toroslardaki Türkmenlerin yüreğinde bir sevda olan, bahsedilen coğrafyada
günümüzde bile önemli bir yere sahip olan Karacaoğlan’ın (Atılgan, 2002: 5; Kutsi, 1998: 48;
Şimşek, 1999: 620) bölgede ne kadar sevildiğini Umay Günay’ın (1993: 33) tespitleri açıkça
ortaya koymaktadır: Neşeli günler Karacaoğlan’ın türküleriyle kutlanırken hastalara da
Karacaoğlan türküleri söylemenin şifa vereceğine inanılmaktadır. Yöre kültürü üzerine çok
sayıda kitabı olan Bekir İşlek (2014: 505), yöredeki 40 yaşın üzerindeki kadınların belki Kur’anı Kerim’den bir ayetin Türkçesini bilemeyeceğini ancak Karacaoğlan’dan en az bir dörtlük türkü
söyleyebileceğini (2014: 504) iddia ederek yöredeki Karacaoğlan olgusuna vurgu yapmıştır. Yöre
kültürüne önemli hizmetleri olan bir diğer araştımacı İbrahim Karalı Davutluoğlu (2011: 159),
Bekir İşlek’in görüşlerine benzer şekilde, ancak yaş sınırını biraz yükselterek, yörede altmış yaş
üzerindeki çoğu kişinin Karacaoğlan’dan türküler bildiğini ve bunları makamıyla okuyabildiğini
ifade etmiştir. Üsküdarlı Zihni Ardıç (1936: 3) da hemen hemen aynı görüşlerde bulunmakta,
bahsedilen

coğrafyada

hemen

herkesin

mutlaka

Karacaoğlan’dan

türküler

bildiğini

söylemektedir. Aynı yazar daha da ileri giderek bu coğrafyada Karacaoğlan’ın herkesin ana
babasından daha yakın bir kişilik olduğunu iddia etmektedir.
Güney illerindeki yerleşik ve göçerevli Türkmen aşiretleri arasında “türkü söylemek” anlamında
“Kacacaoğlan çağırmak” dedikleri bilinmektedir111 (Öztelli, 2018: 35; Şimşek, 2004: 35).
bir pınar daha bulunmaktadır. Maalesef bu iki pınarı da ulaşımın zor olması nedeniyle görme şansımız
olmamıştır.
111
Cahit Öztelli, bahsedilen bölgede “Karacaoğlan çağırmak” tan kastın bir Karacaoğlan türküsü çağırmak
anlamına gelmediğini, bunun “Karaca Oğlan” adında bir bestenin, bir makamın bulunduğu anlamına

161

Çukurova’da Karacaoğlan’dan ötürü türkülerin bağlantısına “karacalama” denmektedir112
(Eyyupoğlu ve Kemal, 2017: 21). Buna çalışma sahamızda defalarca şahit olduk. Yöre halkı, her
türkünün son dörtlüğüne “karacalama” demektedir. Sahada derleme yaptığımız veya görüşlerine
başvurduğumuz kaynak kişilerin çoğu “karacalama” sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmektedir.
Sahada bazı kaynak kişilerin icra ettiği türkülerin son dörtlüğünü unuttuğunda “karacalamasını
unuttum” veya verdiği türkünün herhangi bir dörtlüğünü unuttuğunda eğer unuttuğu veya
hatırlayamadığı dörtlük aklına gelmezse “türküyü karacalayım artık” tarzında sözler sarf
etmişlerdir. Bazı kaynak kişiler (Mesela Âşık Karayiğit Osman İper) ise yöredeki herhangi bir
türkünün son dörtlüğünde mahlas yoksa, yani karacalaması bulunmuyorsa, onu gerçek bir türkü
saymamaktadır. Onlara göre hakiki bir türkünün mutlaka bir sahibi olmalıdır.
Karacaoğlan’ın yetiştiği ve gezip dolaştığı yerlerde Karacaoğlan’dan ilham alan birçok âşık vardır
(Ardıç, 1936: 6). Karacaoğlan’ın gezip dolaştığı hatta bazı kaynaklara göre doğduğu yer olan
Osmaniye’deki âşıklar da bu geleneğe uymuştur. Osmaniyeli âşıkların etkilendiği kaynakların
başında Karacaoğlan gelmekte, hatta bazı âşıkların Karacaoğlan’ı taklit ettiği bile olmuştur
(Karaburç, t.y.: 91). Karaburç’un eserine göre Çukurovalı olan Gündeşlioğlu113 (t.y.: 34),
Karacaoğlan’a ait bazı mısraları aynen tekrar etmiştir (Ergun, t.y.: 31). Aynı durum,
Dadaloğlu’nun bazı türkülerinde de görülmektedir. Dadaloğlu, Karacaoğlan’ın tesirinde kalmış,
bazı

türkülerinin dörtlüklerinde

ufak tefek değişiklikleri

saymazsak

Karacaoğlan’ın

türkülerindeki dörtlükleri aynen kullanmıştır (Toros, 1940: 15, 17, 62). Karacaoğlan sadece
yörede yetişen sanatçıları etkilemekle kalmamış Anadolu sahasında yetişen Bayburtlu Zihnî,
Dertli, Seyranî, Talibî, Ruhsatî, Şem’î gibi birçok sanatçıyı da etkilemiştir (Cunbur, 1985: XVXVI; Öztelli, 2018: 30; Sever, 2013: 280). Erman Artun daha ileri giderek âşıklık geleneğinin
oluşmasında, bu gelenek içinde yetişen âşıkların şekillenmesinde Karacaoğlan’ın önemli bir rolü
olduğunu (2014: 303) söyleyerek Karacaoğlan olgusunu daha da genişletmiştir. Karacaoğlan
sadece âşıkları etkilememiş, çağdaş şiirimiz üzerinde de etkili olmuş bir âşıktır. Özellikle de Beş
Hececilerin beslendikleri kaynaklardan birinin Karacaoğlan olması Karacaoğlan’ın ne denli
önemli bir âşık olduğunu göstermektedir (Sever, 2013: 280).

geldiğini beyan etmiştir. Ancak bu makamı da yaratanın yine Karacaoğlan olabileceğini sözlerine
eklemiştir (2018: 35).
112
İlhan Başgöz, güney illerinde Karacaoğlan türkülerini söylemeye “karacalama” dendiğini belirtmiştir
(2003: 87; 2004: 74). İlhan Başgöz’ün bu görüşünün çalışma sahamız için geçerli olmadığını belirtmekte
fayda var.
Fatma Gülay Mirzaoğlu’nun “Çukurova Bozlağı” adlı eserinde Gaziantepli olarak geçmektedir (2003:
166).
113

162

Bülent Arı, Çukurova âşıklık geleneğinin üç ana kaynaktan beslendiğini belirtmektedir:
“Karacaoğlan Geleneği”, “Dışarıdan gelen âşıklar” ve “Gavurdağlı âşıklar”. Çukurova âşıklık
geleneğinde Gâvurdağlı âşıkların önemli bir yeri olduğunu iddia eden Arı, bu bahsedilen âşıklık
geleneği üzerinde ise “Karacaoğlan Geleneği” nin etkisi olduğunu ileri sürmüştür. Arı,
Çukurova’da âşıklık geleneğinin yaygın olduğunu ve Karacaoğlan ile Dadaloğlu gibi iki büyük
aşığın kültürü ile beslendiğini sözlerine eklemiştir (2003: 91).
Karacaoğlan geleneğinin etkisi yörede oldukça yoğun bir şekilde hissedilmektedir (Arı, 2003:
92). Erman Artun da aynı görüşlerde bulunmaktadır (2003: 3). Öyle ki yörede bozlak türkülerinin
ilk yaratıcılarının başında gelen âşıklardan biri Karacaoğlan’dır (Mirzaoğlu, 2003: 41). 1939
yazında Çukurova Yörük taifesi arasında araştırma yapan Kemal Güngör; Yörükler arasında en
çok anılan âşıkların Âşık Yeşil, Dadaloğlu, Karacaoğlan ve Elbeyoğlu olduğunu dile getirmesi
(1941: 52) diğer âşıkların yanında Karacaoğlan’ın Yörükler arasında da sevildiğini
göstermektedir. Ali Berat Alptekin, “Karacaoğlan’ın Hayatı Etrafında Teşekkül Eden Halk
Hikâyeleri” adlı çalışmasında Karacaoğlan etrafında gelişen halk hikâyelerini iki ana başlık
altında ele almıştır: “A) Büyük Varyantlar, B) Küçük Varyantlar”. Büyük varyantlar arasına
“Karacaoğlan ile İsmikân Sultan (Kırım), Kul Mahmud (Azerbeycan), Nar Mahmud (Osmaniye),
Karacaoğlan (Nizip)” adında dört hikâyeyi; Küçük varyantlar arasına ise Kadirli, Feke,
Osmaniye, Bahçe’den derlenen “Karacaoğlan” adında yedi hikâyeyi almıştır114 (1986: 36). Ali
Berat Alptekin’in çalışmasında ülke dışından derlemeleri saymazsak ülke içinde derlenen yerlerin
güney illeri, özelde ise Osmaniye olması çalışma sahamızda Karacaoğlan’ın oldukça ön plana
çıkan âşık olduğunu gösteren başka bir kanıttır.
Yörede Karacaoğlan Geleneği’nin canlı kalmasında yöredeki hikâyeci âşıklık geleneğinin önemli
bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Yöredeki hikâyeci âşıklar kınalar başta olmak üzere ev
ortamları, özel merasimler gibi başka ortamlarda hikâye icrasına başlamadan evvel Karacaoğlan,
Dadaloğlu ve başka âşıklardan ya da kendine ait birkaç türkü söylediği bilinmektedir (Korkmaz,
2003: 77). Çalışma sahamızda âşıklık geleneği içerisinde bulunmuş kişilerle yaptığımız
görüşmelerde Korkmaz’ın da belirttiği gibi âşık, icrasına başlamadan önce en az üç tane türkü
söylemektedir. Ancak Bekir Kırmıt, Mehmet Yutkal gibi âşıklık meclisinin içinde çokça
bulunmuş birçok kaynak kişimiz bu üç türküden birinin Karacaoğlan olduğunu belirtmiştir.
Refiye Şenesen Okuşluk’a göre hikâyeci âşıklar hikâye anltamaya başlamadan önce söyledikleri
türkülerin tamamı Karacaoğlan’a aittir (2009: 83). Yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Âşık

Küçük varyantlardaki yedi metinden dördü, İsmail Görkem tarafından derlenmiştir. Bu dört derlemeden
birinin yeri “Bahçe’nin Farsak köyü” olarak geçmektedir (Sakaoğlu, 1986: 36). Bu Farsak köyü şu an
Karacaoğlan Mahallesi olarak Düziçi’nin bir mahallesidir. Düziçi, 1983 yılına kadar Bahçe’ye bağlı bir
kaza idi.
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Bilal Ceyhan da aynı görüşleri paylaşmış, hikâyeci âşığın icrasına başlamadan önce söylediği dört
türkünün tamamının Karacaoğlan’a ait olduğunu belirtmiştir (Kara, 2004: 68).
Yörede, bilhassa da Düziçi ve çevresinde, eskiden kınacı âşıklık geleneğinin çok canlı olduğu göz
önünde bulundurulursa hikâyeci âşıkların/icracıların hikâyelerden önce söyledikleri türkülerden
en az birinin Karacaoğlan türküsü olması, Karacaoğlan türkülerinin yayılmasında ve canlı
kalmasında çok önemli bir fonksiyonu olduğu ortadadır. Kaynak kişilerimizden çoğunun
repertuvarındaki türkülerin önemli bir kısmını çevresindeki hikâyeci âşıklardan öğrendiğini
söylemesi, zannımızca

diğer

türkülerle/hikâyelerle

birlikte Karacaoğlan Geleneği’nin

sürdürülmesinde de hikâyeci âşıkların rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim Erman Artun,
bir çalışmasında bu konuya dikkat çekmiş; Adana’da âşıkların âşıklığa başlamalarında
Karacaoğlan Geleneği’nin çok bir yeri olduğunu belirtmiştir. Artun, yörede herkesin
Karacaoğlan’ın şiirlerini bildiğini ve söylediğini, buna da “Karacaoğlan çığırmak” dendiğini ifade
etmiştir. Adana’da âşıklığa nasıl başladınız diye bir soru yöneltildiğinde ise size hemen
Karacaoğlan geleneğiyle yetiştiklerini söyleyeceklerini, yörede âşıklar fasıllarında usta malı
söylenen şiirlerden mutlaka birinin Karacaoğlan ve Dadaloğlu olduğunu dile getirmiştir (1996:
38).
Bir âşık usta da olsa kendi ustası olsun çevresindeki kendinden daha güçlü âşıklar olsun bu
âşıkların etkisinde kaldığı bilinmektedir (Özarslan, 2001: 110). Nitekim yörede yetişen birçok
âşık/şair üstat olarak Karacaoğlan’ı örnek almıştır. 1947 yılında 55 yaşında olan İskenderun’lu
Âşık Osman, Gâvurdağlarında birçok yeri gezmiştir. Bu âşığın kendi bestelerinde âçıkça
Karacaoğlan’ın etkisi görülmektedir. Neşredilen altı şiirinden beşi aşağı bölümlerde
bahsedeceğimiz gibi, Karacaoğlan’ın sıklıkla kullandığı söz kalıplarıyla başlamıştır ki bu altı
türküden üçü “Ala gözlerini sevdiğim dilber” iki tanesi de “Ala gözlü benli dilber” şeklindedir
(Yılmaz, 1947: 12-13). Ülke çapında tanınan Abdulvahap Kocaman, okuma yazmayı kıt kanaat
öğrendikten sonra Karacaoğlan ve Dadaloğlu’nun şiirlerini ezberleyerek şiir yazma konusunda
bir alt yapı kazanmıştır. Nitekim “Karacaoğlan” başlıklı şiirinin son dörtlüğünde “Âşıkların başı
olmuş/Gariplerin eşi olmuş/Kocaman yoldaşı olmuş/Nihayeti Karacaoğlan” dile getirdiği
dizeleriyle kendini (Kocaman) Karacaoğlan’a yoldaş olarak görmesi, Karacaoğlan’ın A.
Kocaman üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir (Atılgan, 1999: 15, 179-181; Kayırhan, 2007:
30-31).
Ünü ülke geneline yayılan Kadirlili Âşık Feymânî, bir eserinde “Karacaoğlan I, Karacaoğlan II”
olmak üzere iki şiir yazmış, bu şiirlerinden birinde (Karacaoğlan -II-) Karacaoğlan’ın Çukurovalı
olduğunu dile getirmiş, diğerinde ise Karacaoğlan’ın ününden, büyüklüğünden bahsetmiştir. Aynı
şiirde geçen “Feymâniyim, ananede, törede/Karacaoğlan aşktır bizim yörede” dizelerinde ise
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yörede Karacaoğlan’ın bir aşk olduğuna vurgu yapmıştır (2015: 209-210). Yörenin önemli
şairlerinden Ali Köşker (2015: 63, 65) çıkardığı bir şiir kitabında, “Karac’oğlan’ın
izinden/İlhamlar alın sözünden/İnsanlar sever özünden/Karac’oğlan benim dedem” şeklindeki
dörtlükte ve “Karac’oğlan soyundandır çoğumuz” şeklindeki bir mısrada görüleceği üzere hem
Karacaoğlan’ı takip ettiklerini hem de onun soyundan olduklarını vurgulamıştır. Hem âşık hem
eğitimci hem de araştırmacı olan Kadirlili İbrahim Karalı Davutluoğlu, kendisinin şairliğininin
temelinde Çukurovalı âşıkların bilhassa da Karacaoğlan ve Dadaloğlu’nun etkisi olduğunu
belirtmiştir (Arı, 2009: 338). Bu âşıklardan dolayı âşık tarzı şiir geleneğiyle yazdığı şiirleri de
bulunmaktadır (Davutluoğlu, 2011: 35).
Düziçi ilçesinin önemli âşıklarından aynı zamanda ilk belediye başkanlarından Abdullah Cevdet
Yeşil’in şiirlerinde/türkülerinde Karacaoğlan etkisi bulunmaktadır (Yeşil,

2020: 83).

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin Efirağızlı Mahalllesi’nde 1948 yılında dünyaya gelen ve
Çukurova kültürüne yabancı olmayan Âşık Ali (Demir), evlerinde bulunan Karacaoğlan, Âşık
Garip ve Şahsenem kitaplarını defalarca okumuştur. Bu kitaplar içerisinde en çok etkilendiği kitap
ise Karacaoğlan kitabıdır. Karacaoğlan’a hayran olan Âşık Ali, Karacaoğlan gibi şiirler yazmak
istemiştir. Âşık Ali için Karacoğlan’ın en gözde talebesi dense abartı olmasa gerek (Çınkır, 2019:
15-16).

Aynı eserde, Âşık Ali için Âşık Ali’nin akrabaları ve dostlarının görüşlerine de yer

yerilmiştir. Âşık Ali’yi çok yakından tanıyan ve çok derin bir dostluğu olan aslen Andırın’ın
Boztopraklı köyünden olup Kadirli’de oturan Ahmet Gökdal, Çukurova ve Toroslarda âşıklık
geleneği içerisinde usta-çırak ilişkisinin olmadığını, bahsi geçen coğrafyada bütün âşıkların ve
ozanların hocasının Karacaoğlan olduğunu, dolayısıyla da Âşık Ali’nin de gördüğü güzele türkü
söylediğini belirterek yörede Karacaoğlan’ın âşıkların yetişmesinde ne kadar etkili olduğunu
özetlemiştir (Çınkır, 2019: 254).
Osmaniye’nin Gökçedam köyünde doğan yörenin önemli âşıklarından Seyfi Metin’in (2018: 39),
Karacaoğlan’a hiç kimsenin yetişemeyecek kadar büyük bir âşık olduğunu dile getiren bir
dörtlüğünde kullandığı “Ne kadar okusam ne kadar yazsam/Ulaşamam sana bil Karacaoğlan”
dizeleri Karacaoğlan’ı örnek aldığını göstermektedir. Düziçi’nin tanınmış âşıklarından Âşık
Dursun (2018: 6-7) da âşıklığının temelinde Karacaoğlan’ın etkisi olduğunu, dolaylı yoldan onu
örnek aldığını “Baharda Gör Düziçi’ni” adlı şiirinin bir dörtlüğünde “Karacaoğlan vermiş
mola/Elif için düşmüş yola/İlham verir âşık kula/Baharda gör Düziçi’mi” dizeleriyle dile
getirmiştir. Düziçi’nin Pirsultanlı köyünde yaşayan yörenin önemli âşıklarından Dert Ozanı
(Mustafa Akpınar) “Karacaoğlan” adlı şiirininde Karacaoğlan’ın Düziçili olduğuna vurgu
yapmıştır. Şiirinin son dörtlüğünün ilk iki dizesinde ise “Dert ozanı yazar Farsak soyundan/Bu
ilhamı almış idim dayımdan” (İşlek, 2009: 97-99) hem kendisinin Karacaoğlan’ın mensup olduğu
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Varsak aşiretinden olduğunu hem de kendi âşıklık ilhamını Karacaoğlan’dan aldığını dile
getirmiştir.
Düziçi’nin Akdere Farsak köyünden kaynak kişimiz Âşık Çobanoğlu mahlaslı İbrahim Çoban,
ilkokula gitmemekle birlikte 10-15 yaşlarında iken köyde okuma yazma bilenlerden okuma
yazmayı öğrenmiştir. Bu öğrendiklerini o yaşlarda çobanlık yaparken dağlarda taş ve sopa ile
kayalara, taşlara çizmiş, bir nevi tatbik etmiştir. Çoban, 15 yaşlarında iken Darendereli bir
çerçiden Akdere Farsağı köyünde Kışla denen yerde bir Karacaoğlan kitabı115 almış ve bu kitabı
birkaç defa okumuştur. Karacaoğlan’ın şiirlerinin olduğu bu kitap, tabiri caizse İbrahim Çoban’ın
rehberi olmuştur. Çobanoğlu, kendi şiirlerini bu kitabı okuduktan sonra yazmaya başlamıştır.
Yazdığı şiirlerin uyaklarını, ölçüsünü, dörtlük sayısını, diğer yapı ve içerik özelliklerini bu
kitaptaki Karacaoğlan şiirlerini örnek alarak meydana getirmiştir. Çoban, küçüklüğünden beri
birçok hikâyeci aşığı dinlemiştir. Bu dinlediği âşıklardan biri de yörenin en önemli âşığı Kır
İsmail’dir. Bunun dışında Köroğlu, Karayiğit Osman, Âşık Durmuş İmrek, Firik Ahmet gibi
çevresindeki birçok hikâyeci aşığı da dinleme fırsatı bulmuştur. Repertuvarında Karacaoğlan
dışında başka âşıklara ve hikâyelere ait türküler bulunması buna delildir. İbrahim Çoban, yörenin
âşıklık geleneği içinde yetişmesine, birçok hikâyeci aşığı dinlemesine, birçok amatör icracıdan
farklı türküler dinlemesine karşın rehberi olarak Karacaoğlan’ı görmesi, kendi ürünlerini bu
kitaptaki şiirlere göre yazması veya söylemesi, Karacaoğlan’ın yöre âşıkları üzerinde ne kadar
kuvvetli bir yer edindiğine işarettir. Çobanoğlu, fotokopi yoluyla çoğalttığı bir eserinde de açıkça
bu durumu şu dizelerle dile getirmiştir: “İlhamımı ondan aldım/İşte böyle âşık oldum/Gösterdiği
yola geldim/O’da Farsak ben de Farsak” (Çoban, 2020: 243). Görüleceği üzere bu dörtlüğünde
hem Karacaoğlan sayesinde âşık olduğunu, ilhamını ondan aldığını, onun gösterdiği yolu takip
ettiğini belirterek kendine rehber olarak Karacaoğlan’ı aldığını açıkça dile getirmiş hem de
Karacaoğlan’ın ve kendisinin Farsaklı olduğunu söyleyerek bir bakıma Karacaoğlan’ın torunu
olduğunu belirtmiştir. Yine aynı kitabında (Bu eseri biz kendisinden de derledik) “Karacaoğlan
Farsak’dandır” (Çoban, 2020: 163) nakaratlı şiirde Karacaoğlan’ın Düziçi’nin kuzeyinden akan
Sabun Çayı kenarlarında yaşayan Farsak (Varsak) Türkmenlerinden olduğunu söyleyerek
Karacaoğlan’ı örnek almakla kalmadığını aynı zamanda sahiplendiğini de görmekteyiz.
İbrahim Çoban, Varsak Türkmen aşiretine mensup Akdere Farsak köyündendir. Bu yüzden de
hem sözlü kaynaklarda hem de yazılı kaynaklarda Karacaoğlan’ın Varsak Türkmen aşiretine
mensup olduğu bilgisi ile kendisinin de Varsak Türkmen aşiretine mensup köyden olması bu
yakınlığı daha da arttırmıştır. Âşık İbrahim Çoban’ın kardeşi Mehmet Çoban âşık olmamakla

İbrahim Çoban, bu çerçicide “Bozkurt” ve “Maarif” yayınevlerine ait iki adet Karacaoğlan kitabı
olduğunu, kendisinin “Maarif” yayınlarına ait kitabı almıştır.
115
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birlikte yörede anlatılan hikâye ve türkülerin çoğunu bilmesinin yanında az da olsa kendine ait
besteleri de bulunmaktadır. Bu besterinden biri de “Karacaoğlan Dedem Benim” adlı türküsüdür.
Mehmet Çoban, bu türküsünde aynı abisi İbrahim Çoban gibi Karacaoğlan’ı sahiplenmekte ve
kendini Karacaoğlan’ın torunu olarak görmektedir.116
Yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından aynı zamanda kaynak kişilerimizden Âşık Bilal Ceyhan,
yöredeki âşıkların hemen hemen hepsinin Karacaoğlan’dan esinlendiğini söylemektedir. Hatta
kendisinin etkilendiği âşıkların başında da Karacoğlan gelmektedir (Kara, 2004: 68).
Osmaniye’nin Kazmaca köyünden kaynak kişimiz Ali Tülüce’nin âşıklığa ilgisi çocuk yaşlarda
başlamıştır. Âşıklığa başlamasında dayısı Veli Sağlamer’in büyük etkisi olmakla birlikte
Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi âşıklardan da etkilenmiştir. En çok da Karacaoğlan’dan
etkilenmiştir. Tülüce, çocukken hayvan otlatmaya gittiğinde yanında taşıdığı çantasının bir
bölümünde azığı, bir bölümünde ise Karacaoğlan’ın kitabı bulunmaktadır. Çobanlık yaparken bu
kitabı sık sık okumuştur. Tülüce, çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında dayısı Veli Sağlamer’in
icra ortamlarını saymazsak hemen hemen hiçbir âşığın icra ortamında bulunmamıştır. Tülüce,
hayvan otlatırken okuduğu Karacaoğlan kitabının âşıklık hayatında çok kritik bir yere sahip
olduğunu belirtmiştir.
Kaynak kişimiz Âşık Feymânî (Osman Taşkaya), kendisinin çocukluktan beri türkü icra ettiğini,
kendine ait şiirler bestelediğini belirtmiştir. Beş altı yaşlarında iken bestelediği türkülerde
“Osman” mahlasını kullanmıştır. Daha sonra hem etrafındaki birçok kişinin adının “Osman”
olmasından dolayı kendi söylediği türkülerle onların söyleyeceği türkülerin karışmaması hem de
mahlasında tıpkı Karacaoğlan’daki “Karaca” gibi bir sıfat olmasını istediği için mahlasını “Çoban
Osman” olarak değiştirmiştir. Kendinin âşıklığında en önemli saikin çocukluğunda ailesi başta
olmak üzere çevresindeki kişilerden hep Karacaoğlan türküleri dinlemesini göstermektedir.
Çocukluğunda ninni yerine Karacaoğlan türküleri dinlenir, her ortamda Karacaoğlan’ın türküleri
icra edilirmiş. Âşık Feymânî, böyle bir ortamda doğmuş ve büyümüştür. Genelde yöredeki âşıklar
özelde ise İbrahim Çoban üzerinden bir değerlendirme yaparsak bu âşıkların kendilerine
Karacaoğlan’ı örnek almaları ve eserlerini ona göre oluşturmaları George Herzog’un (1965: 171)
“Şarkıcı genellikle ne söyleyeceğini önceden düşünür. Eserini bir dizi stok sözcük grubu ve
formül, müzikal ve metinsel olarak seçerek bunları duruma uygun bir kompozisyon haline
getirerek oluşturmaktadır.” şeklindeki tespitine de oldukça uymaktadır.
Yörede bir şiirin veya türkünün Karacaoğlan’a ait olup olmadığı konusunda bile kriterler
konulmuştur. Kaynak kişimiz Mehmet Coşkun’un babası Gara Ökkeş’in Karacaoğlan’nın yüzden
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Bu türkü metni için “Metinler” kısmına bakınız.
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fazla türküsünü bildiğini yukarıda belirtmiştik. Gara Ökkeş, bir türkünün Karacaoğlan’a ait olup
olmadığının ölçütünü türkülerin son dizelerindeki kafiye ve redifinin birbiriyle uyumlu olup
olmamasına bağlamaktadır. Eğer bir türkünün dörtlüklerinin son dizeleri (ayak), bir önceki
dörtlüklerin son dizesiyle uyuşmadığı takdirde o türkü, Karacaoğlan’a ait değildir. Çünkü
Karacaoğlan, türkülerinde bu tür hatalar yapacak kadar basit bir âşık değildir. Mehmet Coşkun’un
verdiği bu bilgiye göre yörede yalnızca Karacaoğlan türkülerinin sevilmekle kalmadığını aynı
zamanda bir türkünün Karacaoğlan’a ait olup olmama kriterinin bile belirlendiğini görmekteyiz.
Nitekim Âşık Karayiğit Osman (İper) da bu duruma dikkat çekmiş; Karacaoğlan’ın türkülerinin
bütün dizelerin aynı ölçüde olduğunu, başka âşıkların türkülerinde ise hece ölçüsünde
tutarsızlıklar olabildiğini belirterek Karacaoğlan’ın diğer âşıklardan bu yönüyle de farklı
olduğuna vurgu yapmıştır.
Kadirli kültürüne önemli hizmetleri bulunan İrfan Can (2018: 435-437), eski zamanlarda yöre
halkının bir âşığın âşıklığını ölçmek için o âşığa Karacaoğlan’ın dörtlüklerine nazire
söylettirdiklerinden bahsetmektedir. Eğer bir âşık, Karacaoğlan’ın dörtlüklerine nazire
söyleyebiliyorsa onun âşıklığı tasdik edilmektedir. Nitekim aslen Kahramanmaraş’ın Elbistan
ilçesinin Erçene köyünden olan Âşık Hüseyin, 1930-1940 yıllarında bir yerde çalıp söylerken
yöre ahalisinden biri Âşık Hüseyin’in Karacaoğlan gibi güzel çalıp söylediğini dile getirir.
Oradaki biri ise Karacaoğlan kadar güzel çalıp söyleyemeyeceğini belirterek buna itiraz eder. Bu
tartışma üzerine Âşık Hüseyin’i orada Karacaoğlan’a ait dörtlüklere nazire söylemeyle imtihan
ederler. Âşık Hüseyin’in herkesin önünde Karacaoğlan’ın bir türküsüne nazire söylemesi üzerine
âşıklığı tasdik edilir. Bu örnekler Karacaoğlan’ın yörede ne kadar önemli bir yer edindiğini
göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
Yörede yetişen bazı âşıklarda (bilhassa da hikâyeci âşıklık geleneği içinde yetişen âşıklar)
Karacaoğlan etkisi olduğu, bu âşıkların bazı eserlerinde kullandıkları söz kalıplarından da
anlaşılmaktadır. Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde bunlardan ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz
için burada konuyu somutlaştırmak adına birkaç örnek vermekle yetineceğiz. Düziçi’nin Çitli
köyünde yaşamış yörenin önemli âşıklardan Âşık Mulla (1920-2000) Karacaoğlan’ın kullandığı
“Mesdine … mesdine, farıya … farıya” gibi söz kalıplarından yararlanmıştır. “Üç Kızlara” adlı
türkünün bir dörtlüğünde “Farı deli gönül farı/Vaktiniz geçiyor gayrı/İki Emine biri Hürü/Şu
sinemi yakar kızlar” (Dağsever, 2019: 61-62); “Çakalın Oğlaklarını Yemesi” adlı türkünün son
dörtlüğünde “Farı Âşık Mulla’m farı/Çobandan aldım haberi/Sarının kızının biberi/Gününe çıkar
kurtulur” (Dağsever, 2019: 50-51); sadece bir dörtlüğü olan bir şiirinde ise “Talanada deli gönül
talana/Mercan Mehmet yakışır mı yalana/Kınalı’da varıcıymış alana/Cipil Ökkeş yanar gider kor
gibi” (Dağsever, 2019: 80). Benzer söz kalıplarını başka âşıklar da kullanmışlardır.

168

Düziçi’nin Gökçayır köyünden zamanın ünlü hikâyeci âşıklarından Mehmet Demirci’nin
askerdeyken arkadaşına yazdığı bir şiirinin son dörtlüğünde “Meste kul Mehmet’im meste/Gece
gördüm bende düşte/Sağ kol altta sol kol üstte/Sarar gider Elif gelin117” (Kılıç, t.y.: 27) şeklinde
Karacoğlan’a ait söz kalıbını kullanmıştır. Son bir örnek daha verecek olursak aslen
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Erçenek köyünden olan daha çok Çukurova muhitinde
dolaşan Âşık Hüseyin de Karacaoğlan’ın kullandığı söz kalıplarını kullanmıştır. Âşık Hüseyin’in
bir kızla atıştığı türkünün son dörtlüğünde “Farısında Hüseyin’im farısın/Seni metetmeyen diller
çürüsün/Gökte melek cennetteki hürüsün/Arasam bulamam kız senin eşin” (Karaburç, t.y.: 51)
kullandığı söz kalıbı sadece yöredeki âşıklar üzerinde değil civar yörelerdeki âşıklar üzerinde de
etkisi olduğunu göstermektedir. İskenderun’ın Akarca köyünde yaşamış Âşık Avcı Osman’ın
şiirlerinde bariz bir şekilde Karacaoğlan etkisi olduğu hem Karacaoğlan’ın sıklıkla kullandığı söz
kalıplarının kullanılmasından hem de benzer temaları işlemesinden anlaşılmaktadır. Yayımlanmış
altı şiirinin üçü “Ala gözlerini sevdiğim dilber”, ikisi ise “Ala gözlü benli dilber” ile başlamaktadır
(Yılmaz, 1947: 12-13). Karacaoğlan’ın sıkça kullandığı bu söz kalıblarının Âşık Avcı Osman’ın
da kullanması tesadüf olmasa gerek. Benzer söz kalıbını sadece âşıklar kullanmamakta ağıtçı
kadınlar da kullanmaktadır. Osmaniye’nin Bahçe köyünde yaşamış yörenin ünlü kadın ağıtçısı
Elif Garı (Poçulu) bir ağıdında “Gadanı alayım garı/Farı deli gönlüm farı” şeklinde
Karacaoğlan’ın kullandığı söz kalıbını kullanmıştır (Erkoçak, 1998: 20). Karacaoğlan, sadece
âşıklara ilham kaynağı olmamış, yöre halkının yaşadığı acılara da tercüman olmuştur.
Kaynak kişilerimizden Âşık Softa (Abdullah Kara) dan derlediğimiz bir hikâyeli türkü, tam da bu
dediğimizi örnekler niteliktedir. Tarafımızca derlenen bu hikâyeli türkü, 80 yaşlarındaki Garazor
Hoca’nın peşinde koştuğu bir kadının başkasına verilmesi üzerine o an yaşadığı büyük bir hayal
kırıklığını ve yaşadığı acıyı Karacaoğlan’ın bir türküsüyle dile getirmesi üzerinedir. Garazor
Hoca, aşağıda hikâyede görüleceği üzere, yaşadığı ruhsal çöküntüyü, Karacaoğlan’ın bir
tüküsüyle dile getirmiştir. Öyle ki son dörtlüğündeki “Karacaoğlan” mahlası yerine “Gara Hoca”
şeklinde kendi mahlasını bile kullanmıştır. Âşık Softa’nın verdiği bilgiye göre Garazor Hoca’nın
Karacaoğlan’a ait bir türküyü “Gara Hoca” şeklinde kendine mal ederek icra etmesi, Garazor
Hoca’nın Karacaoğlan’ın türküsünü kendisine mal etmekten ziyade Karacaoğlan’ın türküsünün o
an kendi iç dünyasını yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Âşık Softa’nın Garazor Hoca’nın icra
ettiği türküyü yörede herkesin Karacaoğlan’a ait olduğunu bildiğini söylemesi de Garazor
Hoca’nın bu türküyü kendine mal etmediğini/edemeyeceğini göstermektedir. Bu örnekte
görüldüğü üzere yöre insanı bazen kendi iç duygularını Karacaoğlan’ın türküleriyle dile
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Şiirdeki yazım yanlışları bize ait değildir. Kitaptaki yazıma müdahale etmedik.
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getirmektedir. “Bu Dünyanın Servetini Neyleyim” adlı derlenen hikâyeli türkü aşağıda
verilmiştir:
Garazor Hoca, 1980’li yılların başlarında kendi halinde, yardımsever, seksen yaşlarında bir
adamdır. Garazor Hoca’nın cılız, zayıf, bazı rahatsızlıkları bulunan hanımını pek sevmez ve
bundan dolayı da gözü hep dışarıdadır. Gözü hep dışarda olan Garazor Hoca, genelde dul kalmış
hanımların işlerini yapar. Ancak maksadı yardımseverlikten ziyade bu dul hanımlardan biriyle
evlenmektir.
Âşık Softa (Abdullah Kara) nın akrabalarından Çortuk lakaplı Mustafa Demirci 1982 yılında çok
ağırlaşınca hastaneye kaldırılır. Âşık Softa, hastanede tedavi gören Demirci’yi ziyaret eder. Son
dakikalarını yaşayan Demirci bu ziyaretten çok memnun olur ve 2. hanımı Eşe Demirci’ye
“Bunun (Âşık Softa’yı kastediyor) emrinden çıkarsan ahredde elim yakanda. Bu ne derse onu
dutacaksın. Bunun ne derse dediğini yapacaksın. Bunun emrinden çıkmayacaksın, bu ne derse o
olacak. Sen gerikini boşver. Softa’nın emrinden çıkma.” şeklinde vasiyetini bildirir. Bu sözlerden
bir gün sonra Mustafa Demirci ölür. Mustafa Demirci’nin hanımı Eşe Demirci 60 yaşlarında dul
kalır.
Âşık Softa ve ailesi, Eşe Demirci’ye sahip çıkarlar ve “Eşe Ana” diye hitap ederler. Eşe Ana da
Âşık Softa ve ailesine sıkı sıkı bağlıdır. Eşe Demirci; dürüst, temiz, işini bilen bir kadın olduğu
için Mustafa Demirci öldükten birkaç yıl sonra Eşe Demirci’yi civar yerlerden sık sık istemeye
gelirler. Eşe Demirci, kocasının vasiyetine uyarak Âşık Softa’ya “Sen beni kime istersen ben ona
varırım. İstemezsen de kimseye varmam. Senin sözünden çıkmam ben. Kocamın vasiyeti var.”
der. Âşık Softa, gelen dünürcüler içerisinden Bostanlar köyünden 65 yaşlarında karısı ölen
“Benli” lakaplı Bekir Porsuk’a bazı şartlar karşılığında Eşe Demirci’yi verir. Aşığın şartları: resmi
nikâh kıyılacak, ne olur olmaz diye de Eşe Demirci’ye 10 bin lira para verilecektir. Bekir Porsuk
bu teklifleri seve seve seve kabul eder ve Bahçe (Düziçi, o zamanlar ilçe olmayıp Bahçe’ye bağlı
bir kazadır. Bahçe de Adana’ya bağlıdır.) ilçesinde resmi nikâh yapmak için birkaç gün sonraya
gün atarlar. Böylece Eşe Demirci 62 yaşlarında sözlenmiş olur.
Eşe Demirci’ye göz koyanlardan biri de Garazor Hoca’dır. Garazor Hoca, Eşe Demirci’nin
gözüne girmek için tarla-takım işlerini yapar. Eşe Demirci’nin kocasından kalan sekiz dönüm
tarlasındaki su gölebini kurutmak için Garazor Hoca o yaşında (80 yaşlarında) eline kazma, kürek
gibi alet-edavatlarını alarak tarlanın su gölebini kurutmak için müthiş bir efor sarf eder. Epey
müddet bu şekilde çalıştıktan sonra Garazor Hoca’nın Eşe Demirci’nin gözüne girmek için
çalıştığını bilen köylülerden biri Garazor Hoca’ya “Ya bunun harımını ġurudmaya, gölünü
ġurutmaya ne gerek var. Çortuk buňa vasiyet admış. Bu ġarı … Softa’nın dediği adama varacak.”
der.
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Bu sözler üzerine Garazor Hoca, bu kişiye Softa’nın şimde neyle meşgul olduğunu sorar. O kişi
de Softa’nın tuvalet kuyusu eştirdiğini, ancak kuyuda bir kaya parçası çıktığını ve bu kaya
parçasını sökmeye çalıştıklarını söyler. Garazor Hoca bu sözleri duyunca çok sevinir ve “Benim
dinemidim felēn dinemidinden ġuvvedli. … ġorum o tuvaletin.” diyerek Softa’yla arası iyi olduğu
için Softa’nın Eşe’yi kendine vereceğini düşünerek Softa’ya yardıma gitmeyi düşünür ve hemen
oradan ayrılırak evine varır. Evden balyoz, zivziv, zikke gibi taş kırma malzemelerini eşeğin
arkasındaki heybeye koyar ve kendisi de eşeğe binerek Âşık Softa’nın evinin yolunu tutar. Tabii
bu arada Garazor Hoca, Eşe’nin verildiğinden haberi yoktur.
Garazor Hoca, aşığın evine kaya kırma malzemeleriyle tam tekmil gelir. Âşık Softa, büyük bir
saygıyla Garazor Hoca’yı karşılar ve hoşbeşten sonra kuyudaki kaya parçasını kırmak için
çalışmaya başlarlar. Tabii Garazor Hoca, orada bulunan Eşe’nin gözüne girmek için var gücüyle
çalışır. Elinde balyozla taşı parçalamaya çalışır. Bir buçuk metre kuyudan kimsenin yardımı
olmadan inip çıkmaktadır. Velakin Garazor Hoca o yaşında on beş yaşındaki delikanlı gibi çalışır.
Tabir yerindeyse geyik gibi seker. Ara sıra da göz ucuyla Eşe’ye bakar.
Garazor Hoca ve Âşık Softa çalışırlarken Benli, oğlu ve eniştesiyle ertesi gün Bahçe ilçesinde
resmi nikâh yapmak için randevu alma maksadıyla bir arabayla gelirler. Garazor Hoca kuyunun
içinde bunlara bakar ve morali bozulur. Çünkü daha öncesinden Benli’nin Eşe’ye talip olduğunu
duymuştur. Âşık Softa, Benli’yi karşıladıktan sonra ertesi ertesi günü yapılacak resmi nikâh
hazırlıkları hakkında konuşurlar. Benli ve Eşe de ayrı bir yere geçip evlilikle ilgili bazı konuları
konuşmak için baş başa kalırlar. Bu durumu gören Hoca’nın canı çok sıkılır ve Âşık Softa’ya
“Bunlar neden geldi? Bunlar kendi aralarında ne konuşuyor?” gibi sorular sorar. Âşık Softa da
Eşe’yi Benli’ye verdiklerini, yarın da Bahçe’de resmi nikâh için konuşmaya geldiklerini söyler.
Bu sözler üzerine beyninden vurulmuşa dönen Garazor Hoca elini sert bir şekilde göğsüne vurarak
“Of” dedikten sonra zar zor kuyunun içindeki taşın üstüne oturur. Garazor Hoca; Benli, oğlu ve
eniştesi gidince Âşık Softa’ya “Ben bu ġarı için ölüyádim. Neden baňa vermedin de başġasına
verdin. Bilmiyá miydin ben ġarı için yanıp tutuştūmu?” der. Âşık Softa da geçekten de
bilmediğini yoksa seve seve vereceğini söyler. Garazor Hoca üzüntüsünden kuyunun içinden
çıkamaz, içli içli ağlamaya başlar. Âşık Softa ve kuyuda çalışan köylülerden bazıları, kuyudan
geyik gibi sekerek çıkan Garazor Hoca’yı zar zor kuyudan çıkarırlar. Kuyudan çıkarılan Hoca,
kuyunun yanındaki bir taşın üstüne oturur ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Garazor Hoca,
evlenmeyi çok istediği Eşe’nin Benli’ye verilmesine kahrolur. Garazor Hoca taşın üstüne
oturduktan sonra âşıktan bir değnek ister. Âşık Softa da orada bulunan bir değneği-Hoca bu
değnekle ne yapacak, bizi mi dövecek acaba korkusuyla da olsa- Garazor Hoca’ya verir. Değneği
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eline alan Garazor Hoca, Âşık Softa’ya “Ben gedicim. Gedmeden, eşşēmi, nēmi hazırlasınlar. Şu
Eşe’ye bir türkü çārıyım da ondan sonramıya gedim.” der ve Eşe’ye dönerek aşağıdaki türküyü
ezgiyle söylemeye başlar.
Bu dünyanın servetini neyleyim
En sonunda ölüm oldukdan keri
İstemem bahçende ġarı bülbüller ödsün118
Benim gonca gülüm (de) solduktan keri
Yalan bu dünyanın ötesi yalan
Felek muradımı (da) elimden alan
Mısır’a sultan olsan ġarı seni almam ġalan119
Benden başkasına (da) vardıkdan keri
Çıkamadım yücelerin başından
Öpemedim (de) kipriğinden ġaşından
Gözelliğin soyka (soyka) ġalsın başından120
Belirli boranlı (da) öldükden keri
(Aman) Diyor Ġara Hoca’m bilmiyám nollum
Ne ġadar yaşasam (da) sonunda öllüm
Âlem ġarşı ġoysa (da) ġarı ben seni allım121
Senin göğňun baňa (da) oldukdan keri122
Garazor Hoca, ağlayarak bu şiiri söyledikten sonra eşeğinin hazırlanmasını ve kendisinin
gideceğini söyler. Âşık Softa ise çay içmek, yemek yedirmek amacıyla Hoca’ya kalması için ne
kadar ısrar ettiyse de Hoca artık buralarda duramayacağını söyler. Hoca’nın eşeği hazırlanır

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ġarı” sözcüğü yerine “de”
bağlacı kullanılmıştır.
119
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Mısır’a sultan olsan (da) evlenmem
ġalan” şeklinde söylenmiştir.
120
Son iki dize iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki iki defa söylenilen
“soyka” sözcüğünün ikinci yerine “de” bağlacı kullanılmıştır.
121
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Âlem ġarşı dursa (da) gene de
allım”
122
Garazor Hoca’nın ezgiyle söylediği bu şiir Karacaoğlan’a aittir. Hoca bu şiirin son dörtlüğündeki
Karacaoğlan mahlası yerine kendi mahlasını kullanmıştır. Ancak Hoca’nın maksadı yazmadığı bir şiiri
kendine mal etmekten ziyade şiirin verdiği mesajların kendi duygularına tercüman olmasından dolayı şiiri
benimsemesidir. Âşık Softa, bu şiirin Karacaoğlan’a ait olduğunu hem kendisinin hem de Hoca’nın
bildiğini söyledi.
118
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eşyaları eşeğin arkasındaki heybeye konulur, Hoca da eşeğe bindirilir. Hoca, ağlayarak oradan
ayrılır. Geçekten de Garazor Hoca birkaç ay sonra ölür. Verdiğimiz bu örnek, Karacaoğlan
türkülerinin yörede insanların duygularına tercüman olduğunu açıkça göstermektedir.
İlhan Başgöz, bir çalışmasında Karacaoğlan’a mal edilen şiirlerin/türkülerin tek bir
Karacaoğlan’dan ziyade birçok kişinin tel ve dil birliğinden teşekkül ettiğini ve buna da
“Karacaoğlan Geleneği” adını verdiğini belirtmekte (1986: 152) ve “Karacaoğlan ulu bir ırmak,
ötekiler küçük çaylar gibi gelip bu ırmağa katılmışlar. Böylece usta kim, çırak kim ayırmanın
kolayı kalmamış.” (Başgöz, 2003: 11) diyerek bu durumu özetlemiştir. İsmail Görkem de İlhan
Başgöz’ün bu tespitlerine katılmaktadır (Görkem ve Tülüce, 2008: 16-27).
Çukurova kültürü içinde yetişmiş ve Çukurova kültürüyle ilgili çalışmalar yayımlamış olan Yaşar
Kemal (2017: 19-21), İlhan Başgöz’ün tespitlerine benzer görüşler ileri sürmüş, bunu sahada
yaptığı çalışmalarla da desteklemiştir. Yaşar Kemal, Toroslarda yaşamış Kul Halil adındaki bir
aşığa ait türkülerin Çukurova’ya iner inmez Karacaoğlan’a mal edildiğini; kendi köyüne yakın
bir köyde XIX. yüzyılda yaşamış Kul Abdurrahman’ın türkülerinin de kendi yöresinden biraz
uzaklaşınca yine Karacaoğlan’a mal edildiğini dile getirmiştir. Yaşar Kemal, bu konuyla ilgili bir
de bir anısını paylaşmıştır. 1941 yılının yaz aylarında Yaşar Kemal, Osmaniye’nin Bahçe
köyünde bir kaynak kişiden Karacaoğlan’a ait sandığı bir türkü derler. Yeni bir Karacaoğlan
türküsü bulduğuna inanan ve bundan dolayı da çok mutlu olan Yaşar Kemal, bu türküsünü her
tarafta gururla icra eder. İcra ettiği kişilerden biri de Osmaniye’nin Cevdetiye (Araplı)
beldesinden Çolak Ökkeş’tir. Bu türkünün Karacaoğlan’a ait olmadığını Gavurdağlı Âşık Hacı’ya
ait olduğunu, iki sene önce bu türküyü bizzat Âşık Hacı’nın kendisinden dinlediğini ve
öğrendiğini, bir sene önce ise bu türküyü Bahçe köyünün ileri gelen ağası Poyrazoğlu’nun evinde
icra ettiğini dile getiren Çolak Ökkeş, bu türkünün bu kadar kısa süre içinde Karacaoğlan’a mal
edilmesine şaşırdığını da sözlerine eklemiştir. Yaşar Kemal, bu türkünün gerçekten de Âşık
Hacı’ya olduğunu öğrenmekle kalmamış, daha sonraları yaptığı derleme çalışmalarında Âşık
Hacı’ya ait birçok türkünün Karacaoğlan’a mal edildiğini de tespit etmiştir. Kemal,
Karacaoğlan’a mal edilen türkülerin sadece yörede yaşamış âşıklara ait olmadığını, Pirsultan
Abdal gibi bir aşığın bile türkülerinin Karacaoğlan’a mal edildiğini iki türkü örneğiyle
somutlaştırmıştır. Yöre kültürü üzerine çok erken dönemlerde araştırma ve derleme çalışması
yapmış Ali Rıza Yalman ile son dönemde Kadirli kültürü üzerine önemli çalışmalar yapmış İrfan
Can da benzer tespitlerde bulunmuştur.
İrfan Can (2018: 429), Karacaoğlan’ın türkülerinin aynı yerde ve aynı zaman diliminde yapılan
derlemelerde bile birbirlerinden oldukça farklılık arz ettiğini belirtmektedir. Yalman’ın ve Can’ın
bu görüşlerinin doğruluğunu derlediğimiz türkülerin farklı zamanlarda derlenmiş varyantlarında,
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hatta aynı türkünün farklı kaynak kişilerce icralarında da görebiliyoruz. Nitekim sahada
derlediğimiz bazı türkülerde de bahsi geçen araştırmacıların görüşlerini destekleyen örnekler
bulunmaktadır.
Yaşar Kemal’in Bahçe köyünden derlediği türkünün varyantını aslen Düziçi’nin Çitli köyünden
olup uzun yıllardır Düziçi merkezde oturan 1931 doğumlu Ahmet Gürz’den derleme fırsatımız
oldu. Bizim derlediğimiz türkünün de mahlası Karacaoğlan’dır. Yaşar Kemal’in (Eyyupoğlu ve
Kemal, 2017: 20) derlediği türkü ile bizim tarafımızdan derlenen türkünün dörtlük sayısı, hece
ölçüsü benzer olmakla birlikte dörtlüklerdeki sözcüklerin yer yer değiştiği görülmektedir. İki
türkü metni aşağıdaki gibidir:
Yaşar Kemal’in Derlediği Türkü

Tarafımızca Ahmet Gürz’den Derlenen Türkü

Sabahınan bir taş attın
Kırdın belimi belimi
Bir gececik misafirdim
Tanrı zalımı zalımı

(Ah) Sabahınan seferinen

Yüksek uçar engin konar
Kötünün dalına döner
Kız ataşın bende yanar
Çıkmaz yalımı yalımı

Etme zulumu zulumu

Her bahçede selvi bitmez
Muhabbet serimden gitmez
Uzatırım kolum yetmez
Kırdın kolumu kolumu

Dalında bülbüller ötmez

Her bahçede bitmez söğüt
Dertliye kâr etmez öğüt
Kız sevdana düşen yiğit
İster ölümü ölümü
Karacaoğlan der bakarım
Malım mezada dökerim
Daha der ki dur bakalım
Bu kız deli mi deli mi

Büktün belimi belimi
(Ah) Bir gececik misafirim

(Ah) Her bahçada güller bitmez
(Ah) Hayalın ġarşımdan gedmez
Hak’ın (da) zalımı zalımı
(Ah) Her bahçada bitmez söğüt
Derdliyim kár etmez öğüt
(Ah) Ġız seni seven yiğit
Bilmez (de) ölümü ölümü
(Ah) Üce uçar engin ġonar
Kötüler dalına döner
(Ah) İçerimde ataş yanar
Çıkmaz yalımı yalımı
(Ah) Feker Ġaracoğlan feker
Ġız ataşın beni yakar
(Ah) Gederken önüme çıkar
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Beklerler yolumu yolumu
Görüleceği üzere iki türkünün sözlerinde çok fazla değişiklik olmasına karşın işlediği konu,
dörtlük sayısı ve bağlantı dizelerinin birbirine benzemektedir. Yaşar Kemal’in derlediği türkünün
Âşık Hacı’ya ait olduğunu söylemesine inanırsak yörede başkalarına ait türkünün Karacaoğlan’a
mal edildiğine hem Yaşar Kemal’in derlediği hem de tarafımızca derlenen yukarıda verdiğimiz
türkü somut bir örnek teşkil etmektedir. Yörede oldukça bilinen, sevilen ve söylenen “Han
Mahmut” adlı hikâyeli türkünün de Karacaoğlan’a mal edildiğine tanık olduk.
Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Ömer Kına’dan derlediğimiz “O Nedir Ki Yol Ediyor
Deňizi” adlı hikâyeli türkünün kahramanı Karacaoğlan’dır. Ancak bu metnin kahramanı birçok
kaynakta Han Mahmut olarak geçmektedir (Atılgan, 2019: 103-120; İşlek, 2012: 275-302; Kaya,
1993: 3849-51; Kemal, 2015: 314-341; Şenesen, 2009: 406-428). Yazılı kaynaklara ve de bizim
sahada başka kaynak kişilerden derlediğimiz metinlere göre bu hikâyeli türkü Han Mahmut’a
aittir. Halil Atılgan’ın derleme yaptığı kaynak kişi, Ömer Kına ile aynı köyden Âşık Güllü
(Mehmet Göl) dür. Yani Ömer Kına ile Âşık Güllü, aynı köyden olup aynı kaynaklardan
beslenmiş, aynı ortamı teneffüs etmiş bizim de kaynak kişilerimizdir. Âşık Güllü’nün anlatması
Han Mahmut’a dayanırken Kına’nın anlatması ise Karacaoğlan’a dayanmaktadır. Ömer Kına’ya
daha sonraları bu durumu ima ettiğimizde Kına, kendisinin icra ettiği türkünün Karacaoğlan’a ait
olduğunu savunmuş; kendisinin öyle öğrendiğini ve öyle icra ettiğini tekrarlamıştır. Aynı köyden
olan bu iki kaynak kişinin beslendiği kaynaklar bile hemen hemen aynı olmasına karşın Han
Mahmut’a ait olan bu hikâyeli türküyü Kına’nın Karacaoğlan’a mal etmesi, İlhan Başgöz’ün
“Karacaoğlan Geleneği” görüşüne nerdeyse bire bir uymaktadır.
Yine benzer bir örnek vermek gerekirse yörede çokça bilinen ve söylenen “Gökyüzünde Huma
Kuşu” adlı türkü, yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Âşık Cine Kiki (Mehmet İnce) den
derlenen bir bitirme tezinde Âşık Halil’e ait olarak geçmektedir (Pak, 2000: 23-24). Yörenin ünlü
Karacaoğlan anlatıcısı İspir Onbaşı (Mehmet Koç) dan derlenen türküde ise Karacaoğlan’a ait
olarak geçmektedir (Görkem ve Tülüce, 2008: 94-95). Aynı türküyü Nuh Kılıç, Muhammet Serçe
ve Bekir Kırmıt’tan sözlü kültür ortamında derledik. Bekir Kırmıt’tan ve Muhammet Serçe’den
derlediğimiz türkü Âşık Halil’e ait iken Nuh Kılıç’tan derlediğimiz türkü Karacaoğlan’a aittir.
Birbirine oldukça yakın köylerden derlenmiş ve derlediğimiz bu türkü kanaatimizce Âşık Halil’e
aittir. Her ne kadar iki kaynak kişimizden derlediğimiz türkü Âşık Halil’e ait olsa da bir kaynak
kişimizden derlediğimiz türkünün Karacaoğlan’a ait olması bile zamanla başkasına ait bir
türkünün Karacaoğlan’a mal edildiğini göstermektedir.
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Konuyu somutlaştırmak adına Gündeşlioğlu’nun bir türküsünü daha verebiliriz. Yörenin önemli
hikâyeci âşıklarından Âşık Bilal’e göre Düziçi’nin Bayındırlı köyünden, Ahmet Kılıç’a göre aslen
Misisli olup Gavurdağlarında yaşamış olan Gündeşlioğlu XVIII. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır
(Karaburç, t.y.: 34; Kılıç, 1976: 64). Ahmet Kılıç’ın eserinde (1976: 64) ve Veli Aba’nın (2006:
121) hazırladığı bir antolojide Gündeşiloğlu’na ait bir türkü, Âşık Cine Kiki Mehmet İnce’den
tarafımızca derlenen türküde ise Karacaoğlan’a aittir123. Bu üç türkü metninin son dörtlükleri
aşağıda verilmiştir:
Gündeşlioğlu der; dünyaya gelmeden,

Ġaracoğlan ………………

Ben usandım, el işine yelmeden.

Ağlamakla gözyaşını yitirir

Gurbet elde, padişahlık sürmeden,

Herkes ateşini burdan götürür

Elimizde çoban olmak yeğ imiş (Kılıç, 1976: Bu dünyada ateşi yoklar (da) yoğumuş
64).

(Tarafımızca

Âşık

Cine

Kiki

Mehmet

İnce’den derlenen türkü)
Gündeşlioğlu der dünyaya gelmeden
Ben usandım el işine yelmeden
Gurbet ilde padişahlık sürmeden
İlimizde çoban olmak yeğimiş (Aba, 2006:
121).
Bir örnek daha vermek gerekirse Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun bir çalışmasındaki metinle
tarafımızca derlenen bir türkü metnini verebiliriz. Dağlıoğlu, bir çalışmasında Kırıkhanlı Molla
olarak bilinen Âşık Hacı Hakkı’nın Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Ceylanlı köyünden olduğunu,
kendi el yazısıyla yazdığı “Sefil Molla” adında bir defter bıraktığını, bu defterde çeşitli konuların
yanında birçok türkü, ağıt gibi metinlerin bulunduğunu belirtmektedir. Dağlıoğlu çalışmasında
bahsedilen aşığın iki şiirine yer vermiştir (1941: 126-127). Bu defterde yer alan bir türkünün
varyantını yörede yaptığımız saha çalışmasında derledik. Yöreden derlediğimiz ve Karacaoğlan’a
ait bu türkünün Kırıkhanlı Molla olarak anılan Âşık Hacı’nın “Sefil Molla” adındaki kendi el
yazması defterinde mahlas “Mulla” olarak geçmektedir. Mahlasa bakılırsa bu türküyü Âşık Hacı
söylemiş olmalıdır. Bu iki türkü metni aşağıda verilmiştir:
Hacı Hakkı’nın Defterinde Bulunan Türkü

Tarafımızca Ahmet Gürz’den Derlenen Türkü

Bir güzel isterim yalan dünyada
Emrettiğim yere gelmeli kine
Ardına düşmekle güzel sevilmez

Bir güzel isterim (de) şu yalan dünyada

Mehmet İnce, son dörtlüğün ilk dizesinde sadece “Ġaracoğlan” ı hatırladığını diğer sözcükleri
hatırlayamadığını belirtti.
123
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Yar seni arayıp bulmalı kine

Gel dediğin yere gelmeli kine

Her gündüz her gece yâre gitmeli
Yalvarıp o dosta minnet etmeli
Sinesin sinene sarıp yatmalı
Memeler döşünü delmeli kine

Elin güzelinden vefa beklenmez

Dolaşıp dağları yadlara düşen
Çaresi bulunmaz dertlere düşen
Yanarsın ateşe odlara düşen
O dost da halinden bilmeli kine

Güzeliňen bazen sohbet etmeli

Vâde tamam olup ecel gelmeden
Dost ağlayıp bize düşman gülmeden
Âşık olup mâşuk geri kalmadan
İkisi bir günde ölmeli kine
Mulla, der âşıklar malamat olur
Gönlü her gördüğü güzelde kalır
İlin, güzelinden sana ne gelir
Senin yârin güzel olmalı kine (Dağlıoğlu, 1941:
126-127).

Güzel senin yârin olmalı kine (olmalı kine)

Emrettiği yere hemen getmeli (getmeli)
Göğsüňü göğsüňe verip yatmalı (yatmalı)
Memeler göğsüňü delmeli kine (delmeli kine)
Diyor Ġaracoğlan amanım ayda
Ġamġasavet ġalmaz ġafada payda
Elin güzelinden saňa ne fayda
Senin yârın güzel olmalı kine

Bu iki türkü metninde görüldüğü üzere türkülerin hem dörtlük sayısında hem de bazı dizelerinde
farklılıklar bulunmaktadır. Ancak türkünün geneline baktığımızda iki türkünün birbirinin varyantı
olduğu anlaşılmaktadır.
Bu iki türkü metninden birinin Âşık Hacı’ya (Sefil Molla) diğerinin ise Karacaoğlan’a ait olması,
sözlü kültür ortamında aynı türkünün farklı kişilere bağlandığını göstermektedir. Âşık Hacı’nın
bu türküyü kendine, sözlü kaynaktan derlenen türkünün ise Karacaoğlan’a mal edilmesinin bir
benzer örneği daha bulunmaktadır. Hüseyin Kürşat Türkan’ın 2016 yılında yayımladığı “Hatay’ın
Sofilerinden Sefil Molla ve Onun Divanı”124 çalışmasında ele aldığı Sefil Molla’nın bir şiirini,
yörede yaptığımız saha çalışmasında derledik. Türkan; Sefil Molla’nın defterinde diğer birkaç şiir
örneğinin yanında “Ahir Zamana Münasip Türkü” adı ile kayıtlı olan bir şiir metnine de yer
vermiştir. Sefil Molla’ya ait türkü metni yedi dörtlükten oluşmakta iken tarfımızca derlenen türkü
beş dörtlükten oluşmaktadır. Biz burada sadece değişimi göstermek adına hem bahsi geçen yazılı

Hüseyin Kürşat Türkan’ın çalışmasında yer alan Sefil Molla ile Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun
çalımasında ele aldığı Sefil Molla aynı kişidir. Çünkü iki çalışmada da Sefil Molla’nın doğum yeri
Kırıkhan, bunun yanında babası da Konyalıoğlu Mustafa olarak geçmektedir. Kanaatimizce Hüseyin
Kürşat Türkan, Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun çalımasından haberdar olmamıştır. Dağlıoğlu’nun yukarıda
verdiğimiz türkü metniyle Türkan’ın çalışmasında yer verdiği türkü metni hemen hemen aynı olmakla
birlikte bazı sözcüklerin farklı olduğu görülmektedir. Mesela Dağlıoğlu’nun çalışmasında “Her gündüz her
gece yâre gitmeli” (1941: 126) şeklinde yer alan dize Türkan’ın çalışmasında “Hem gündüz hem gece yere
gitmeli” şeklinde yer almaktadır (2016: 64).
124
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kaynaktaki hem de bizim sahada derlediğimiz türkü metninin son dörtlüklerini vermekle
yetineceğiz. Bu iki türkü metninin son dörtlükleri aşağıdaki gibidir:
Ahir Zamana Munasip Türkü’nün Son Tarafımızca

Ahmet

Gürz’den

Dörtlüğü

Türkünün Son Dörtlüğü

Mulla kadı müftü kalktı tartıla

Diyor Ġaracoğlan ġadılar müftüler

Dilerim ki karınların yırtıla

Hepsi birden bartılağa daldılar

Methi çıkagele insan kurtula

Mehtiresun gele millet ġurtula

Derlenen

Kaçıp kurtulacak yerde kalmadı. (25 Temmuz Zalımdan ġaçacak yer de ġalmadı
1310) (Türkan, 2016: 62).

Sefil Molla’nın defterinde kayıtlı olan türkünün mahlası görüldüğü üzere “Mulla” dır.
Tarafımızca derlenen türküde ise mahlas “Ġaracoğlan” dır. Bu türkülerin gerçekte Karacaoğlan’a
mı yoksa bahsi geçen kişiye mi ait olduğunu bilmemekle birlikte araştırmacıların görüşlerine
kulak vermek gerekirse başka âşıkların şiirlerinin/türkülerinin Karacaoğlan’a mal edilme ihtimali
bulunmaktadır (Başgöz, 2003: 11; Karaer, 2017: 31; Köprülü, 2004: 290; Kutsi, 1998: 43; Öztelli,
2018: 34). Bu araştırmacıların görüşlerini göz önüne alırsak yukarıda verdiğimiz başka icracılara
(Mulla) ait türkülerin Karacaoğlan’a bağlandığı sonucuna ulaşmamız gerekir. Ancak bu konuda
kesin bir şey söylemek için elimizde yeterli delil bulunmamakla birlikte folklor ürünlerinin
zamanla değişimlere uğradığı bilinmektedir. Çünkü folklor devamlı dolaşım halindedir. Bu
dolaşım ve değişme unsurları, folklorun en bariz karakteristik unsurlarıdır (Propp, 1998: 17-18).
3.1.5. Dadaloğlu Geleneği
Kozan, Erzin, Payas civarında doğduğu, Gavurdağlarında yaşamakla birlikte sazıyla Torosları ve
Çukurova’yı çok kez dolaştığı (Toros, 1940: 8), 1785-1865 yılları arasında yaşadığı sanılan
(Başgöz, 2014: 67) Oğuzların Avşar boyuna mensup Dadaloğlu, XIX. yüzyılda yaşamış bir
âşıktır. Asıl adı Veli olup babasının adı da Musa’dır. Dadaloğlu’nun ailesi Dadalı olarak
bilinmekte, Dadaloğlu’nun da ismi bu aileden gelmektedir (Özdemir, 1985: 77, 91-92; Sakaoğlu,
1986: 9-24). Ali Rıza Yalman ise Dadaloğlu’nun Aladağ’ın Karahacılı adındaki Türkmen
aşiretine bağlı Hocalı obası arasında doğduğunu (1977: 53); Yusuf Ziya Demirci (1938: 97) ise
Kozanlı olduğunu söylemektedir.
Çukurovalı âşıklar denince ilk akla gelen âşıklar, Karacaoğlan ile Dadaloğlu’dur (Aktan, 1967:
137). Çukurova insanı Dadaloğlu’nun eserlerini günümüze kadar hafızasında taşımayı
başarabilmiştir (Kemal, 2019: 32). Bu yüzden Dadaloğlu’nun şiirleri, Çukurova’da sık sık icra
edilmekte ve zevkle dinlenmektedir. Özellikle de Dadaloğlu’nun şiirlerinde/türkülerinde yer alan
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isimler ve mekânlar tüm yöre halkı tarafından bilinmektedir (Toros, 1940: 17). Adana ve
yöresinde söylenen eski türküler Karacaoğlan’a ve Dadaloğlu’na ait türkülerdir. Bahsedilen
yörenin insanları bozlaklara, türkülere ve uzun havalara çok düşkündür (Aktan, 1976: 109).
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yörede, hikâyeci âşıkların türkülü halk hikâyelerine başlamadan
önce ya Dadaloğlu ya da Karacaoğlan’dan bozlaklar söylemeleri bir gelenekti. Dadaloğlu aynı
Karacaoğlan gibi yöre insanın kalbinde apayrı bir yeri olan büyük bir halk âşığıdır (Atılgan, 2019:
288, 295). Öyle ki güneydeki Türkmen aşiretleri Dadaloğlu’nun ölmediğine, yüce dağ başında,
Erciyes’te bulutlara karıştığına inanmaktadır (Kutsi, 1990: 63).
Dadaloğlu, göçerevli Türkmen toplulukları arasından çıkmış, yöreye damgasını vurmuş bir
âşıktır. Göçerevli yaşam tarzı, Çukurova’da yaşayan âşıklar üzerinde derin izler bırakmıştır.
1865’te Çukurova ve Gavurdağlarındaki Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yöreye gelen
Fırka-i Islahiye ordusuna karşı yerleşik yaşama geçmek istemeyen bazı Türkmen aşiretleri direniş
göstermiştir. İşte, bu yerleşik düzene geçmek istemeyen aşiretlerden biri de Avşarlardır. Avşar
aşiretine mensup Dadaloğlu’nun şiirlerinde zorunlu iskânı benimsememe ve toprağa bağlı yaşama
uyum gösterememe iki ana önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İskân’a karşı şiirlerinde
epik söyleyiş egemen iken İskân’dan sonraki şiirlerinde duygusallık ön plandadır. Dadaloğlu,
yaşadığı çağda Türkmen aşiretlerinin sözcüsü olmuş; kendisinden sonra gelen birçok aşığı
etkilemiştir (Artun, 2003: 3).
Dadaloğlu; anlatılarda yiğitliğiyle, mertliğiyle bilinen bir kahramandır (Mirzaoğlu, 1994: 86).
Erman Artun, Dadaloğlunun şiirlerini konu ve içerik bakımından “1. Kavga, Kahramanlık, İskân
ile İlgili Şiirler, 2. Yurt Güzellemeleri ve Sosyal Konuları İçeren Şiirler, 3. Sevda Şiirleri” olmak
üzere üç bölümde ele almaktadır (2014: 353-354). Aynı sınıflandırmayı Erman Artun’dan çok
önceleri Ahmet Ziya Özdemir de yapmıştır. Özdemir’e göre (1985: 103) Dadaloğlu’nun
şiirlerinde kavga-kahramanlık temalı şiirler, ilk sırada yer almaktadır. Dadaloğlu, kavga ve
kahramanlık ile öylesine hemhaldir ki kahramanlık onun yaşamının bir parçası olmuş, kavga
yapılmadığı ve yiğitlik ortaya konulmadığı takdirde çok rahatsız olmaktadır. Göçerevli yaşamın
bozlak hikâyelerine zemin teşkil etmesi durumuna, aşiretlerin yurt tutma kavgalarında da tesadüf
edilir (Mirzaoğlu, 2003: 96). Bilhassa da 1865 yılındaki Fırka-ı İslahiye ordusunun bölgeye
gelmesi ve burada yer yer bazı aşiretlerle çatışmaya girmesi Dadaloğlu’nun türkülerinde kendine
yer bulmuştur (Sever, 2013: 53, 352). Saim Sakaoğlu (1998: 389) ise Dadaloğlu’nun iskân ile
ilgili şiirleri olmakla birlikte onun tıpkı Karacaoğlan gibi güzelleri öğen bir âşık olarak görülmesi
gerektiğini hatta tabiat güzelliklerinin Dadaloğlu’nda daha ön planda olduğunu ileri sürmüştür.
Tahir Kutsi (1974: 76), Dadaloğlu’nun gezip dolaştığı yerlerdeki Türkmen köylerine varıldığında
kucağına sazını alan âşıkların hemen Dadaloğlu’nun türküleriyle icrasına başlamaktadır,
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demektedir. Kutsi’nin bu tespitinin çalışma sahamız için büyük oranda doğru olduğunu
söyleyebiliriz. Kaynak kişimiz Âşık Karayiğit Osman, yöre halkının Dadaloğlu’nun türkülerini
çok sevdiğini, icracı olarak davet edildiği çoğu yerde kendisinden Dadaloğlu’ndan türküler
söylemeyi talep ettiklerini belirtmiştir. Uzun süre kınacı âşıklık yapmış kaynak kişimiz Resul
Toz, Dadaloğlu’nun türkülerinin çok anlamlı olduğunu Dadaloğlu’nun bir türküsündeki “Emmi
dayı adama çok gerek olur/Ġaba ağacın gürlemesi dalınan” dizeleriyle somutlaştırmıştır. Resul
Toz, Dadaloğlu’nun esasında bir bey olmasına, yani kalabalık bir aşireti olmasına karşın bu
dizelerle insanlara tek taştan duvar olunmayacağı, birlik olmanın önemli olduğu mesajını vermeye
çalıştığını ifade etmiştir. Yörenin önemli şairlerinden Ali Köşker, çıkardığı bir şiir kitabında
(2015: 95) “Dadaloğlu, Avşar eli tapumuz/Yöremizde şair çoktur, hepimiz” şeklindeki
dizelerinde Dadaloğlu’nun yaşadığı coğrafyanın kendilerinin tapusu olduğunu vurgulamıştır.
Düziçi’nin Karagedik köyünden başka bir kaynak kişimiz Mustafa Kırgın da yörede
Dadaloğlu’nun sevilmesiyle ilgili önemli bilgiler vermiş; Toprakale’nin Tüysüz beldesinde
Dadaloğlu türkülerinin çok bilindiği, söylendiği ve sevildiğiyle ilgili bir de anısını paylaşmıştır.
Mustafa Kırgın, çok eski zamanlarda Tüysüz’deki bir düğüne akrabalarıyla birlikte gider. Akşam
olunca yanındaki amcasının oğluna geri köyüne dönmeyi teklif eder. Amcasının oğlu ise “Bir
fırsat değerlendiricik” diye geri dönmek istemez. Mustafa Kırgın, “Bir fırsat değerlendiricik”
sözünün akşama türkü icrasının olacağı anlamına geldiğini anlar ve düğünde kalır. Gecenin
ilerleyen vakitlerinde düğün evindeki köy ahalisi dağılınca amcasının oğlu ve orada bulunan
birkaç kişi, düğün evinin bir odasına geçerler. Mustafa Kırgın da onlara katılır. Odada Tüysüzlü
kişiler de bulunmaktadır. Odadaki kişilerin hepsi âşıklık geleneğine oldukça meraklı kişilerdir.
Odadakiler, Tüysüz’den olan bir kişiye125 türkü söylemesini rica ederler. Bu kişi ise “Deňizin
ġıyına ġuyu ġazılmaz. Yavrum ben nasıl çağırıyım, yanıňızda?” diyerek Düziçililerin türkü
konusunda daha maharetli olduğunu ve Düziçililer dururken kendisinin türkü çağıramayacağını
dile getirir. Oradakiler ise o kişinin türkü çağırması konusunda ısrarlı olması üzerine bu kişi
mecburen türkü söylemek zorunda kalır. Mustafa Kırgın; o kişinin muhteşem türküler icra
ettiğini, bu türkülerin çoğunluğunu ise Dadaloğlu’nun türküleri olduğunu ifade etmiştir. Hem
Aşağı Tüysüz hem de Yukarı Tüysüz Mahallesi’nde derleme yaptığımız kaynak kişilerin (Ali
Şişek, Karaca Erdoğan) Dadaloğlu’ndan türküler söylemesi Mustafa Kırgın’ın söylediklerini
doğrular niteliktedir. Başka bir kaynak kişimiz Muhammet Serçe, kendi köyünde
(Karaguz/Düziçi) Höke Ali adında bir adamın çok güzel türküler söylediğini, en çok da
Dadaloğlu’nun türkülerini icra ettiğini belirtmiştir. Amatör bir icracı olan Höke Ali, sesinin güzel
olması ve türküleri makamında etkili bir şekilde icra etmesi dolayısıyla köy halkı tarafından
Mustafa Kırgın, bu kişinin Celo İrbehem lakaplı birinin olabileceğini ama tam olarak emin olamadığını
beyan etmiştir.
125
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oldukça beğenilmektedir. Uzun kış gecelerinde olsun, iş ortamlarında olsun, kahvede olsun
kendisinden türkü söylemesi istendiğinde Höke Ali, ağırlıklı olarak Dadaloğlu’nun türkülerini
icra etmiştir. Muhammet Serçe ve Mustafa Kırgın’ın verdiği bu bilgilere göre Dadaloğlu’nun
türkülerini sadece profesyonel âşıklar bilip icra etmemekte yörenin amatör icracıları da bilmekte
ve icra etmektedir. Bu örnekleri elbette çoğaltmak mümkündür.
Çukurova’da göçerevli yaşam süren Türkmen aşiretleri arasında yetişmiş, çağına damgasını
vurmuş olan Dadaloğlu; Çukurova’da kendinden sonra gelen âşıklar üzerinde derin etkisi olmuş
bir âşıktır (Artun, 2014: 352). Ceyhan’a bağlı Mustafabeyli kasabasında Battal denilen bir âşık,
Dadaloğlu’nu çok sevdiği için birçok türküsünde Dadaloğlu’nu taklit etmiş, Dadaloğlu’nun
üzerine bir âşık gelmediğini iddia etmiştir (Toros, 1940: 10). Avşar Türkmen aşiretine mensup
Seyyit Osman da Dadaloğlu’nun türküleriyle yetişmiş, eserlerinde soyunun kahramanlığını ve
sıla hasretini ustası Dadaloğlu ölçüsünde güzel söylemiştir (Kutsi, 1974: 26-27). Yörede bazı
âşıkların Dadaloğlu’ndan etkilendiğini Dadaloğlu’nun yer yer kullandığı “Sana derim sana” söz
kalıbını kullanmasında da anlayabiliyoruz. Fatma Gülay Mirzaoğlu, bozlaklarda en çok kullanılan
söz kalıbının “Sana derim sana” olduğunu belirtmektedir. Bu söz kalıbının Karacaoğlan’da
bulunmadığını, daha çok yiğitlik temalı bozlaklarda görüldüğünü ve en sık da Dadaloğlu
bozlaklarında görüldüğünü dile getirmiştir (2003: 102-103). Yukarı bölümlerde de bahsettiğimiz
gibi bu söz kalıbı yöre türkülerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Kemal Güngör’ün 1939 yaz
aylarında Yörükler arasında yaptığı incelemede Yörükler arasında söylenen bazı türkülere
eserinde yer vermiştir. Hafız Ali adında birinin söylediği tek bir türkünün iki dörtlüğünde “Sana
derim sana” söz kalıbının kullanılması (1941: 57) Yörükler arasında da benzer söz kalıplarının
kullanıldığını göstermektedir. Yine tam bir Dadaloğlu hayranı olan önemli kaynak kişilerimizden
Âşık Softa da eserlerinde benzer söz kalıbı kullanmıştır.
Âşık Softa, Çukurova bölgesinin aşığı olduğu için şiirlerindeki/türkülerindeki dış yapı, bu
bölgenin şiirlerindeki/türkülerindeki dış yapıya benzemektedir. Âşık Softa doğuştan yetenekli
olmasının yanında Âşık Softa’nın dikkatimizi çeken bir özelliği bu bölgenin önemli âşığı
Dadaloğlu’nun söz kalıplarından yararlanmasıdır. Âşık Softa, kendisinin Avşar olduğunu ve bu
yüzden de Dadaloğlu’na karşı aşırı bir ilgisinin olduğunu söylemektedir. Hatta Dadaloğlu’nun
türkülerinin çoğunu hikâyesiyle bilip anlatabilmektedir. Ayrıca yazılı ve sözlü kaynaklardan
Dadaloğlu hakkında bilgiler edinmiştir. Dolayısıyla şiirlerinde yer yer Dadaloğlu’nun Albert
Lord’un deyimiyle “formüller”- söz kalıplarını- kullanmaktadır. Konuyu daha anlaşılır kılmak
amacıyla bir örnek vermek gerekirse Dadaloğlu’nun bazı şiirlerinde (bilhassa da on birli hece

181

ölüsüyle söylediği şiirlerde) “Sana derim sana” formülünü kullandığı görülmektedir.126 Âşık
Softa’nın bazı şiirlerine bu kalıplarla başlaması aynı zamanda anlatıcının yetişme ortamına da
işaret etmektedir. Âşık Softa, üç türküsüne sırasıyla şu şekilde başlamaktadır: “Saňa derim saňa
Ġurdlar Ġalesi”, “Saňa derim saňa Sakızlı Yolak”, “Saňa derim saňa ġoca sakızlık”127.
Dadaloğlu’na hayran olan Âşık Softa, 1865’te zorunlu iskân sonucu perişan olan Dadaloğlu ve
aşireti için “Avşar Ağıdı” adlı bir ağıt-türkü bile söylemiştir. Bu ağıt-türkü ve yazılış hikâyesi
aşağıdaki gibidir:
Avşar Türkmen aşiretine mensup olması hasebiyle Âşık Softa (Abdullah Kara) hem Avşarlara
hem de Avşar Türkmen aşiretine mensup Dadaloğlu’na karşı derin bir sevgi beslemektedir. Daha
çocukken bu konulara merak salmış, dedesinin bacısı Softa Garı Anşa adıyla bilinen 1966 yılında
yüz iki yaşında vefat eden Ayşe Kara’dan hem kendi soyları hem de Avşarlar ve Dadaloğlu
hakkında epey malumat topladığı gibi on, on beş yaşlarında ninesi (annesinin annesi) nden de
Dadaloğlu’na ait birçok türküyü hikâyesiyle öğrenmiştir. Bu sözlü kaynakların dışında Ahmet
Ziya Özdemir’in Dadaloğlu kitabını da okumuştur. Dolayısıyla Dadaloğlu’nun çoğu türküsünü
hikâyesiyle bilen Âşık Softa, Dadaloğlu’nun ve aşiretinin başına gelen bütün olumsuzluklara ve
1865’te verilen İskân Emri’nde perişan olmasına çok üzülür. Âşık Softa, Dadaloğlu ve İskân’da
perişan olan Avşarlara aşağıdaki ağıdı yakar:
Cerit-Bozdoğanlı ġarşı ġoyunca
Cıdaya sarıldı elin Avşar’ın
Sekiz yüz atlısın Yarsıfat’da ġırdılar
Çok perişan oldu halı Avşar’ın
Erzin, Payas, Dörtyol ora geddiler
Hükümet iskân eddi orda biddiler
Dadaloğlu’m Payas’da zindana addılar
Çalmıyá ġırıldı teli Avşar’ın
Bir hastalık geldi çoğu ġırıldı
Avşar beyleri geldi yoruldu
Pınarbaşı Çerkezlere verildi

Dadaloğlu’nun “sana derim sana” formülünü kullandığı şiirlerinden birkaç örnek için Ziya Özdemir’in
“Avşarlar ve Dadaloğlu” adlı kitabının 149, 151, 157, 209, 219, 226. sayfalarındaki şiirlere bkz. (Özdemir,
1985).
127
Âşık Softa’nın bu söz kalıplarıyla başlayan şiirleri/türkülerine çalışmamızda bulunmaktadır. Âşık Softa
için hazırlamayı düşündüğümüz daha sonraki bir çalışmada bu ve diğer 65 şiirine yer vereceğiz.
126
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Ġırıldı ġolu ġanadı Avşar’ın

Devlet bile bilemedi derdini
Yakdı ateşini söndü ördünü
Çerkezler alınca baba yurdunu
Ġoç ırmakdan akdı seli Avşar’ın
Âşık Softa’m eridiler biddiler
O Derviş Paşa’ya isyan eddiler
Soňunda Bozok’a sürgün geddiler
Binboğa’ya gidmez yolu Avşar’ın
Âşık Softa’nın hem Dadaloğlu’na ait söz kalıbını kullanmasından hem de iskânda perişan olan
Dadaloğlu ve Avşarlara üzüntüsünü dile getiren bu türküden Dadaloğlu’nun Âşık Softa üzerinde
ne kadar derin bir tesir bıraktığını açıkça göstermektedir. Kaynak kişilerimizden hiçbirisi
Dadaloğlu’na bu denli düşkün değildir. Ayrıca onun türkülerini Âşık Softa kadar bilmemektedir.
Aynı kaynak kişimiz bir türküsünde ise bu durumu şu dörtlüklerle dile getirmiştir:
Oğuzlardan gelir boyum
Avşar Türkmen idi soyum
Karacaoğlan dedem idi
Dadaloğlu gerçek dayım
Yukarıda dörtlükte görüleceği üzere Âşık Softa; Çukurova’nın yetiştirdiği iki büyük âşığı da
sahiplenmektedir.
Başka âşıklara ait türkünün Dadaloğlu’na mal edildiği bazı kaynaklarda belirtilmiştir. Pertev Naili
Boratav (2015: 194), Dadaloğlu’nun güney bölgesinde büyük bir şöhreti olmasından ötürü yöre
halkının bilerek veya bilmeyerek birçok şeyi Dadaloğlu’na mal ettiğini belirtmektedir. Yaşar
Kemal ve Sabahattin Eyuboğlu’nun birlikte çıkardığı “Gökyüzü Mavi Kaldı” eserinin giriş
niyetine yazılan “Halk Edebiyatı Üstüne Birkaç Söz” adlı yazıda Karacaoğlan’dan sonra yetişen
en büyük âşığın Dadaloğlu olduğu, yörede Karacoğlan’a ait birçok türkünün Feke, Kozan, Kadirli
yöresinde Dadaloğlu’na mal edildiği belirtmektedir (2017: 21). Sadeddin Nüzhet Ergun’un
çalışmasında Karacaoğlan’a mal edilen bir türkünün bir varyantı (t.y.: 373) İsmail Görkem’in
çalışmasında (2006: 254) Dadaloğlu’na ait olarak geçmektedir. Yörenin ünlü âşıklarından Âşık
Mustafa Köse’den derlediğimiz bahsedilen türkünün varyantı da Dadaloğlu’na aittir. İsmail
Görkem’in aynı çalışmasında yine bazı kaynaklarda Karacaoğlan’a ve başka âşıklara mal edilen
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türkülerin Dadaloğlu’na mal edildiğini görmekteyiz. Sadeddin Nüzhet Ergun’un çalışmasında
(t.y.: 131) Karacaoğlan’a mal edilen bir türkünün çeşitlemesi İsmail Görkem’in çalışmasında
“Taksam Cırnağıma Gitsem Çöle Ben” ismiyle yer almaktadır (2006: 200). Son bir örnek daha
vermek gerekirse Sadeddin Nüzhet Ergun’un çalışmasında (t.y.: 124, 125) Karacaoğlan’a mal
edilen bir türkünün İsmail Görkem’in çalışmasında (2006: 197) “Doğan Aylar Gibi Doğdu
Sabahtan” adıyla yer almakta ve Dadaloğlu’na mal edilmiştir. Ancak İsmail Görkem, bu türkünün
Karacaoğlan’a ait olabileceğini Dadaloğlu’nun da usta malını kendi mahlasıyla tabşırabileceğini
belirtmiştir (2006: 197).
Konuyu somutlaştırmak adına birkaç örnek daha vermek gerekirse Cerit Türkmen aşiretine
mensup Âşık Abdurrahman’a mal edilen bir türkünün (Kılıç, 1976: 103-104) başka bir kaynakta
Dadaloğlu’na mal edildiğini (Görkem, 2006: 192) verebiliriz. Musa Kılıç’tan derlediğimiz
“Görüküyo Hamite’nin Ġalası”

adlı türkü Tecirli aşiretine mensup Âşık Ömer’e ait iken

Kayseri’nin Sarız ilçesinin Dayoluk köyünden Mehmet Veziroğlu’dan derlenen türküde
(Davutluoğlu, 2011: 170-171) ve Ceyhan’ın İmran köyünde yaşamış Ahmetçe’den derlenmiş
türküde Dadaloğlu’na mal edilmiştir (Mirzaoğlu, 1994: 174-175). Tarafımızca Muhammet Serçe,
Süleyman Güzel ve Bekir Akan’dan derlediğimiz “Âşık Halil II, III, IV” adlı hikâyeli türkü Âşık
Halil’e ait iken Taha Toros’un eserinde (1940: 29) Dadaloğlu’na mal edilmiştir. Ancak bu eserde
yer alan türkünün yalnızca iki dörtlüğü tarafımızca derlenen türkünün iki dörtlüğüyle uyuştuğunu,
diğer dörtlüklerin uyuşmadığını belirtmekte fayda var.
Yukarıda verdiğimiz örnekleri çoğaltmak elbette mümkündür. Dadaloğlu, yörede âşıklık
geleneğinde etkili olmuş, bilhassa da kahramanlık temalı türküleri, Cerit-Avşar kavgası ve sonrası
söylediği türküleri ve iskâna karşı söylediği türküler yörede en çok icra edilen ve dinlenen
türkülerdir. Yörede eskiden hikâyeci âşıkların hikâye anlatmaya başlamadan önce söylediği üç
türküden genelde birinin Dadaloğlu olması da Dadaloğlu’nun yörede sevildiğini gösteren bir
başka işarettir. Sonuç olarak Karacoğlan ve Dadaloğlu yöreye damgasını vurmuş, yöre halkının
gönlünde taht kurmuş iki önemli âşıktır. Bu iki şairin türkülerinin yörede oldukça bilinmesi, icra
edilmesi de bunu doğrulamaktadır.
3.2. TÜRKÜ VE HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN İCRA ORTAMLARI
Halk türkülerinin icra edildiği yerler genel olarak şöyle sıralanabilir: evde hususi günler
dolayısıyla halk grupları arasında veya birçok insanın dinleyici, oyuncu, şarkıcı ve dansçı olarak
etkileşimde bulunarak etkin rol aldığı halk toplantı yerleri (Titon, 2006: 396). Ruth Finnegan ise
şiirin müzik eşliğinde okunabileceği iş kolları ve törenleri şöyle sıralamıştır: çapalama, kürekle iş
görme, öğütme, bebek sallama, harman, temel atma, dinî törenler, evlenme ve cenaze törenleri
(2006: 387). Ali Yakıcı (2013: 283), Türklerin bulunduğu tüm ortamların ve yerlerin türkülerin
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icra ortamları olduğunu belirtmiş; bunun için bir sınırlandırma olmadığının altını çizmiştir.
Benzer bir görüşü Uğur Türkmen (2021: 168, 179) de dile getirmiştir. Türkmen, günlük yaşamın
her anında müzikle hemhâl olduğumuza, beşikten mezara kadar müziğin hayatımızda kesintisiz
yer aldığına dikkat çekmiştir. Yabancı ve yerli araştırmacıların bu görüşlerinden de anlaşılacağı
üzere müzik hayatımızın her aşamasında yer almaktadır. Dolayısıyla da bir müzik türü olan halk
türküleri de çalışma sahamızda yaşayan insanların yaşamının her anında kendine yer bulduğunu
söyleyebiliriz.
3.2.1. Sözlü Kültür Ortamı
Türkiye Cumhuriyetinin ilke ve inkılapları bütün ülkeyi yazılı kültür ile tanıştırmak ve tüm ülkede
yazılı kültürü yaygınlaştırmak üzerine kurulmuştur. Daha sonra bu doğrultuda adımlar atılmasına
karşın Türk toplumu sözel kültürün etkisinden bir türlü kurtulmayı başaramamıştır. 21. yüzyılda
bile “Biz nasıl bir toplumuz?” sorusuna toplumun her kesiminden insanların hâlâ “Biz sözel bir
toplumuz” cevabını verdiğini görürüz. Tanzimat’la başlayan, II. Meşrutiyet’le ivme kazanan,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise heyecanla süren yazılı kültüre geçiş çabaları; ilk başlarda
magazinsel ve bulvar gazeteleri akabinde radyo ve televizyon gibi görsel-işitsel teknolojiden
dolayı tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştır. Avrupa’nın birkaç asırda gerçekleştirdiği bu
dönüşüm, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yoğun çabalarla kısa sürede gerçekleştirilmeye çalışılmış
ancak kitle iletişim araçlarının sözelleştirici etkisi sayesinde başarıya ulaşamamıştır. Türk
toplumu yazılı kültürü özümseyemeden sözlü kültürden ikinci sözlü kültür ortamına doğrudan
geçiş yapmıştır (Özdemir, 2006: 71-72). Uzun yıllar göçerevli bir yaşam süren Osmaniye’de sözlü
kültür ortamı teknolojinin yaygınlaşmaya başladığı yıllara kadar hep ön planda olmuştur. Sözlü
kültür ortamın başında ise düğünler gelmektedir.
3.2.1.1. Düğünler
Herhangi bir toplumdaki bir bireyin hayatı, bir yaştan diğerine ve bir meslekten diğerine bir dizi
geçişten ibarettir. Bu geçişlerden birini ise evlilik oluşturmaktadır. Evlilik, bir sosyal kategoriden
diğerine geçişlerin en önemlisidir (Gennep, 1960: 2-3, 116).
Yörede eski zamanlarda (özellikle Düziçi ve civarında) kınacı âşıklık geleneğinin canlı olduğu
dönemlerde düğünlerin vazgeçilmez unsurunun âşıklar olduğunu biliyoruz (Görkem, 2000: 2932). Bu âşıkları can kulağıyla dinleyen yöre halkı, bu âşıklardan birçok türkü ve hikâyeli türkü
öğrenmiştir. Hatta yöredeki bazı âşıklar, repertuvarındaki çoğu türkü ve hikâyeleri bu kınalara
davet edilen kınacı âşıklardan öğrenmiştir. Bir örnek vermek gerekirse yörenin ünlü hikâyeci âşığı
Mustafa Çabuk, repertuvarındaki folklor ürünlerinin çoğunluğunu kınalara gelen bu hikâyeci
âşıklardan ve evlere çağrılan hikâyeci âşıklardan öğrenmiştir (Kanat, 2010: 44). Kaynak
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kişilerimizin çoğunluğu repertuvarındaki türküleri bu kınacı âşıklardan öğrendiğini belirtmesi,
yörede eski zamanlarda hikâye ve türkü icra ortamlarının başında düğünlerin geldiğini açıkça
göstermektedir. Ancak kınacı âşıklık geleneği zamanla azalıp yok olmaya yüz tutması üzerine
artık yörede türkülü halk hikâyeleri anlatılmaz olmuştur. Bunun yerine düğünlerde ya hikâyesi
olmayan türküler ya da kısa hikâyesi olan türküler icra edilmeye başlamıştır.
Kadirli’yi konu alan bir çalışmada Kadirli’de yapılan düğünler “A. Köy düğünleri ve B. Şehir
düğünleri” olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmış; şehir düğünleri de kendi içinde
“Davullu mahalli düğünler, orkestralı mahalle düğünleri, mevlitli mahalle düğünleri” olmak üzere
üç ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar içindeki orkestralı mahalle düğünlerinin diğer düğün
türlerine göre kısa sürdüğü belirtilmektedir (Dal, 2017: 83-114). İbret Dal’ın Kadirli için dile
getirdiği bu görüşlerin çalışma sahamızın tamamı için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Günümüzde işlerin yoğunluğu, zamanın kısıtlı olması, yöre insanının çoğunun gurbette çalışması,
düğünlerin belli mevsimlerde yoğunlaşması gibi nedenlerden dolayı şehirlerde düğünlerin
çoğunluğu orkestralı yapılmaktadır. Bazı köylerde de bu tür düğünler yaygınlık kazanmaya
başlamıştır. Orkestralı düğünler çoğunlukla düğün salonlarında yapılmakla birlikte bazen evin
avlusu, evin yakınındaki boş bir meydan, okulların bahçesi, köy meydanı gibi yerlerde yapıldığı
da olmaktadır. Bu tür düğünler düğün salonun yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama
birkaç saat sürmektedir. Bu düğünde genelde orkestracı; belli şarkılar ve türküler söyleyerek,
çoğu zaman da sadece ezgiyle eşlik ederek meydanda oyun oynayanları, dans edenleri, halay
çekenleri eğlendirmektedir. Son zamanlarda bu orkestralı düğünlerde yörenin düğünlerinin
vazgeçilmezi olan davul da eşlik etmektedir. Bu davulu ise genelde orkestra ekibinden biri
çalmaktadır. Gözlemlerimize göre davul, genelde halay çekilirken ortaya çıkmakta ve halaya eşlik
etmektedir. Orkestralı düğünlerdeki bu halaylar yörenin geleneksel köy düğünlerindeki
halaylardır. Bu halayların vazgeçilmez çalgıları ise davul ve zurnadır. Halay çekilirken oyunun
ileri aşamalarında halaydan çıkan bir veya birkaç kişi oyun oynamaya başlar. Bu oyunlarda
davulcu ve zurnacı bu oyun oynayanların genelde yakınında bulunarak bunlara eşlik eder. Bu
yüzden olsa gerek orkestracılar da halay çekilirken oyun oynayan bu kişilere davulla eşlik
etmektedir. Bu tarz düğünlerde halaylar çekilir, oyunlar oynanır, danslar edilir ve kına yakılır.
Kına yakıldıktan sonra düğüne davetli olarak katılanlar hediyelerini takdim ederler. Düğün de
böylece bitmiş olur. Bu düğünlerde yörede bazı yeteneli kişiler, yöresel türküleri söyledikleri
görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse kaynak kişilerimizden Hamza Yaşkeçeli, kendi
torunun düğününde orkestracı tarafından sahneye davet edilmiş ve türkü söylemesine müsaade
edilmiştir. Bu durumdan memnun olan Yaşkeçeli, orkestralı düğünde Karacaoğlan’a ait bir türkü
icra etmiştir.
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Yörede düğünlerde eskisi gibi canlı olmasa da gecenin ilerleyen vakitlerinde türküler
söylenmektedir. Bu icracılar ise genelde yörede türkü söylemede maharetli kişilerdir. Bahçe’nin
İnderesi köyünden kaynak kişimiz Ziya Akdeniz128, kendisinin köy düğünlerinde talep
doğrultusunda birçok türkü icra ettiğini belirtmiştir. Kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu,
Andırın’ın bir köyündeki düğünde birçok türkü ve hikâyeli türkü söylediğini belirtmiş, hatta
bununla ilgili bir anısını da paylaşmıştır. Bu kaynak kişilerimiz dışında Hasan Yakar, Ahmet
Gürz, Abdi Akgöllü, Arif Coşkun, Muhittin Avcı, Yahya Gürz gibi birçok kaynak kişimiz de
yöredeki düğünlerde birçok türkü ve hikâyeli türkü icra etmişlerdir. Hatta bu kaynak
kişilerimizden yörenin sevilen âşığı Yahya Gürz, kızının düğününde yörenin âşıklarını davet
etmiş, bu âşıklara sahnede icra ortamı sunmuştur. Yörenin birçok âşığı sahnede türkü ve hikâyeli
türküler icra etmiştir. Düğünlerde icra edilen türkü ve hikâyeli türkülere ise genelde davul ve
zurnanın eşlik ettiği görülmektedir. Nitekim Fatma Gülay Mirzaoğlu’nun bozlakların icra edildiği
mekânlardan birinin düğünler olduğunu belirtmesi ve bunu da ayrıntılı bir şekilde anlatması
(2003: 53-55) yöredeki düğünlerde hâlâ sözlü olarak türkülerin icra edildiğini göstermektedir.
Türküler, sadece çalışma sahamızda değil, Avrupa’daki gurbetçi Türklerin düğünlerinde de
önemli bir yere sahiptir. Almanya’da Türklerin canlı müzik dinlediği yerlerin başında düğünlerin
gelmesi de (Greve, 2006: 99) bunu doğrulamaktadır.
3.2.1.2. Köy Odaları ve Evler
Çalışma sahamızda türkü ve hikâyeli türkülerin icra ortamlarından biri de ev veya köy odalarıdır.
Ancak çalışma sahamızda ev ortamındaki icralar köy odasına göre oldukça daha yaygındır. Eski
zamanlarda varlıklı kişilerin yanında türküye ve hikâyeye meraklı kişiler yörenin önemli hikâyeci
âşıklarını evine davet etmişlerdir. Ayrıca, çalışma sahamızdaki bazı âşıkların kış aylarında
Osmaniye, Bahçe, Kadirli gibi yerlere gittikleri ve buralardaki zengin kişilerin evlerinde,
konaklarında türkü ve hikâye anlattıkları olmuştur (Görkem, 2000: 31). Fatma Gülay Mirzaoğlu
da bir çalışmasında bu duruma değinmiş ve eski zamanlarda yörede (Çukurova) evlerde ocaklık
başında toplanıldığı ve hikâyeler anlatıldığı bilgisini vermiştir (1994: 32). Kanaatimizce evlere
davet edilen bu âşıklar, hikâyelerin yanında türkü ve hikâyeli türküler de icra etmişlerdir.
Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1938 doğumlu kaynak kişimiz Mulla Bedir (Cevahir), evlerde
türkü, hikâyeli türkü söylenmesi ile ilgili bir bilgiyi bizimle paylaşmıştır. Hikâyeci âşıklık
geleneğinin çok canlı olduğu dönemlerde Gökçayır köyünde Kürtoğlu ve Âşık Ali Demirci adında
iki âşık vardır. Bunlar, yevmiyeci olarak tarlaya çalışmaya giderler. Akşamları da yevmiyeden
geldikten sonra Bedir Mulla’nın evinde toplanırlar. Bu iki âşık kendi aralarında karşılıklı türkü
Ziya Akdeniz ile 27.07.2020 tarihinde yapılan görüşme notları. Akdeniz ile yapılan görüşme notları H.
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söyler, ortamı neşelendirirler. Âşık Ali cura çalmasına karşın sesi türküye elverişli değildir.
Kürtoğlu’nun ise sesi türküye çok elverişlidir. Bu iki âşık yevmiyeci olarak işten geldikten sonra
Bedir Mulla’nın evinde türkü icra etmeleri, türkülerin, hikâyeli türkülerin ev ortamlarında
söylendiğine güzel bir örnektir. Nitekim aynı köyde yetişmiş Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci)
hakkında doktora çalışması yapan Mehmet Kürşat Korkmaz bu duruma dikkat çekmiş, aynı köyde
hatırı sayılır kişilerin özellikle kış mevsimlerinde evlerine âşıkları davet ederek türkü ve hikâye
icra ettirdiği bilgisini vermiştir (2003: 75).
Kaynak kişimiz Mustafa Kırgın, 1958 yılında ölen amcasının hanımının kocasının ölümü üzerine
vakit geçirmek, sohbet etmek amacıyla babasının yanına sık sık geldiğini ve aile meclisinde
karşılıklı olarak türküler söylediğini, hatta kendisinin repertuvarındaki bazı türkü ve hikâyeleri
bu iki kişinin söyledikleri türkülerden öğrendiğini dile getirmiştir. Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesi’nde oturan kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş, kendi evine yörenin tanınmış hikâyeci
âşıklarından Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) nu özel olarak evine davet ettiğini, konu
komşusuyla birlikte gecenin geç saatlerine kadar çağrılan âşığı dinlediklerini söylemiştir.
Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinde oturan ve aynı mahallede dikiş kursu hocalığı yapan Fatma
İçtin129, Musa Hoca adıyla bilinen babasının eski zamanlarda mahallede hatırı sayılır bir kişi
olduğunu belirttikten sonra babasının yıl içinde dört beş kez yörenin ünlü hikâyeci âşıklarını [Âşık
Köroğlu (Mehmet Demirci), Âşık Mahmut, Âşık Hasanoğlu (Hasan Ova) vd.] evine davet ederek
türkü ve hikâye icra ettirmiştir. Mahalle halkı da çağrılan âşığı dinlemek için Musa Hoca’nın
evindeki genişçe bir odaya toplanıp bu âşığı can kulağıyla dinlemişlerdir. Mahalle sakinleri
birbirine akraba olduğu için icra ortamında kadın-erkek ayrımı yapmadan hep birlikte
oturmuşlardır.
Kaynak kişimiz Âşık Feymânî ise Kadirli’deki âşıklık geleneği hakkında şu bilgileri vermiştir:
Eski zamanlarda Kadirli ve köylerinde düğünlere kınacı âşık çağrılma geleneği, Düziçi
ilçesindeki gibi canlı değildir. Düziçi ilçesindeki gibi kınacı âşıklık geleneği olmamakla birlikte
özellikle de kış aylarında ev sohbetleri daha yaygındır. Evlerde yapılan bu sohbetlerde yer yer
hikâyeler anlatılır, türküler icra edilmektedir. Âşık Feymânî, Karacaoğlan’ın türkülerinin kısa
kısa hikâyeleri olduğunu, bunların da devamlı olarak türkülerden önce anlatıldığını belirtmiştir.
Âşık Feymânî’nin aktardığı bu bilgilerden Kadirli ilçesinde de ev toplantılarında türkülerin icra
edildiği anlaşılmaktadır. Önemli kaynak kişilerimizden Âşık Softa (Abdullah Kara) nın verdiği
bir bilgi yörede hem eski zamanlarda hikâyeci âşıklık geleneğinin canlılığına hem de ev
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ortamlarında türkülerin ve hikâyelerin anlatılmasına güzel bir örnek teşkil etmesi bakımından
önemlidir.
Âşık Softa’nın aktardığı anı tarzındaki bilgi özetle şöyledir: Kömürler (Gaziantep) sınırları içinde
bulunan Keferdiz’de Keferdizli Hurşit Ağa denen çok zengin bir ağanın oda âşıklığını yapan Goca
Âşık adında bir âşığı vardır. Hurşit Ağa’nın ölümü üzerine ortada kalan Goca Âşık, pılını pırtısını
toplayarak Bahçe (Osmaniye) de sözü dinlenen, parası ve çevresi olan İmamoğlu Hasan
Kahya’nın yanına gelerek bu ağanın oda âşıklığını yapmaya başlar. İmamoğlu Hasan Kahya’nın
kardeşi Topoğlu Mehmet (Âşık Softa’nın annesinin babası) de abisinin yardımcılığını yapar,
gelen gidenlerle ilgilenir, gerekli işleri görür. Topoğlu, âşıklık geleneğine çok ilgili olduğu için
devamlı Goca Âşık’ı dinler. Bu aşığın anlattıklarını; ezgisiyle, türküsüyle, hikâyesiyle aynı bir
kaset gibi hafızasına kaydeder. Topoğlu Mehmet, bu öğrendiklerini köy ahalisine icra etmeye
başlar. Köy ahalisi ise Topoğlu Mehmet’in icrasını zevkle dinler. Ancak, Topoğlu Mehmet, abisi
İmamoğlu Hasan Kahya’ya saygısından ve onun yanında türkü söylemekten hicap ettiği için
abisinin yanında türkü söylemez hikâye anlatmaz. Dolayısıyla Hasan Kahya, kardeşi Topoğlu
Mehmet’in önemli bir icracı olduğundan haberi yoktur. Bir gün köy ahalisinden bazı kişiler;
İmamoğlu Hasan Kahya’ya kardeşinin çok güzel türkü söylediğini, hikâye anlattığını, çok bilgili
olduğunu söylerler. Bu haber üzerine İmamoğlu Hasan Kahya; kardeşine kendisine de türkü
söylemesini, hikâye anlatmasını ne kadar ısrar ettiyse de Topoğlu Mehmet, abisinin yanında türkü
söyleyemeyeceğini belirterek ısrarları karşılıksız bırakır. İmamoğlu Hasan Kahya, kardeşinin
kendisine saygısından dolayı türkü söylemek istememesi üzerine köydeki bazı kişileri yanına
çağırır. Bu kişilerden kardeşini evlerine misafir etmelerini ve ona türkü söyletmelerini ister.
Kendisinin de oraya geleceğini ve kapı aralığından kardeşini dinleyeceğini ama bunu kardeşine
söylememelerini tembihler. Köylüler de hiçbir şeyden habersiz Topoğlu Mehmet’i misafirliğe
çağırır ve ondan Elbeylioğlu türkülü halk hikâyesini icra etmesini isterler. İmamoğlu Hasan
Kahya da oraya gelir ve kapının ardından kardeşini gizlice dinlemeye başlar. Tabii, Topoğlu
Mehmet’in kardeşinin kendisini kapının ardında gizlice dinlediğinden haberi yoktur. Topoğlu
Mehmet, Elbeylioğlu’nu anlatmaya başlar. Birkaç saat anlattıktan sonra ihtiyacını gidermek için
dışarı çıktığında abisinin kapı ardında oturduğunu ve kendisini dinlediğini görür. Derin bir
saygıyla abisinin yerinin odanın başköşesi olduğunu söyleyerek içeri buyur eder. Abisi de
kardeşinden Elbeylioğlu hikâyesini kaldığı yerden hiç kesintiye uğratmadan, kendisi içerde
yokmuş gibi anlatması şartıyla içeri gireceğini söyler. Ayrıca kardeşinin bu şartını yerine
getirmesi halinde bir de buzağısı olan bir inek vermeyi vaat eder. Kardeşi de mecburen bu şartı
kabul eder ve hikâyeye kaldığı yerden devam eder. Hikâye bitince İmamoğlu Hasan Kahya,
kardeşini tebrik eder ve “Ulan ġardaşım, ben bu Ġoca Âşığ’ın derdini nere çekiyám, üç beş
senedir beri. Sende bu var da” diyerek kardeşinin usta bir icracı olduğunu onaylamış olur. Verilen
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bu bilgi, Bahçe ilçesinin Gökmustafalı (İmamlı) köyünde çok eski zamanlarda hem evlerde hem
de ağa konağında türkü ve hikâyelerin icra edildiğini göstermektedir.
3.2.1.3. İş Ortamları
Osmaniye folkloru üzerine önemli çalışmaları olan Mehmet Erkoçak, Osmaniye’de insanların
tarlada, bağda, harmanda çalışırken veya dinlenirken hep türkü söylediklerini ve dinlediklerini
belirttikten sonra “Öyle ki tarlalarda toplu halde çalışılırken insanlar, aralarında iyi türkü söyleyen
kişiye türkü söyleme görevi vererek, onlara ayrı bir değer vermiş ve bu arada da daha iyi ve daha
verimli bir şekilde çalışmışlardır” (Erkoçak, 1998: 8) şeklindeki sözleriyle bu durumu
özetlemiştir. Yaşar Kemal, 1940’lı yıllarda tüm köy halkı olarak Ceyhan’a pamuk toplamaya
gittiklerini, oraya başka yerlerden de ırgatların geldiğini, bu gelenler arasında Ahmet Cemil
adında birinin çok iyi bir icracı olduğunu ve bu kişinin akşam toplanma yerinde çok güzel türküler
söylediğini ve oyunlar sergilediğini belirtmektedir (2019: 30). Yaşar Kemal’in verdiği bu bilgiye
göre türküler sadece tarlada çalışılırken söylenmeyip akşamları toplanma yerinde de söylendiğini
göstermektedir. Son bir örnek daha vermek gerekirse 1920’li yıllarda yaşanmış bir örneği
verebiliriz.
1920’li yıllarda Kayseri Pınarbaşı’ndan Ömer isimli genç bir âşık, Kozan’ın Aslanlı köyüne gelir
ve çalışmaya başlar. Daha 17 yaşında olan ve çok güzel türküler söyleyen Ömer, tarlada
yevmiyeci usulü çalışmaktadır. Ömer, hangi tarlaya giderse köyün kadın ve kızları da Ömer’in
türkülerini dinlemek için o tarlaya çalışmaya gitmektedir. Tarlada yapılan çapa, pamuk toplama
işleri Ömer’in söylediği türkülerle daha eğlenceli olmakta, zaman daha çabuk geçmektedir. Diğer
tarla sahipleri tarlada çalıştıracak işçi bulamaz hale gelmişlerdir. Bu durumdan muzdarip olan
diğer tarla sahipleri, Ömer’in şöhretini bitirmek, Ömer’den kurtulmak için Ömer’in karşısına
yörenin ünlü âşıklarından Âşık Hüseyin’i çıkarmayı düşünürler ve bu planlarını da uygularlar
(Âşık Feymânî, 2018: 175-179). Bu örnekte görüleceği üzere tarla işlerinde söylenen türküler,
anlatılan hikâyeler oldukça rağbet görmekte; yapılan işi daha zevkli hâle getirdiği gibi zamanın
hızlı akmasını da sağlamaktadır. Yörede türküler, sadece tarlada bireysel veya topluca çalışırken
söylenmemekte başka işler yapılırken de söylenmektedir. Eski zamanlarda yörede toprak damlar
yıl içinde yer yer tekrardan topraklanmaktadır. Bu işte çalışanları galeyana getirmek için
çalışanların birine bozlak söylettirilmektedir. Söylenen bu bozlaklar sayesinde insanlar, yaptıkları
işleri daha eğlenceli hale dönüştürmüşlerdir (Davutluoğlu, 2011: 155).
Yukarıda da belirtildiği üzere yöre ahalisi eski zamanlarda Çukurova başta olmak üzere çeşitli
yerlerde tarlalarda yevmiyeci olarak çalışmışlardır. Tarlada çalışırken kendi aralarında sık sık
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türkü söylemiş, hikâye anlatmışlardır. Bu türküler; çalışan ırgatların hoşça vakit geçirmesine
katkıda bulunduğu gibi çalışma şevklerini de arttırmıştır. Kaynak kişimiz Tus Mustafa, yıllar önce
tarlalarda çalışırken çok türkü söylediğini ifade etmiştir. Bir başka kaynak kişimiz Muhammet
Serçe de Çukurova’da yevmiyeci olarak çalışırken sık sık türkü icra edildiği bilgisini vermiş, hatta
bununla ilgili bir de anısını anlatmıştır. Günümüzde bile Osmaniye ve ilçelerinin çoğunun geçim
kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu düşünülürse yöre halkının çoğunluğu vaktini tarla, bağ
ve bahçe işlerinde geçirdiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar günümüzde modern tarım aletleri
sayesinde insan gücüne gereksinim azalmakla birlikte yine de bazı tarım işleri (zeytin hasatı, yer
fıstığı hasatı, tütün hasatı vd.) topluca yapılmaya devam etmektedir. Bu hasat zamanlarında ise
eskisi kadar canlı olmasa da yer yer türküler söylenmektedir.
İnsanların bir araya geldiğinde sırasıyla söyledikleri türkülere “sıra türküleri” denir (Artun
1996:131).Yörede ekin biçilirken imece usulüyle köy ahalisi birbirine yardım etmektedir. Bu işler
yapılırken de “sıra türküsü” söylenir, herkes bildiği türküleri sırasıyla icra etmektedir. Türkü
söylemeyen veya repertuvarında türkü bulunmayan kişilere ise genelde köy bakkalından sucuk,
lokum, helva gibi ürünler aldırarak bir bakıma bu insanlar cezalandırılmıştır. Öyle ki bu cezaya
çarptırılmamak için insanlar mecburen türkü öğrenmek zorunda kalmışlardır. Tarlada çalışırken
söylenen bu türküler; hem psikolojik olarak işlerin zorluğunu ve zahmetini hafifletmekte hem de
çalışanların motivasyonunu arttırmaktadır. Böylece yorucu ve zahmetli olan ekin biçme işi, bir
bakıma söylenen türküler vasıtasıyla bir eğlenceye dönüşmektedir. Bu iş ortamında söylenen
türküler ve hikâyeli türküler; yalnızca yapılan işleri zevkli hale getirmekle kalmamış, yöredeki
birçok kişinin türkü ve hikâye repertuvarının zenginleşmesinde de katkı sağlamıştır. Yörenin en
önemli âşığı Âşık Feymânî’nin repertuvarındaki “Âşık Mehmet ile Meryem’in Hikâyesi” ni
tarlada çapa yaparken bir icracıdan öğrenmesi (Âşık Feymânî, 2018: 188) birçok kaynak
kişimizin repertuvarındaki bazı türkü ve hikâyeleri bu icra ortamlarında öğrendiğini söylemeleri
de bunu doğrulamaktadır.
Kaynak kişimiz Arif Coşkun’un repertuvarında birçok türkü ve hikâye bulunmaktadır. Bu
türkülerin bir kısmını babasından bağ, bahçe işlerinde çalışırken öğrenmiştir. Arif Coşkun’un
babası, çiftçilik yaparken devamlı türkü icra etmektedir. Bir başka kaynak kişimiz Mehmet
Çoban, bize aktardığı Dadaloğlu türküsünü on, on beş yaşlarında tarlada ekin biçerken babasından
öğrenmiştir. Kaynak kişimiz Mustafa Kırgın babasıyla eskiden bağ bağçe işlerinde çalışırken
babasının devamlı türkü söylediğini; Adil Akkuş, eskiden tarla işlerinde imece usulü çalışırken
yer yer türkü söylendiğini; Hamit Sarıköse130, kendi köylerinde eski zamanlarda türkülerin en çok

Hamit Sarıköse ile 18.07.2020 tarihinde yapılan görüşme notları. Sarıköse ile yapılan görüşme notları
H. İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir.
130
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icra edildiği ortamların başında düğünlerin geldiğini, daha sonra ise ekin hasat zamanı olduğunu;
kaynak kişimiz Fatma Demir, eski zamanlarda tarla işlerinde çalışırken türkü söylendiğini, hatta
kendisinin bize aktardığı bir hikâyeli türküyü tarlada çapa yaparken abisi Ali İşlek’ten
öğrendiğini; Osmaniye’nin Tehçi köyünden 1942 doğumlu kaynak kişimiz Hamza Tehçi, eski
zamanlarda tarladaki ürünlerin gece sulaması yapılırken uzun havaların (bozlak) söylendiğini
belirtmiştir. Kaynak Kişimiz Bediha Gezer ise türkülerin sadece tarlada çalışırken
söylenmediğini, eski zamanlarda bayanların tarlada çalışırken, odun yaparken, suya giderken vd.
çoğu ortamda türkü söylediğini belirtmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kaynak
kişilerin verdiği bu bilgilerden şu sonucu çıkarmak mümkündür: Bahsi geçen işlerde icra edilen
türküler insanların yaptıkları işleri zevkli hale getirmesinin yanında yörede türkülerin yaratıldığı,
aktarıldığı ve öğrenildiği ortamlardan biri olduğunu da göstermektedir. Türküler, sadece bağbağçe işlerinde çalışırken söylenmemekte, başka işlerde de söylenmektedir.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Elbeyli, Gökçayır, Kuşçu, Çitli, Çotlu, Karaguz, Alibozlu
köylerinde son zamanlara kadar tarımsal faaliyetin başında tütün yetiştiriciliği gelmekte idi. Hatta
Elbeyli ve Gökçayır köylerinin tütünleri yörede oldukça meşhurdur. Yetiştirilen bu tütünler,
genelde yörede tüketilmektedir. Eski zamanlarda elektrikle çalışan tütün kıyma makinaları ortaya
çıkmazdan evvel bir çeşit tütün kıyma makinası diyebileceğimiz “havan” denen ve beden gücüyle
çalışan el yapımı bir aletle doğranmaktaydı. Bu işi kendine meslek edinmiş, kendine ait havanı
bulunan kişiler bulunmaktaydı. Tütüncülükle uğraşan ve bunun ticaretini yapan kişiler, yöredeki
birkaç havancıyı toplayarak yevmiye usulü, kendi tütünlerini doğratırdı. Çağrılan bu havancılar
iş yoğunluğuna göre bazen gecenin ilerleyen saatlerine, hatta sabaha kadar çalıştıkları olurdu.
Tabii, bunun karşılığında daha fazla ücret almaktaydı. Bu işlem sırasında ise bol bol sohbet
edilmekte, türkü söylenilmekteydi. Kaynak kişilerimizden Mustafa Kaya, bir türküsünü bu iş
ortamında irticalen meydana getirmiştir. Mustafa Kaya’nın aktardığı bu bilgiye göre türkü ve
hikâyelerin icra ortamlarından biri de havan usulü tütünlerin doğrandığı iş ortamlarıdır.
İş türkülerinin işlevlerinden biri, icra edilen türkülerin hoş vakit geçirme işlevi sayesinde yapılan
işin fiziksel zahmetini ve can sıkıntısını hafifletmektir (Lee, 2002: 266). Yörede farklı işlerde
çalışırken söylenen türküler, yapılan işle ilintili türküler olmadığını, bu türkülerin yörenin
geleneksel türküleri olduğunu belirtelim. Tarlada, bağ-bahçe işlerinde çalışırken söylenen
türküler, aynı zamanda evlerde, düğünlerde, etkinliklerde vd. yerlerde icra edilmektedir. Çalışma
sahamızda “iş türküsü” ile bir tek türkü derleyemememiz, yapılan çalışmalarda buna benzer bir
bilgiye rastlayamamamız da yörede özel olarak “İş türküleri” olmadığını göstermektedir. Nitekim
“iş türküleri” nin içeriğinin sadece yapılan işle ilintili türküler olmadığını öne süren Pertev Naili
Boratav (2014: 176), ister bireysel olsun isterse de topluca yapılan işlerde söylenen türkülerin
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içeriği yapılan işin niteliğiyle ilintili türküler olmadığını, zaten Anadolu’da “iş türküleri” nin çok
fazla örneğinin bulunmadığını ifade etmiştir. Mehmet Yardımcı (2013: 95) da iş türkülerinin çok
yaygın olmadığının altını çizmiştir. Her ne kadar yörede özel olarak söylenen “iş türküleri”
olmasa da sonuçta bu işlerde söylenen türkülerin işlevleri ile Lee’nin belirttiği işlev hemen hemen
birbiriyle uyuşmaktadır. Nitekim Jack Goody, Lee gibi bir sınırlama yapmamış; şarkıların ritmi
ağır ve tekrarlı işlere uyum sağlamada ve sıkıcı görev esnasında zihni dağıtmada yardımcı
olduğunu belirterek (2018: 63) bütün türküleri işin içine katmıştır.
3.2.1.4. Yurt içi ve Yurt dışı İnşaat Firmalarında Çalışan Gurbetçilerin Çalıştıkları İş Ortamı
Osmaniye halkının çoğunluğu yurt içi ve yurt dışındaki inşaat firmalarında işçi olarak
çalışmaktadır. Bu işçiler, çalıştıkları yerlere genelde grup şeklinde gittikleri için aynı kültürü
paylaşmaktadır. İnşaatlarda çalışan bu kişiler; çoğunlukla molalarda ve mesai saatleri dışında ara
sıra da çalışırken yöreye ait hikâyeli türküler, türküler icra etmektedir. Kaynak kişimiz Hüseyin
Çoban’ın icra ettiği tek bir ağıdı, inşaat firmalarında çalışırken aynı ilçenin başka bir köyündeki
(Çitli) bir kişiden işitmesi ve öğrenmesi bunu doğrulamaktadır. Bunun dışında uzun yıllar yurt
içindeki ve yurt dışındaki çeşitli firmalarda işçi olarak çalışan bir diğer kaynak kişimiz Bekir
Akan, repertuvarında olan bir türküyü (Derdiçok’a ait bir türkü) bu firmalarda çalışırken
Düziçi’nin Yazlamazlı köyündeki Ali Çıplak’tan öğrenmiştir. Kaynak kişimiz Ali Çıplak, inşaat
olsun kireç ocakları olsun ya da başka işlerde olsun çalıştığı bu meslek gruplarında sıklıkla türkü
icra ettiğini belirtmiştir. Çıplak, sadece kendisinin değil, ağzı türküye yakışan diğer işçilerin de
efkâr dağıtmak, hoşça vakit geçirmek, sıla hasretini dindirmek, çalıştığı işi zevkli hale getirmek
amacıyla türküler ve hikâyeli türküler icra ettiğini bildirmiştir. Bir başka kaynak kişimiz Âşık
Kemal Kıl, kendine ait türkülerin bazılarını yurt içinde çeşitli inşaat firmalarında çalışırken
bestelemiştir. Aynı şekilde önemli kaynak kişilerimizden Âşık Kemal Kurt ve Âşık Abdi Şeker
de hem yurt içinde hem de yurt dışındaki inşaat firmalarında işçi olarak çalışırken hem türkü
bestelemişler hem de orada bulunan hemşehrilerine yörenin ve kendilerinin bestelerini icra
etmişlerdir. Bu verdiğimiz örnekler, yörenin geleneksel türkülerinin yurt içinde ve yurt dışındaki
inşaat firmalarında söylendiğini göstermektedir.
İnşaat firmalarında çalışan yöre insanı sadece canlı performans sergileyerek yörenin geleneksel
türkülerini icra etmemişler; aynı zamanda kasetçalar, cd, flaşbellek gibi dijital ortama aktarılmış
yöresel türküleri dinlemektedirler. Bunun dışında radyo ve televizyonlardan, video paylaşım
sitelerinden, kişisel Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden de ulusal olsun yöresel olsun
türküleri dinlemektedirler. Yurt içi ve yurt dışı inşaat firmalarında [yol yapımı, bina yapımı,
havaalanı yapımı, termik santral yapımı (Mersin-Akkuyu) vd.] çalışan kişilerle yaptığımız
görüşmelerde ister mesai saatinde ister molalarda isterse de kaldıkları koğuşlarda türkü
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söylemeye maharetli kişiler hem ulusal hem de yöresel türküleri icra ettikleri gibi ağzı laf yapan
kişiler fıkra ve komik laflar da anlatmaktadır. Türkülerin yanında anlatılan fıkralar (içinde
müstehcenlik taşıyanlar da bulunmaktadır) ve komik laflar da bu firmalarda çalışan işçilerin
hoşça vakit geçirmesinde önemli bir fonksiyona sahip olduğu anlaşılmaktadır.
3.2.1.5. Etkinlikler
3.2.1.5.1. İl İçindeki Etkinlikler/Festivaller/Programlar/Şenlikler/Kutlamalar
Dini ve devlet veya yerel törenler, bütün dünyada müzik için en yaygın etkinliklerden birini teşkil
etmektedir (Gregory, 1997: 129). Nitekim hem çalışma sahamızda hem de ulusal düzeyde yapılan
birçok etkinlik bulunmakta ve bu etkinliklerin birçoğunda âşıklara da yer verilmektedir. Hatta
bazı etkinlikler sadece âşıklar için yapılmış etkinlikler olduğu görülmektedir.
Yörede bazı âşıklar ve icracılar il içinde ve dışında yapılan etkinliklerde, programlarda,
festivallerde, anma ve kutlama programları gibi birçok mecrada icralarını gerçekleştirdikleri gibi
günümüzde de gerçekleştirmeye devam etmektedirler. Yörede bazı dernekler, vakıflar, kurumlar
vd. çeşitli etkinlikler yapmakta ve bu etkinliklerde âşıklara da yer ayırmaktadır. Yapılan bu
etkinlik ve programlardan bazıları yılın belli günlerinde yapılırken bazıları ise düzenli olarak her
ay yapılmaktadır. Bunun dışında gelişen durumlara göre planda olmayan etkinlikler ve
programlar da yapılmaktadır. Osmaniye’de 2017 yılında yapılan programlardan bazıları ve
tarihleri aşağıda tabloda verilmiştir:
Osmaniye ve ilçelerinde yapılan kültürel Yapılış tarihleri
etkinlikler
Osmaniye’nin Kurtuluşu Etkinlikleri

01-07 Ocak

Turp Festivali

Ocak (Kadirli)

Tirşik Festivali

Mart

Karacaoğlan Şenlikleri

Mart (Düziçi)

Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali

Nisan

Gençlik Haftası Etkinlikleri

19 Mayıs

Göç Ateşi

Mayıs

Kiraz Şenliği

Haziran

Fıstık Festivali

Eylül

Çukurova Âşıklar Bayramı

Ekim

Karatepe Kültür ve Sanat Festivali

Ekim

(Kadirli) Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

29 Ekim

(Akçaözoğlu, 2018: 303-304).
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Osmaniye’deki âşıklar, birçok kültürel faaliyetlere katılmaktadırlar. Bunlardan biri de
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında yapılan programlardır
(Akçaözoğlu, 2018: 259).
Osmaniye’de birçok kültürel faaliyette bulunan derneklerden biri OŞYAD (Osmaniye OzanlarŞairler-Yazarlar Derneği) dır. 20.06.2005 tarihinde yetkili kurumlardan resmi olarak onay
aldıktan bu yana çeşitli isimler altında ve başka kişi, kurum, kuruluş ve derneklerin davetlisi
olarak da faaliyetlerde bulunmuştur. OŞYAD başkanı Mustafa Bardak131 uzun yıllardır gazeticilik
yapmış, ortaokul sıralarından beri de şiirle, edebiyatla alakadar olmuş, 19 yaşında (1979) ise ilk
şiir kitabı “İsyanlar Kana Bulandı” yı yayımlamıştır. Derneği kurmadan önce çeşitli kültürel
etkinliklerin içinde bulunmuş, bu etkinliklerin bazılarına ise bizzat kendisi öncülük etmiştir.
Mesela 1981 yılında Hakikat gazetesinde Osmaniye’de “Atatürk ve Devrimleri” adı altında şiir
yarışması düzenlemiş, 1985 yılında Neşet Dinçer ile birlikte Osmaniye’de Güneysu dergisini
çıkarmış, 1990 yılında ise Osmaniye’de “Türkiye’de Yerel Basın” adı altında bir sergi açmış, bu
sergide Türkiye’nin 71 ilinden toplam 734 gazeteyi sergilemiştir.
Osmaniye’nin 1996 yılında il olmasıyla birlikte Osmaniye’yi daha ön plana çıkarmak amacıyla
her yıl düzenli olarak toplam 22 defa her yıl nisan ayında “Ekmek Ödüllü Geleneksel Şiir
Yarışması” düzenlemiştir. 2020 yılında ise bu etkinliği Covid-19 nedeniyle ertelemek zorunda
kalmıştır. Bu etkinlik, uzun yıllar boyunca Osmaniye’nin yerel gazetesi “Yenibakış” gazetesi (Bu
gazete 1988 yılından beri haftalık olarak düzenli bir şekilde günümüze kadar yayımlanmaktadır.)
çatısı altında yapılmıştır. Bu yarışmalara şu ana kadar toplam 3730 kişi katılmıştır. 2019 yılındaki
bu yarışmaya Türkiye’nin 47 ilinden ve İsviçre’den de bir kişi olmak üzere ortalama 140 kişi
katılmıştır. Bu yarışma her nisan ayının son cuma günü saat 13:30’da açık bir alanda başlamakta
ve akşam saatlerine kadar sürmektedir. Bu program iki gün sürmekte; birinci gün âşıkların
türkülerini icra etmesi, katılımcıların şiirlerini okuması ve yarışmada dereceye girenlere ödüllerin
verilmesi şeklinde yapılmakta iken ikinci gün yani cumartesi günü ise Osmaniye’nin turistik,
tarihi, kültürel yönden zengin bir ilçesine, köyüne gezi düzenlenmektedir. Hem birinci hem de
ikinci gün âşıklar bağlamalarıyla bu programlara katılmaktadır. Bu programa genelde Âşık
Feymânî, Âşık Dursun, Mahmut Eynalli gibi yerel âşıklar davet edilmekle birlikte il dışından da
âşıklar katılmakta ve bağlamalarıyla türküler, hikâyeli türküler icra etmektedir. Bu etkinliklere
katılan Mahmut Eynalli, türkülerini genelde hikâyeleriyle birlikte icra etmiştir. Cuma günü saat
13:30’da başlayan bu programda çeşitli konuşmalar yapıldıktan sonra âşıklar icralarını saat

Mustafa Bardak ile 11.07.2020 tarihinde yapılan görüşme notları. Bardak ile yapılan görüşme notları H.
İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir. Bardak, verdiği önemli bilgiler dışında gazete ve dergi gibi basılı
kaynaklar konusunda da özel arşivini bizimle paylaşmıştır. Verdiği bu bilgiler ve belgeler dolayısıyla
kendisine teşekkürü bir borç bilirim.
131
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17:00’a kadar gerçekleştirmektedir. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ise ödüller, 17:00’da
verilmeye başlanmaktadır.

Resim 3. 21. Ekmek Ödüllü Geleneksel 21. Şiir Yarışması’nın el afişi.
Mustafa Bardak, OŞYAD’ın kurulma hikâyesi hakkında ise şu bilgileri vermiştir: 2005 yılında
Nisan ayında yapılan bu programın ikinci günü Hasanbeyli’deki yaylaya gezi düzenlenmiştir. Bu
yaylada yemekler yenildikten sonra âşıklar bağlamalarıyla türkülerini, şairler de şiirlerini icra
ettiler. Bu programa katılanlardan biri de Ceyhan (Adana) da kültürel faaliyetleri olan bir derneğin
başkanıdır. Bu kişi, Mustafa Bardak’a neden dernekleşmediklerini, bu faaliyetleri neden dernek
çatısı altında yapmadıklarını sorar. Bu sorular, Mustafa Bardak’ın kafasına yer edinir ve kendince
Osmaniye’de OFAD, Kültür ve Sanat Derneği gibi derneklerin olmasına karşın neden içinde
şairlerin, âşıkların ve yazarların geçtiği bir dernek bulunmadığı üzerinde düşünür. Ceyhanlı
dernek başkanın bu sözü üzerine Mustafa Bardak’ın öncülüğünde Ünal Besen, Seyfi Metin, Mine
Kara, Hülya İnan, İbrahim Özdemir, Süleyman Yurtsever’in desteğiyle bir dernek kurma fikri
ortaya çıkar ve çeşitli prosedürlerden sonra yukarıda bahsedilen tarihte dernek resmen kurulur.
Derneğin açılışı, İbrahim Karaoğlan Parkı’nda yapılmıştır. Derneğin birinci yıl kutlamaları yine
aynı parkta yapılmış olup dört gün sürmüştür. Dernek kurulduktan sonra yörede saz çalıp türkü
söyleyen âşıklarla irtibata geçilerek derneğe üye olması sağlanır. Dernek, kurulduktan sonra ise
ilk yapılan etkinliklerden biri “Osmaniye Akşamları Türkü ve Şiir” adıyla yaz mevsiminden
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havaların soğuduğu kasım ayının sonuna kadar her hafta bir mahallede etkinliğin düzenlenmesi
olur. Bu etkinlik geçmiş yıllarda düzenli olarak mahallelerin parklarında üç kez gerçekleştirilir.
Bu programa İbrahim Karagülle, Mahmut Eynallı, Osman Körkü, Nurdoğan Çolakkadı gibi yerel
âşıklar katılmış ve icralarını gerçekleştirmişlerdir. Bu etkinliklere o mahallede yetenekli kişiler
de davet edilerek bu programlarda türkü söylemişler, şiirler okumuşlardır. Bu etkinliklere
mahalleliler oldukça ilgi göstermiş, hatta programın sonlarına doğru yer yer halay çekmişlerdir.

Resim 4. OŞYAD’ın Osmaniye’nin farklı mahallelerinde düzenlediği “Türkü ve Şiir”
programından (Şelale, 2013: 4).
OŞYAD’ın katıldığı bir etkinlik ise Osmaniye Belediyesinin düzenlediği Ramazan
Etkinlikleridir. Bu etkinlik iki defa düzenlemiştir. Belediye bu etkinlikleri, Cumhuriyet
Meydanında gerçekleştirmiş, her akşam ülke çapında ünlü sanatçıları bu programa davet etmiştir.
Ramazan ayında düzenlenen bu etkinliğin bir gecesi ise OŞYAD’a ayrılmıştır. OŞYAD, bu
gecede yerel âşıklarla türkü programı düzenlemiştir. Bu programın birine OŞYAD, 13 âşıkla
katılmıştır. Bunun dışında Osmaniye Valiliği ve Kültür Müdürlüğünün düzenlediği “Nevruz”
temalı etkinlilere katılmış, burada yerel âşıklar türkü ve hikâyeli türküler icra etmişlerdir. Ayrıca
Osmaniye Kapalı Cezaevi’nde mahkûmlara türkü programları yapılmıştır. Bu programlarda yerel
âşıklar icralarını gerçekleştirdikleri gibi mahkûmlardan bağlama çalıp türkü söyleyenler de
icralarını gerçekleştirmişlerdir. Yine Osmaniye Huzurevi’nde benzer bir program yapılmıştır.
Bunun dışında 2017, 2018 ve 2019 yılında üç kez gerçekleşen “Uluslararası Akdeniz Kentleri
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Kültür Sanat Buluşması” programı yapılmıştır.

Bu etkinlik; Osmaniye, Adana, Antakya,

İskenderun, Mersin, Tarsus, Antalya, Fethiye, Demre ve Kaş gibi il ve ilçelerle eş zamanlı
gerçekleşmiştir. Bu programa Âşık Feymânî, Mahmut Eynallı gibi âşıklar ve şairler katılmış ve
türkülerini icra etmişlerdir. 08-12 Mayıs 2019’da düzenlenen programa katılımcı olarak toplam
20 âşık ve şair katılmıştır.
OŞYAD’ın düzenlediği en önemli etkinliklerden biri kuşkusuz ki Osmaniye Belediyesi Kent
Müzesinde gerçekleştirdiği “Şiirini Al da Gel” programıdır132. Bu program, her ayın son
cumartesi günü saat 13:30’da başlayıp kesintisiz olarak 2020’in Şubat ayına kadar 38 defa
düzenlenmiştir. Şubat ayından sonra Covid-19 salgını dolayısıyla program yapılamamıştır. Her
ay düzenlenen bu programın teması gündeme göre belirlenmektedir. Mesela program ekim ayına
denk gelmişse programın teması “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”, kasım ayına denk gelmişse
hem “10 Kasım Atatürk’ü Anma” hem de “24 Kasım Öğretmenler Günü” temalı olmaktadır.
Bazen de ülke genelinde gelişen önemli olaylar programın temasını belirlemektedir. Bir örnek
vermek gerekirse o dönemde İdlip’te şehit olan askerlerimizden dolayı 29 Şubat 2020’de
düzenlenen programın temasını bu aziz şehitlerimiz oluşturmuş, bu programda hiçbir âşık
şehitlerimize saygıdan dolayı türkü söylememiş, sadece şiir söylemiştir. OŞYAD’ın düzenlediği
bu programa yerel âşıklar, il dışından âşıklar, şiir yazanlar, şiir okumayı sevenler, türküye ve şiire
meraklı kişiler katılmışlardır. Bu programa Abdurrrahman Yağdıran, Âşık Feymânî, Âşık Dursun,
Âşık Ali Demirci, Mahmut Eynalli gibi âşıklar iştirak etmişlerdir. Bazı programlara altı âşık
katılırken bazı programlara 15 âşık katılmıştır. Mesela en son düzenlenen programa (29 Şubat
2020) 20 icracı katılmış, bunlardan bazıları türkü söylerken bazıları şiir okumuştur. Bu programa
bir kez Star TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik de katılmış, konuşma yapmış ve icra edilen
türküleri dinlemiştir. Bunun dışında il dışından çeşitli dernek başkanları da katılmıştır.

132

Bu programda farklı tarihlerde katılımcı gözlemci olarak iki defa katıldık.
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Resim 5. OŞYAD’ın her ayın son Cumartesi günü Belediye Kent Müzesinde gerçekleştirdiği
“Şiirini Al da Gel” programından (Şelale, 2019: s. 2).
Osmaniye merkezde “OŞYAD” dışında “OFAD”, “Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma ve Bilim
Derneği” gibi önemli dernekler bulunmakta ve bunlar da etkinliklerinde âşıklara yer vermektedir.
Zaten OFAD’ın başkanı Abdullah Gizlice, yörenin tanınan âşıklarından olup yörenin birçok
kültürel faaliyetinde bizzat yer almış, Osmaniye kültürüne önemli hizmetleri olmuş biridir.
Osmaniye âşıklık geleneğinin canlı kalmasında önemli bir yeri olan bu dernek, bu konuda oldukça
önemli çalışmalar yapmıştır. Bu etkinliklerden biri belki de en önemlisi “Âşık Feymânî
Şenlikleri” dir (Arı, 2003: 94). Bu yapılan etkinliklerden 6. sı Osmaniye’de düzenlenen
“Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu” ile aynı tarihte gerçekleşmiştir. Âşık
Feymânî Şenliklerine birçok âşık katılmış, bunlar ikili ve üçlü gruplar halinde karşılıklı
atışmışlardır (Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu, 2003). 1997’de düzenlenmeye
başlanan bu etkinliklerin 9. su 2006 yılında yapılmıştır (Aba, 2006: 226). Âşık Feymânî’ye sadece
OFAD sahip çıkmamış, Âşık Feymânî’nin doğup büyüdüğü Kadirli de bağrına basmıştır.
Kadirli’de KAVAK, Kadirli Belediyesi, Kadirli Kaymakamlığı gibi kurum, kuruluş ve dernekler
de sahip çıkmış; Kadirli’de aynı adla şenlikler yapmışlardır. Etkinliğin yapıldığı standa asılan
pankarttaki “Kadirli Belediyesi Sunar” yazısından 13.10.2018 tarihinde Kadirli’de yapılan 9.
Âşık Feymânî şenliğinde Kadirli Belediyesinin de katkısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu etkinliğe
yöre ve civarındaki âşıklar davet edilmiş ve icralarını gerçekleştirmişlerdir.
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Resim 6. 13.10.2021 tarihinde Kadirli’de düzenlenen 9. Âşık Feymânî Şenliği’nden (H. İbrahim
Topalak’ın özel arşivinden).
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Osmaniye Belediyesinin katkılarıyla OFAD tarafından
düzenlenen “Çukurova Âşıklar Bayramı” yörenin âşıklık geleneğinin canlı kalması açısından
oldukça önemli bir programdır. OFAD tarafından gerçekleştirilen bu program 1997 yılından beri
her yıl düzenlenmektedir. 20. si 2016 yılında Osmaniye’de Cebelibereket Kültür Merkezi’nde
yapılan bu programın teması “Karacaoğlan Milli Birlik ve Diriliş Buluşması” dır. Bu programa
Karayiğit Osman, Tahir Erdoğdu, Âşık Gaygılı, Gül Ahmet Yiğit, Âşık Eyyubi, Âşık Hacı
Karakılçık gibi yörenin sevilen âşıklarının yanında Türkiye’den ve Türk dünyasından da birçok
âşık katılmış; icralarını gerçekleştirmiştir. Yapılan bu etkinliğe Osmaniye valisi Kerem Al, o
dönem Osmaniye milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Osmaniye Belediyesi başkan vekili Mustafa
Uçan gibi üst düzey yöneticilerin yanında birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum
müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katılmıştır.133 Bu program, Osmaniye’de
yapılan büyük çaplı programlardan biri olduğunu ve Osmaniye âşıklık geleneği açısından ayrı bir
öneme sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
“Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme Bilim Derneği” başkanı Baki Teke,
Osmaniye’nin tanınan ve sevilen simalarından olup Osmaniye’nin tarihi ve kültürü hakkında
oldukça bilgi sahibi biridir. Dolayısıyla hem kendisinin de mensubu olduğu Ulaşlı Türkmen
133

http://www.osmaniye.gov.tr/asiklar [E.T. 23.04.2021].
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aşireti ile ilgili etkinliklerde hem de yaptığı başka etkinliklerde âşıklara bu etkinliklerde yer
vermiştir. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse bahsi geçen dernek
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılında 05.01.2018’de düzenlediği etkinlikte
âşıklara da yer vermiş; yörenin ünlü âşıklarından Ozan Duranoğlu bu etkinlikte kahramanlık
konulu türküler başta olmak üzere çeşitli türküler icra etmiştir (Doğaner, 2019: 47).
Baki Teke’nin dernek adına yaptığı bir diğer etkinlik ise “Göç Ateşi” etkinliğidir. Oldukça geniş
çapta ve etkisi büyük olan bu etkinlikte yörenin önemli âşıkları da icralarını gerçekleştirmişlerdir.
Bu etkinliğe, Ulaşlı Türkmen aşiretine mensup kişiler katıldığı gibi üst düzey devlet görevlileri,
kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler gibi toplumun
her kesiminden kişiler de katılmıştır. Bu etkinliğin 12. si 2015 yılında Osmaniye’nin önemli
yaylalarından Zorkun Yaylası güzergâhı üzerindeki Gölyeri, Kent Ormanı’nda yapılmıştır.
Etkinlik; OŞYAD’ın üyesi olan beş âşığın icrasıyla başlamıştır. Daha sonra yine aynı derneğe
bağlı halk şairlerinin şiirleriyle devam etmiştir. Âşıkların ve halk şairlerinin icralarından sonra
etkinlik, penaltı atışları ve cirit atma yarışlarıyla devam etmiştir. Daha sonra Osmaniye’de ikame
eden Suriyeli göçmen ebeveynlerin çocukları, müzik eşliğinde gösteri yapmışlardır. Yapılan bu
etkinliklerden sonra öğle yemeği yenmiştir. Yemek molasından sonra saygı duruşu ve akabinde
İstiklal Marşı okunarak etkinliğe kaldığı yerden devam edilmiştir. Baki Teke’nin açılış
konuşması, diğer bazı konuşmacıların konuşması ve okuduğu şiirden sonra Göç Ateşi yakıldı.
Yakılan Göç Ateşi’nden sonra ödüllerin takdim edilmesi ve diğer duygu yüklü bazı
konuşmalardan sonra etkinlik sona ermiştir (Şelale, 2015: 14).
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Resim 7. Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme ve Bilim Derneği’nin 2015 yılında
gerçekleştirdiği 12. Göç Ateşi etkinliğinde yöresel âşıklar icralarını gerçekleştirirken (Şelale,
2015: 14).
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinin Kızlaç köyünden Mehmet Akçadağ134, “Kızlaç Eğitim Kültür
Yardımlaşma Derneği” başkanıdır. 01.08.2016 tarihinde resmi olarak kurulan dernek, köyde
birçok sosyal, kültürel, eğitimsel faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kültürel faaliyetlerden biri de her
yıl yaz ayında düzenlenen “Toğga Şenliği” dir. Bu şenliğin düzenlenme amacı ise Kızlaç köyü
ahalisinin kaynaşması, bir araya gelmesi, köy dışında yaşayan kişilerin köy halkıyla bir araya
gelerek birbirlerini tanımasıdır. Bu şenliğin adının “Toğga” olması ise özelde Kızlaç’ta genelde
ise Gavurdağlarında yöresel bir yemek çeşidi olması hasebiyle simgesel olarak Kızlaç köyünün
kültürünü yansıtacağı düşüncesi olmuştur. Bu etkinliğin ilki 2017 Temmuz ayının ilk hafta
sonunda gerçekleşmiştir. Saat 17:00’da başlayıp gece geç vakitlere kadar (23:00) süren şenliğe
hem Kızlaç’ta oturan hem de Kızlaçlı olup da dışarıda oturan binden fazla kişi iştirak etmiştir.
Yapılan yemekli “Toğga Şenliği” nde âşıklara ve şairlere de yer verilmiştir. Bu etkinliğe çağrılan
âşıklar ve şairler genelde Osmaniyeli olmakla birlikte Kahramanmaraşlı sanatçılar da çağrılmıştır.
Yapılan bu ilk etkinlikle Osmaniye’de faaliyet gösteren OŞYAD başkan yardımcısı İzzettin
Kanat, ilgilenmiş; etkinliğe davet edilecek âşıkları, şairleri bizzat kendisi belirlemiş ve davet
etmiştir. Yapılan ilk etkinliğe Âşık Osman Körklü, Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı),
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden Âşık Gökşani gelerek yaklaşık bir saat icralarını
gerçekleştirmişlerdir.
Bu etkinliğin ikincisi 2018 yılında yine aynı günlerde ve saatlerde gerçekleşmiştir. Şenlikte
yapılan birçok etkinlikten biri yine yöre âşıklarına ayrılan programdır. Mehmet Akçadağ,
programa Kahramanmaraşlı Hilmi Şahballı’yı telefonla arayarak davet etmiştir. İlk başta işleri
olduğunu ileri sürerek gelmek istemeyen Hilmi Şahballı’yı Şahballı’nın eşi ikna etmiştir. Hilmi
Şahballı, etkinliğe tek başına gelmeyip beraberinde Ozan Âdem Kar, Ozan Ahmet Kar, Âşık Tahir
Erdoğdu, Öksüz Ozan gibi âşıkları da alarak büyük bir sürpriz yapmıştır. Bu âşıklar yöre
kültürüne yakın yerlerin âşıkları oldukları için icralarında yöre türkülerine de yer vermişlerdir.
Mehmet Akçadağ, belli yaş üstündeki köy ahalisinin yöre âşıklarının türkülerini ilgiyle
dinlediklerini, halkın bu türkülere hasret kaldığını belirtmiştir. Bu etkinlikler Facebook üzerinden
canlı olarak yayınlanmıştır. Şenliğe çeşitli nedenlerle katılamayıp da canlı yayından takip eden
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Mehmet Akçadağ ile 27.07.2020 tarihinde Kızlaç’ta kendi evinde yaptığımız görüşme notları.
Akçadağ ile yapılan mülakatın ses ve görüntü kayıtları H.İ.Topalak’ın özel arşivindedir.
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izleyiciler, hem şenlikteki diğer programlar hem de âşıkların programı için Mehmet Akçadağ’ı
telefonla arayarak teşekkür etmişlerdir.
Şenliğin üçüncüsü 2019 yılında yine aynı gün ve saatler arasında yapılmıştır. Bu üçüncü etkinlikte
yine âşıkların programına yer verilmiştir. Yapılan üçüncü etkinliğe davet edilecek âşıkları
OŞYAD ikinci başkanı İzzetin Kanat belirlemiştir. Üçüncü etkinliğe Âşık Dursun (Yeşil), Ozan
Duranoğlu (Mahmut Eynallı), Zekeriya Gözübenli, Kızlaç köyünden Âşık Ahmet Biçer gibi
âşıklar135 katılmışlar, bunlar kendine ayrılan sürede icralarını gerçekleştirmişlerdir. İcra edilen
türküler arasında hikâyeli türküler de bulunmaktadır. Türkülerin dışında İzzettin Kanat, Kızlaç
köyüne yazdığı şiirini okumuştur. 2020 yılında dördüncüsü düzenlenmesi planlanan şenlik Covid19 salgını dolayısıyla yapılamamıştır. Dernek başkanı Mehmet Akçadağ, pandemi süreci bittiği
zaman bu şenlikleri her yıl düzenli olarak daha görkemli bir şekilde yapacağını belirtmiştir.
Yapılan bu şenliğin ikincisinin video kayıtlarını dernek başkanı Mehmet Akçadağ’ın arşivinden
izleme fırsatımız oldu136. Ancak bu video, parça parça çekilmiş görüntü kayıtlarından oluştuğu
için programın tamamını izleme fırsatımız maalesef olmamıştır. Bu etkinlikte birçok türkü,
hikâyeli türkü icra edilmiştir. Bu hikâyeli türkülerden biri Âşık Tahir Erdoğdu’nun o dönemde
Afrin’de gerçekleştirilen “Zeytin Dalı Hareketi” için söylediği türküdür. Bu etkinlikte sunucu
Hilmi Şahballı’yı onur konuğu olarak sahneye davet etmiştir. Sunucu, Hilmi Şahballı’nın kendi
yazdığı bir türküyü söyleyeceğini ve hikâyesini anlatacağını söylemesine karşın parça parça
çekilen videoda bu hikâyeli türkü bulunmadığı için dinleme fırsatımız olmamıştır.

Hilmi

Şahballı, video kayıtının ileri kısımlarında bu hikâyeli türküyü ilk defa o programda söylediğini
belirtmesine karşın maalesef o hikâyeli türkünün olduğu kısım, videoda görünmemektedir.

Davet edilen bu âşıklardan Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı) hariç diğerleri bizim kaynak
kişilerimizdir.
136
İlgili kısımların videosunu dernek başkanı Mehmet Akçadağ’ın izniyle kopyaladık. Bu videonun ilgili
kısımlarının kayıtları H.İ.T. arşivinde mevcuttur.
135
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Resim 8. Kızlaç’ta Düzenlenen ve âşıkların da icralarını gerçekleştirdiği “3. Geleneksel Toğga
Şenliği” nde yörenin âşıklarından Âşık Dursun icrasını gerçekleştirirken (Âşık Dursun’un özel
arşivinden).
Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde de festival yapılmaktadır. Hasanbeyli’nin kirazları meşhur
olduğu için bu adla, “Kiraz Festivalı” , Hasanbeyli ilçesinde içinde birçok etkinliğin olduğu geniş
kapsamlı festival düzenlenmiştir. Bu festivalin içinde âşıklara da yer verilmiş, programa icabet
eden âşıklar bu festivalde icralarını gerçekleştirmiştir. 9. su 2008 yılında kiraz mevsiminde
yapılan etkinliğe üst düzey devlet görevlileri ve halktan birçok kişi katılmıştır. Festivale yerel
sanatçı Yunus Gülşah ile yörenin sevilen âşıklarından Gül Ahmet Yiğit katılmış, icralarını
gerçekleştirmiştir (Şelale, 2008: 14).
Osmaniye’de “Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma Derneği” tarafından “Tirşik Şenliği”
düzenlenmektedir. Bu şenlikte yapılan etkinliklerden biri de yöre âşıklarına ayrılan programdır.
Şenliğe icabet edilen âşıklar icralarını gerçekleştirmektedir. Bu şenliğin üçüncüsü 2013 yılında
gerçekleşmiş, etkinliğe OŞYAD üyelerinden Ozan Kul Köşker, Nurdoğan Çolakkadıoğlu, Âşık
Mahmut Eynallı ve Gamber Şahin katılarak icralarını gerçekleştirmişlerdir. Bu katılanlardan
kimileri şiir, kimileri ise türkü icra etmişlerdir. Bu festivale halktan ve üst düzey devlet görevlileri,
siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanı gibi kişiler de katılmıştır (Şelale, 2013: 5).
Festivaller, âşıkların adını duyurabildikleri yerlerden biridir aynı zamanda. Türkiye’de geniş
çapta ilk âşıklar festivali 1931 yılında Sivas’ta düzenlendi. İkinci büyük çaptaki âşıklar festivali
ise 1938 yılında Bayburt’ta gerçekleşmiştir (Greve, 2006: 227). Ancak ülke çapında yapılan en
kapsamlı âşıklar bayramı Konya’da düzenlenen Konya Âşıklar Bayramı’dır. Konya Âşıklar
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Bayramı adı sanı duyulmamış aşığın bilinmesinde, ülke çapında yapılan etkinliklere, programlara
davet edilmesine katkı sağlamıştır. Bir örnek vermek gerekirse Murat Çobanoğlu’yu verebiliriz.
Karslı âşıklardan Murat Çobanoğlu’yu ülke çapında kimse tanımazken Konya Âşıklar
Bayramı’nda 1967 ve 1968 yıllarında çeşitli dallarda ödül alması üzerine yıldızı birden parlar.
Öyle ki ülke çapındaki birçok programa davet edilmesinin yanında hem bir siyasi partiden
milletvekilliği teklifi hem de bir yapımcıdan film teklifi alır (Erdener, 2019: 128-129). Bu da
festivallerin âşıklık geleneğinde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Konya Âşıklar
Bayramı’nın etkisi o kadar büyük olur ki birçok yerel ve ulusal basın bu festivali haber yapar.
Türkiye’deki birçok şehir de bu festivali kendine rol model alarak “portakal, kiraz” gibi çeşitli
adlarla festival düzenlemeye başlarlar ve bu festivale âşıklar da çağrılır (Erdener, 2019: 129).
Çalışma sahamızda buna benzer etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerden biri Osmaniye’nin
Düziçi ilçesinde gerçekleştirilen “Düziçi ... Altın Saz Ödüllü Karacaoğlan Âşıklar Bayramı” 137
adlı etkinliktir.
Bu etkinliğin 13. sü “Düziçi 13. Altın saz Ödüllü Karacaoğlan Âşıklar Bayramı” adıyla 28-30
Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin birinci akşamında İnönü Üniversitesi
öğrencileri Karacaoğlan’dan türküler söylemişler, gece ise yerel âşıklar, türküler söyleyerek
birinci gün tamamlanmıştır. 29 Mayıs 2010 yani etkinliğin ikinci günü ise saat 10:00’da “Düziçi
Halk Kültürü ve Karacaoğlan” adlı panel düzenlenmiştir. Panelin açılış konuşmasını Mehmet Göl
yapmıştır. Panelin ilk bölümünde Prof. Dr. Kadir Karkın, Prof. Dr. Halil Çivi, Doç. Dr. Hüseyin
Doğan gibi akademisyenler sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Panelin ikinci bölümünde ise
Gaziantep Üniversitesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Ruhi Ersoy’un getirdiği beş kişilik bir ekip
sunumlarını gerçekleştirmiştir. Bunun dışında içinde Bekir İşlek’in de bulunduğu bazı
konuşmacılar da sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Panelden sonra öğle yemeği için Elbeyli
köyüne gidilmiştir. Bu köyde, yörede çok sevilen Elbeylioğlu halk hikâyesinin başkahramanı olan
Elbeylioğlu’nun atının kazığı olduğuna inanılan büyük bir çınar vardır. Bu çınarın dibinde
gerçekleşen etkinliği TRT canlı olarak yayınlamıştır. Aynı günün akşamında ise başka etkinlikler
yapılmıştır. Azerbaycan’dan etkinliğe katılan Sevil Hıdırova’nın türküleri etkinliğe katılanları
adeta büyülemiştir. Daha sonra etkinliğe katılan Âşık Sabri Yokuş, Âşık Bayram Denizoğlu, Âşık
Turabi dinleyicilerini şiirleriye/türküleriyle selamlarlar. Programın üçüncü gününün akşamında
“Karacaoğlan Tarzı Türkü Söyleme” yarışması yapılmıştır. Yarışmanın jüri üyesi Bekir İşlek, Ali
Ozanemre, Mehmet Göl’dür. Yarışmaya on dokuz âşık katılmıştır. Hem zamanın kısa olması hem
18 Nisan 1937 tarihinde Adana’da bir “Karacaoğlan Gecesi” adıyla program yapılmış, Ali Rıza
Yalman’ın Karacaoğlan hakkında bilgi vermesinin aynında Karacaoğlan’ın türkülerinin okunması gibi
çeşitli faaliyetlerle gece tamamlanmıştır (Görüşler, 1937: 34) Adana’da 17-18 Mayıs 1975 ve 16-17 Mayıs
1976 yılında “Karacaoğlan ve Dadaloğlu Geceleri” adında programlar yapılmıştır, çalışma sahamızdan
Âşık Halil Karabulut, bu etkinliğe katılmıştır (Sakaoğlu, 1987: 18).
137
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de katılımcı âşıkların çok olmasından dolayı her icracı Karacaoğlan’ın türküsünün sadece iki
dörtlüğünü söylemek zorunda kalmışlardır. Bu yarışmanın birincisi Karayiğit Osman (Osman
İper), ikincisi Kahramanmaraş’tan gelen Öksüz Ozan, üçüncülüğü ise Âşık İmami almıştır. Âşık
Turabi ise atışma dalında ödül almıştır (İşlek, 2012: 84-88). Bu etkinlik yerel basında da yer
bulmuştur.
Bu etkinliklerin düzenleyen Ziya Kılıç138 bu etkinlikler hakkında önemli bilgiler vermiştir. Birçok
etkinlik yaptığını belirten Ziya Kılıç, programa birçok âşık katıldığı için söylenen türküleri kısa
tuttuklarını ve söylenen türkülerden mutlaka birinin Karacaoğlan’a ait olması şartı getirdiklerini
belirtmiştir. Ziya Kılıç, bu programı ilk kez 2007 yılında “10. Altın Saz Ödüllü Karacaoğlan
Âşıklar Bayramı” adıyla gerçekleştirmiştir. Bundan önceki programları ise Düziçi Belediyesi
öncülüğünde “28 Mart Düziçi’nin Kurtuluş Bayramı” etkinlikleri çerçevesinde yapılmıştır. Bu
etkinliğin ilkini 1999-2004 yılları arasında Düziçi’nin belediye başkanlığını yapan Cemal Algan
başlatmıştır. Cemal Algan, bu etkinliklerden birinde Musa Eroğlu’nu çağırmış ve konser
verdirmiştir. Ziya Kılıç, kendisinin bu etkinliğe neden el attığıyla ilgili bilgi de vermektedir.
Kendisinin öncülüğünde bazı arkadaşlarıyla birlikte “Osmaniye Düziçililer Kültür ve Dayanışma
Derneği” adlı bir dernek kurulur, başkanı da Ziya Kılıç olur. Ziya Kılıç, derneğin kültürel
faaliyetlerde bulunması gerektiğini düşünerek 2006 yılında Osmaniye Enver Usta Tesislerinde
yaklaşık yüz kişinin katılımıyla yemekli bir toplantı düzenler. Burada yapılacak etkinlikler
hakkında bilgi alışverişinde bulunulur ve yukarıda verdiğimiz adla program yapılmaya karar
verilir. Bu karardan sonra ilgili kişilerle görüşmeler yapılarak hazırlıklara başlanır. Ziya Kılıç,
telefonla TDK başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ı arayarak programa davet eder.139 İlk
program, farklı etkinlikler altında gerçekleştirilir.
Ziya Kılıç 2010 yılında organizatörlüğünü yaptığı bu etkinlik hakkında şu açıklamalarda
bulunmuştur:

Bu etkinlik, Düziçi çarşı meydanından başlayan davullu zurnalı yürüyüşle

başlamıştır. Bu yürüyüşe o zaman TBMM başkan vekili olan Mehmet Sağlam da katılmıştır. Bu
yürüyüş, Cuma günü öğleden sonra saat 14:00’da Düziçi Ziraat Bankası önünde başlamış ve
yaklaşık 500-700 m aralığında olan Düziçi PTT şubesi önünde bitmiştir. Bu yürüyüşten sonra
Haruniye (Düziçi) de bulunan tarihi Dutlukahve’de hem sohbet etmek hem de dinlenmek
maksadıyla mola verilmiştir. Bu arada 2010 yılında üç gün süren bu etkinliğe TRT de katılmıştır.

Ziya Kılıç ile ile 06.06.2020 tarihinde yapılan görüşme notları. Kılıç ile yapılan görüşme notları H.
İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir. Kılıç verdiği önemli bilgiler dışında yaptığı etkinliklerle ilgili yazılı
belgeleri de bizimle paylaşmıştır. Kılıç’a paylaştığı bilgi ve belgeler için teşekkürü bir borç bilirim.
139
Programa, Akalın’ın dışında Prof. Dr. Fikret Türkmen, o zamanlar İnönü Üniversitesi rektör yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Kılıç da iştirak ederler. Bu bilim adamları, Düziçi’ndeki Farsak köylerini gezerek
incelemelerde bulunurlar. Bu Farsak köyleri gezildikten sonra Düziçi’nin doğu tarafındaki Dumanlı
Yaylasına çıkılarak Osmaniye’nin yerel televizyonu “ORT” yle röportaj yapılmıştır.
138
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TRT Anadolu 5, üç gün süren etkinlikte altı defa canlı yayın yapmıştır. Buradaki moladan sonra
Düziçi Köy Enstitüsünün müzesi gezilmiş, akabinde ise akşam yemeği için lokantaya gidilmiştir.
Yemekten sonra saat 20:00’da Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi (günümüzde okulun adı Düziçi
Fen Lisesidir) nin açık alandaki amfi tiyatrosunda “Yirmi Beş Yaş Altı Genç Ozanlar Yarışması”
yapılır ve jürinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye girenlere ödüller verilir. Yarışmada hem
şaibe olmaması hem de böyle bir düşünceye mahal vermemek hasebiyle yarışmadan hemen önce
Ziya Kılıç tarafından orada bulunanlar arasından seçilmiştir. Ertesi gün yani Cumartesi saat
10:00’da Düziçi Karacaoğlan Kültür Merkezinde “Türk Dili ve Türkçe Karacaoğlan
Sempozyumu”140 yapılmıştır. Bu sempozyuma hem akademisyenler hem de folklora gönül vermiş
kişiler bildirileriyle katılmışlardır.141 Yaklâşık iki saat süren bu sempozyumdan sonra Elbeyli
(Düziçi) köyündeki tarihi “Elbeyli Çınarı”, “Goca Çınar”, “Elbeyoğlu Çınarı” gibi isimlerle
anılan çınar ziyaret edilmiştir. O zamanlar Elbeyli köyü muhtarı olan Ali Kılıç, orada etkinliğe
katılanlara yemek ikramı yapmış; burada âşıklar, sazlarıyla çeşitli türküler icra etmişlerdir.
Yörenin ünlü aşığı Karayiğit Osman (Osman İper) Elbeylioğlu’dan bir türküyü kısa hikâyesiyle
icra etmiştir. Prof. Dr. Ruhi Ersoy, etkinlikle ilintili bir konuşma yapmıştır. Bu etkinliği TRT
Anadolu 5, canlı olarak yayınlamıştır. Bu etkinlikten sonra aynı günün akşamında Düziçi
ilçesinde “Farsak Göçü” canlandırması etkinliği yapılmış; akabinde (20: 00 ile 22: 00 arası) Türk
dünyasından (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan) gelen âşıkların programı yapılmıştır. Pazar
günü ise kuşluk vakti Düziçi’nin Çerçioğlu köyüne gidilmiş, muhtarın evinde yurt içinden ve yurt
dışından gelen âşıkların ikindiye kadar gerçekleştirdiği icraları yine TRT Anadolu 5 tarafından
canlı olarak yayınlanmıştır. Pazar akşamı saat 20:00’da programın son etabı ve programın esas
yapılış gayesi olan “13. Altın Saz Ödüllü Karacaoğlan Âşıklar Bayramı” gerçekleşmiştir. Bu
yarışmanın kuralı ise şöyledir: Her âşık iki türkü söyleyecektir. Bunun biri mutlaka Karacaoğlan
türküsü olacaktır, diğeri ise ister kendi bestesi isterse de başka birinin türküsü olabilecektir. Ancak
türküler hem katılımcı âşığın çok olması hem de sürenin sınırlı olmasından dolayı iki dörtlüğü
geçmeyecektir. Bu program gece yarısına kadar sürmüştür. Bu yarışmanın jürisini yine Ziya Kılıç
yarışma başlamadan hemen önce belirlemiştir. Halil Atılgan’ın başkan olduğu jüri, yaklaşık 30
âşık içinden yarışmanın birinciliğine Âşık Karayiğit Osman (Osman İper) ı layık görmüştür. Ödül
olarak Karayiğit Osman’a perdeleri altınla işlenmiş sazla birlikte bir cumhuriyet altını verilmiştir.
Üç gün süren bu etkinlik, bu son programla sona ermiştir.
Ziya Kılıç, bu etkinliği 2018 yılına kadar düzenli olarak gerçekleştirdiklerini, maddi desteği ise
Kültür Bakanlığı, Osmaniye Belediyesi ve özel kişi ve işletme sahiplerinden aldıklarını

Bu sempozyum benzer adlar altında birçok yıl yapılmıştır. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ise ilgisizlik
yüzünden dolayı yapılmamıştır.
141
Maalesef, bu bildiriler kitap halinde basılmamıştır.
140
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belirtmiştir. Öyle ki çoğu zaman gelen destek yeterli olmadığı için Ziya Kılıç, bu masrafların
çoğunu kendi cebinden karşılamak zorunda kalmıştır. Enise Kılıç’a (2010: 6) göre bahsi geçen
programın amacı Karacaoğlan’ın Düziçi’nden çıkan bir âşık olduğunu vurgulamak, âşıklık
geleneğinin genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır.

Resim 9. 2010 yılında düzenlenen “13. Altın Saz Ödüllü Karacaoğlan Âşıklar Bayramı”
el afişi (Ziya Kılıç’ın özel arşivinden).
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Resim 10. 2010 yılında düzenlenen “13. Altın Saz Ödüllü Karacaoğlan Âşıklar Bayramı”
(Zeki’ce, 2010: 2).
Çalışma sahamız içerisinde bulunan Düziçi’nde Karacaoğlan ile ilgili etkinliklerin yapıldığını
yukarıda belirtmiştik. Karacaoğlan, yöre halkı tarafından çok sevildiği gibi tüm Türkiye’de de
sevilmektedir. Özellikle Karacaoğlan Mahallesi halkı, kendilerini Karacaoğlan’ın torunları olarak
gördükleri için bu mahalledeki bazı eğitimciler, kişiler Karacaoğlan kültürüne sahip çıkmak için
bazı faaliyetlerde bulunmuşlar ve bulunmaya da devam etmektedirler. Bunlardan biri de Halil
Koç’tur142. Halil Koç, Karacaoğlan Mahallesinden olduğu için çocukluğundan beri Karacaoğlan
türküleri başta olmak üzere yöresel türkü ve hikâye geleneği içinde yetişmiştir. Dolayısıyla bu
kültüre yabancı biri değildir. Düziçi İrfanlı İlkokulu müdürlüğü yapan Halil Koç, 1988 yılında
Karacaoğlan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği başkanı Halil Koç ile 19.06.2020 tarihinde yapılan
görüşme notları. Koç ile yapılan görüşme notları H. İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir.
142
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tayini Düziçi’nin bir köyüne çıktıktan sonra Karacaoğlan ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılabilir,
tarzında kendi kendine düşünür. İlk etapta, Karacaoğlan’ın mensup olduğu Farsak Türkmen
aşireti hakkında bilgi toplar ve bunları okur. Sözlü ve yazılı kaynaklardan edindiği bilgilerden
hareketle Karacaoğlan’ın Düziçili olduğuna kesin olarak kanaat getirir. Delil olarak da
Karacaoğlan’ın şiirlerini ve Cezmi Yurtsever’in Osmanlı arşivinden çıkardığı “Hoğdu” ile ilgili
evraklarını kendine rehber edinir. Halil Koç’un çok yakın bir akrabası İspir Onbaşı,
Karacaoğlan’ın birçok türküsünü ve hikâyesini bilmektedir. Halil Koç, İspir Onbaşı’nın bu
bilgisinden epeyce istifade etmiştir. İşte, bu gibi ön hazırlıklardan sonra bazı arkadaşıyla “Düziçi
Karacaoğlan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği” ni 1998 yılında kurar ve yapılan oylama
sonucu başkanlığa kendisi seçilir. Bu dernek çatısı altında Karacaoğlan’ın mezarının yapımı,
ilçenin girişine bir Karacaoğlan heykelinin dikilmesi gibi faaliyetlerinin yanında ilçede
Karacaoğlan adı altında etkinlikler de düzenlenir. Halil Koç, ayrıca Yusuf geçit ile birlikte bir de
“Karacaoğlan Düziçili” adında bir kitap yayımlar. Bu etkinliğin ilki 1998 yılının Mart ayında
Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi Sinema Salonunda gerçekleştirilir. Bu etkinlik, Düziçi’nin
Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü olan 28 Mart’ta gerçekleşmiştir. 27 Mart 1998
tarihindeki programda ilçenin âşıkları, ertesi gün ise ilçe dışından gelen âşıklar icralarını
gerçekleştirmişler. Bu etkinliğe ilçe dışından Âşık Hacı Karakılçık, Âşık İmami, Osman Akçay,
Âşık Feymânî gibi âşıklar çağrılmış, bu âşıklar da programda ağırlıklı olarak Karacaoğlan
türkülerini ve hikâyeli türkülerini icra etmişlerdir. İlçeden ise Âşık Dursun, Âşık Karayiğit
Osman, İspir Onbaşı gibi âşıklar ve icracılar katılmıştır. Bunlar da aynı şeklide Karacaoğlan
türküleri çalıp söylemişlerdir.
Halil Koç, dernek çatısı altında Karacaoğlan ile ilgili programı 1999 yılının Mayıs ayında
gerçekleştirmiştir. Aslında program, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 28 Mart’ta
yapılması planlanmasına karşın 29 Mart’ta yerel seçimler olmasından dolayı hem Düziçi’nin
Kurtuluş programı hem de Karacaoğlan etkinliği Mayıs ayına ertelenmiştir. Düziçi Belediyesi,
Kurtuluş Bayramı etkinlikleri için Kıvırcık Ali’yi çağırmış ve büyük bir konser verdirmiştir. Halil
Koç ise Karacaoğlan etkinliği için Gül Ahmet Yiğit’i çağırmıştır. Gül Ahmet Yiğit, bu programa
300 TL karşılığında gelerek icrasını gerçekleştirmiştir. İlçeden ise Âşık Dursun, Âşık Çobanoğlu,
Âşık Bilal, Âşık Karayiğit Osman, Ömer Kölef, İspir Onbaşı, Ziya Uzunoğlu gibi âşıklar ve
icracılar programda yer almışlardır. Bu âşıklar ve icracılar, yine ağırlıklı olarak Karacaoğlan’dan
türküler ve hikâyeli türküler icra etmişlerdir. Bu etkinlik, Düziçi Belediyesinin yanındaki boş bir
alanda yapılmıştır.143

Kaynak kişilerimizden ve bu etkinliklere yıllarca katılan İbrahim Çoban’ın verdiği bilgiler de Halil
Koç’un verdiği bilgilerle büyük ölçüde uyuşmakla birlikte şu ek bilgileri de paylaşmıştır: Cemal Algan,
Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 28 Mart’tan önce Düziçi’nin âşıklarını her gün iki
143
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Halil Koç, 2000, 2001 yılında da aynı ad altında etkinlikler yapar. 27.05.2000 tarihinde Düziçi
Harun Reşit Çocuk Parkı’nda ilçe dışından Âşık Hilmi Şahpallı ve ilçe âşıklarının katılımıyla bir
program düzenlenir. Halil Koç 2001 yılındaki programa dışarıdan icracı olarak Ozan Zeki’yi
(Kahramanmaraş-Türkoğlu) ve ismini hatırlayamadığı Kahramanmaraşlı bir aşığı davet etmiştir.
2002 yılında yapılan etkinlik, geçmiş yıllarda yapılan etkinliklerden daha kapsamlı olmuştur. Bu
etkinlik de yine Düziçi’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Programı kapsamında yapılmıştır. 2002
Mart ayında yapılan bu programın birinci gününde ilçenin âşıkları, ikinci gün de ise ilçe dışından
gelen âşıklar icralarını gerçekleştirmiştir. İlçe dışından altı âşık katılmıştır. Bu âşıklar şunlardır:
Âşık Feymânî, Âşık Hacı Karakılçık, Âşık İmami, Osman Akçay’dır. Halil Koç, iki aşığın ismini
hatırlayamamıştır. İlçeden ise Âşık Karayiğit Osman, Âşık Dursun, Ziya Uzunoğlu, Ömer Kölef,
İspir Onbaşı gibi âşıklar ve icracılar katılmıştır. Bu program yine Düziçi Belediyesinin yanındaki
boş bir arazide yapılmıştır. Bu âşıklar ve icracılar, genelde Karacaoğlan’ın türkülerini icra
etmişler, hikâyeli türkü olarak da Karacaoğlan ile Karaca Kız arasında cereyan eden hikâyeli
türkü ve Karacaoğlan’a ait başka hikâyeli türküler icra edilmiştir. İspir Onbaşı, bu programda
Karacaoğlan’ın memleketinden ayrılışıyla ilgili hikâyeli türküyü icra etmiştir.
30.05.2003 tarihinde Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi kampüsü içerisinde bulunan Anfi
Tiyatro’da yine aynı adla bir program daha yapılır. Programa dört âşık çağrılır. Âşıklar, bu
programda ağırlıklı olarak yine programın düzenleniş amacına uygun olarak Karacaoğlan ağırlıklı
türküler ve hikâyeli türküler icra etmişlerdir.
Derneğin 05.05.2004 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda aynı yılın aynı ayında aynı adla
bir program daha yapılır. Programa âşık olarak ilçe dışından Atilla Kaya, Yunus Tümen, Ali
Yetimi gibi âşıklar; ilçeden ise yine daha önceki programlara katılan âşıklar çağrılmıştır. Bu
âşıklar, yine Karacaoğlan ağırlıklı türküler icra etmişlerdir. Halil Koç, dernek çatısı altında
2005’te de aynı isimle bir etkinlik daha gerçekleştirmiştir.
Halil Koç, gerçekleştiridiği bu etkinliklerin sayısını tam olarak hatırlayamamakla birlikte “1., 2.,
3., vd.” şeklinde her yıl düzenli olarak sekiz defa gerçekleştirmiştir. Daha sonra ise Ziya Kılıç’ın
bu tarz programlar yapmasından sonra Halil Koç, bu tarz etkinlik yapmayı bırakmıştır.

arabayla toplatır, Düziçi’ndeki bir çay ocağına getirirmiş. Bu âşıklar burada çaylarını içer, birbirlerine
türküler söylerlermiş. Bütün masrafları ise belediye karşılarmış. Daha sonraki günler ise Düziçi Öğretmen
Lisesinin içindeki anfi tiyatroda bu âşıklar program yaparlarmış. Bu programa on-on iki âşık/icracı
katılırmış. Bu programlara katılan âşıklardan/icracılardan bazıları Hamza Yaşkeçeli, Âşık Dursun, Âşık
Bilal, İspir Onbaşı, Âşık Mehmet Kına, Âşık Mehmet Göl, İbrahim Çobanoğlu, Karayiğit Osman, Âşık
Kemal Kurt’tur. Bunun dışında bu programa dışarıdan da âşıklar çağrılırmış. Bu âşıkların kimisi saz
çalabilirken kimisi saz çalamamaktadır.
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Düziçi’nde Karacaoğlan adına yapılan bu etkinlikler, ilçenin Karacaoğlan’a sahip çıktığını ve
Karacaoğlan Geleneği’nin canlı tutulmaya çalışıldığını göstermektedir. Özellikle Ziya Kılıç’ın
Karacaoğlan adına yaptığı etkinlikler, daha geniş kapsamlı olmuş, bünyesinde birçok programı
barındırmıştır. Bu etkinliklere her ne kadar katılımcı sayısı az olmakla birlikte geride bıraktığı
izler günümüzde bile yöredeki âşıkların dilinde hâlâ anlatılmaktadır. Bu programların hepsine
düzenli olarak katılan ve de çoğu programın sunuculuğunu yapan kaynak kişimiz Âşık Dursun,
bu programlar sayesinde ilçede adı sanı duyulmamış birçok yerel âşığın ilçe halkı tarafından
tanındığını, adının duyulmaya başlandığını bildirmiştir. Özellikle de ilçeye en uzak köylerden
olan ve dağlar arasında kalmış Yeşilyurt (Zindeğan) köyündeki Mehmet Kına ile Mehmet Göl
sadece kendi köyü ve civarında tanınırken bu programlar sayesinde ilçe halkı tarafından tanınır
hale gelmiştir. Program, bu yönüyle de türkü ve hikâyenin kaynağı olan âşıklık geleneğinin canlı
kalmasında da önemli bir payı olmuştur. Ziya Kılıç’ın yakın zamanlara kadar büyük bir özveriyle
gerçekleştirdiği bu etkinliklerin yerini ilçede Ziya Kılıç’ın yeğeni Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni Yahya Çoban yaptığı ve öncülük ettiği bazı programlarla doldurmaya çalışmıştır.
Yahya Çoban’ın öncülük ettiği etkinliklerden biri Düziçi (Osmaniye) nde yapılmaya başlanan
“Âşıklar ile Karacaoğlan” adlı programdır. Düziçi ilçesinde “Âşıklarla Karacaoğlan” adıyla altı
program yapılmıştır. 03.02.2020 tarihinde yapılması planlanan 7. program ise o dönemde ülke
genelinde verilen şehitlere saygıdan dolayı yapılmamıştır. Oldukça rağbet gören bu program
dizisi daha sonraki ayda patlak veren Covid-19 salgını dolayısıyla bir daha yapılamamıştır.
Programın resmi olmamakla birlikte yukarda belirttiğimiz gibi organizatörü Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmeni Yahya Çoban’dır. Yahya Çoban144 bu programın nasıl başladığı, bu program
başlamadan önce yapılan etkinlikler ve programlar hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Yahya
Çoban, Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden olup bu mahalle bazı kaynaklarda Karacaoğlan’ın
doğum yeri olarak geçmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu mahalle de kendilerini
Karacaoğlan’ın torunları olarak görmektedir. Yahya Çoban da bu hususa dikkat çekmiş,
kendisinin Farsak145 diyarının çocuğu olduğunu, çocukluğundan beri Karacaoğlan kültürüyle
Yahya Çoban ile 18.06.2020 tarihinde yapılan görüşme notları. Çoban ile yapılan görüşme notları H.
İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir.
145
Halk arasında Karacaoğlan Mahallesi, “Karacaoğlan Farsağı” olarak geçmektedir. Hatta, ilçede
yaptığımız görüşmelerde ve Düziçi Karacaoğlan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği başkanı Halil
Koç’un verdiği bilgiye göre Düziçi sınırları içerisinde bulunan Sabun Çayı güzergahındaki yaklâşık 36 km.
lik mesafe boyunca Farsak Türkmen aşiretine mensup kişiler oturmaktadır. Sabun Çayı’nın kenarı
Farsakların kışlak arazileri olduğu için bu sınır boyunca Farsaklara mensup kişilerden bazı aileler
oturmaktadır. Bu yüzden de Sabun Çayı kenarı ve civarındaki bazı yerler hem Farsak adıyla anılmakta hem
de Farsakların yaşadığı yer olarak anılmaktadır. Hoğdu Yaylası ile Sabun Çayı’nın Ceyhan Nehrine
döküldüğü yer arasında “Farsak” olarak anılan yerler ve Farsakların yaşadığı yerler şunlardır: Pirsultanlı
köyü civarında “Çirişliġaş Farsağı”, “Gümüş Farsağı”, Boyalı-Böcekli beldesi sınırları içerindeki “Abacı
Farsağı”, Bostanlar köyü sınırları içerisinde bulunan “Kaşobası Farsağı”, Bayındırlı köyü içerinde bulunan
“Garaaliler Farsakları”, “Akdere Farsağı”, Alibozlu köyü sınırları içerisinde bulunan “Ali Mülayimler”
144
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büyüdüğünü ve Karacaoğlan sevgisinin kökeninin çocukluk yıllarına kadar dayandığını
belirtmektedir. Bu yüzden çocukluk yıllarında başlayan bu Karacaoğlan sevgisi, şimdiye kadar
da sürmüştür. 1999 yılında Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesine tayini çıktıktan sonra hem
okulunda hem de Düziçi ilçesinde Karacaoğlan ile ilgili etkinlikler, çalışmalar, faaliyetler
yapmaya başlamıştır. İlk yaptığı faaliyet ise Karacaoğlan’ın birçok şiirini/türküsünü bilen İspir
Onbaşı’nın akrabası Halil Koç ile “Karacaoğlan Kültürü Yayma ve Yaşatma Derneği”146 ni
kurmak olmuştur. Derneğin başkanlığını Halil Koç,

genel sekreterliğini de Yahya Çoban

üstlenmiştir. Çoban, ilçenin yerel gazetesi olan Erdem gazetesinin her sayısında bir Karacaoğlan
şiirine yer verilmesini sağlamıştır. Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesinde öğretmenlik yaparken her
öğrencinin Karacaoğlan’ın bir şiiri/türküsünü ezberlemeyi şart koşmuştur. Bu sayede lisedeki
birçok öğrenci Karacaoğlan’ı tanımış, en az bir türküsünü/şiirini öğrenmiştir. Çoban, bunun
dışında köy düğünlerine giderken yanında ara sıra bir âşık götürerek düğünde aşığın bir iki
Karacaoğlan türküsünü hikâyesiyle söylemesini sağlayarak eski geleneği canlandırmaya
çalışmıştır. Okuldaki bazı meslektaşlarıyla okulda türkü programları, şiir programları düzenlemiş,
bu programlarda ağırlıklı olarak Karacaoğlan’ın parçalarına yer verdirmiştir. Çoban, okulundaki
TDE öğretmeni arkadaşı Abdurrahman Köse’yle ilçede Karacaoğlan ile ilgili neler yapılabilir?
tarzındaki fikir alışverişinde arkadaşının ilçede açılan kurumlara “Karacaoğlan” isminin
verilmesinin uygun olacağı düşüncesini beğenir ve bu konuda çalışmalar yapmaya koyulur. Ziya
Kılıç, Halil Koç gibi arkadaşlarıyla bu konuda girişimlerde bulunurlar. Yahya Çoban, 2019 yılına
kadar Karacaoğlan ile ilgili bu tür etkinlikler, programlar, çalışmalar yapmıştır.
2018-2019 eğitim öğretim yılında Çoban’ın mesai arkadaşı aynı zamanda Düziçi Atatürk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcılığı görevinde bulunan Kudret Gül, “Kim Var İmiş Biz
Burada Yoğ İken” adında Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-I. Çağrı Dönemi Projesine
olarak da geçen “Demirciler Farsağı”, aynı köy sınırları içinde bulunan “Beşkesme Farsağı”
(Karacaoğlan’ın soyu olduğu iddia edilen Sayıloğlu ailesinden bazı kişiler burada ikamet etmektedir), aynı
köy sınırları içerisinde bulunan Telliler Mahallesi olarak bilinen yere “Telliler Farsağı”, yine aynı köy
içerisinde bulunan Dereobası Mahallesi olarak geçen yere “Dereobası Farsağı”, denilmektedir. Bu yerlerde
Farsak aşiretine mensup bazı kişiler oturmaktadır. Bunun dışında Farsakların yaşadığı ve halk arasında da
aynı adla anılan yerler şunlardır: Yenice Haruniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Çirişliyazı” ile
“Sahiller” denen mevkiler, Çatak köyü sınırları içerisinde bulunan “Çamgonuşu Farsağı”, “Hoğdu
Farsakları”. Halil Koç’un verdiği bu yerler, yukarıda da belirttiğimiz gibi hem Farsakların yaşadığı yerler
olarak hem de bu aşiretin adıyla anılan yerler olarak yöre ahalisi arasında anılmaktadır. Halil Koç’un verdiği
bu bilgilerle uyumlu olarak halk arasında ise en çok bilinenleri şunlardır: “Tespi Farsağı, Karacaoğlan
Farsağı, Gümüş Farsağı, Abacı Farsağı, Akdere Farsağı, Çirişliyazı Farsağı, Kaşobası Farsağı” dır. Koç’a
göye Düziçi sınırları içerisinde yaklâşık 25 bin civarında Farsak aşiretine mensup kişi yaşamaktadır. Bu
sayının doğruluğunu tespit etmek mümkün olmamakla birlikte sayılan bu yerler göz önüne alındığında Halil
Koç’un verdiği sayı kadar olmasa da ilçe nüfusunun önemli bir kısmının Farsak Türkmen boyuna mensup
kişilerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Halil Koç’un Düziçi nüfusunun yaklâşık %25’i Varsak Türkmenleri
oluşturur görüşüne karşılık Refiye Şenesen’in bir çalışmasında bu oran yaklâşık %10 olarak verilmiştir
(2011: 274).
146
Bu dernek ve derneğin faaliyetleri hakkında aşağı kısımlarda ayrıntılı bilgi verilecektir.
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başvurur ve proje kabul edilir. 17949 nolu proje kapsamında bir dizi etkinlikler yer almaktadır.
Bu projenin ağırlığını ise Karacaoğlan ile ilgili programlar oluşturmaktadır. Kudret Gül, bu
projeyi Yahya Çoban ile birlikte yürütmekle birlikte Çoban daha aktif rol almıştır.
Bu etkinlikler kapsamında 17 Nisan 2019 tarihinde Düziçi Atatürk Meslek ve Teknik Lisesinde
“Liseler Arası Ödüllü Karacaoğlan Şiirlerini Okuma” yarışması düzenlenmiş, bu yarışmaya
ilçedeki liselerden 16 öğrenci katılmıştır. Bu yarışmanın amacı, öğrenciler arasında en güzel şiiri
okuyanı bulmaktan ziyade ilçedeki liseli öğrenciler arasında Karacaoğlan algısı yaratmaktır. Bu
amaçla yarışmada dereceye giren öğrencilerin yanında dereceye giremeyen bütün öğrencilere de
ödül verilmiştir. İlk on öğrenciye para ödülü verilmiş, diğer altı öğrenciye ise başka ödüller
verilmiştir. Bu programın sonunda ilçenin âşıklarından Yahya Gürz, sazıyla bir türkü icra etmiş;
Bülent Güzel ise birkaç türkü icra etmiştir (Zek!ce Gazetesi, 2019: 1-4).
Bu proje kapsamında Düziçi Kır Düğün Salonunda “Ozan Söyleşisi” kapsamında yine nisan ayı
içerisinde sunuculuğunu Yusuf Geçit’in üstlendiği büyük bir organizasyon gerçekleştirilir. İlçenin
âşıkları ve daha önce düzenlenen “Liseler Arası Ödüllü Karacaoğlan Şiirlerini Okuma”
yarışmasına katılan öğrenciler ve okullardan bazı öğretmenler bu programa davet edilir. Ayrıca
programa Yahya Çoban’ın kendi okulundan bir grup öğrenci de katılır. Bu programda âşıklar;
Karacaoğlan’ın türkülerini icra etmişler, bazı âşıklar ise kendi bestelerini okumuşlardır.
Programda yer alan âşıklardan bazıları şunlardır: Âşık Cuma, Âşık Yahya Gürz, Âşık Çobanoğlu,
Âşık Enver Ova, Âşık Ali Demirci. Programın açılışında Karacaoğlan Kültürü ve Yayma Derneği
Başkanı Halil Koç, Karacaoğlan hakkında konuşma yaparak Karacaoğlan ile ilgili yaptığı
çalışmalardan ve de bu konuda yayımladığı kitaptan bahsetmiştir. Bir buçuk saat süren bu
programın sonunda âşıklara ve konuşmacılara Yahya Çoban tarafından plaket takdim edilmiştir
(Sabır Gazetesi, 2019: 3).
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Resim 11. “Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken” projesi kapsamında Düziçi Kır Düğün
Salonunda 25.04.2019 tarihinde gerçekleşen “Ozan Söyleşisi” etkinliğinden (H. İbrahim
Topalak’ın özel arşivinden).
Yahya Çoban, 2019 yaz ayında Osmaniye valisinin Karacaoğlan’ın kabrinin olduğu iddia edilen
Hoğdu Yaylası’nı ziyaret edeceğini duyunca kiraladığı bir minibüse ilçedeki bazı âşıkları ve
arkadaşlarını da yanına alarak Hoğdu Yaylası’ndaki Karacaoğlan’ın mezarı başında valiyi
karşılamaya gider. Osmaniye valisi Ömer Faruk Coşkun, Düziçi kaymakamı Mutlu Almalı, üst
düzey devlet görevlileri ve sivil bazı kişiler Hoğdu Yaylası’na Karacaoğlan’ın mezarı başına
gelirler. Karacaoğlan’ın mezarı başında Osmaniye valisi ve yanındakiler karşılanır ve valiye
Karacaoğlan’ın hayatı ve mezarı hakkında kısaca bilgi verilir. Osmaniye valisi Ömer Faruk
Coşkun, Karacaoğlan için bir anıt mezar yapılmasına ve mezarın yanında bulunan yaklaşık yarım
dönüm kadar arazinin de istimlak edilerek Karacaoğlan Anıt Mezarı içine dâhil edilmesiyle ilgili
bir proje başlatacağını söyler. Karacaoğlan’ın mezarının ziyaretinden sonra mezarın yaklaşık 500
m yukarısında suyu bol ve büyük çınar ağaçları olan bir yerde hazırlanan öğle yemeğine gidilir.
Burada hazırlanan yemekler yenildikten sonra âşıklar ve şairler burada türkülerini ve şiirlerini
valinin huzurunda icra ederler. Bunun dışında çeşitli sohbetler edilerek program sona erer.
Yahya Çoban, ekibiyle birlikte geri dönerlerken minibüste Karacaoğlan ile ne gibi etkinlikler
yapılabilir, tarzında sohbetler yapılır. Orada bulunanlardan bazıları ilçede Karacaoğlan adı altında
ayda bir âşıklar programı yapılmasının iyi olacağı yönünde fikir beyan ederler. Düziçi Turuncu
TV sahibi Bünyamin Könüş, böyle bir programın yapılmasına çok sıcak baktığını ve bu programı
ücretsiz olarak canlı yayında yayınlayabileceğini dile getirir. Karacaoğlan adı altında ayda bir
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programın yapılması fikri minibüste bulunanlar tarafından çok sıcak karşılanır ve böyle bir
programın yapılmasına karar verilir. Yahya Çoban, bu işi gönüllü olarak üstlenir ve programı
yapmaya koyulur. Yahya Çoban; Düziçi Turuncu TV sahibi Bünyamin Könüş ve TDE öğretmeni
Yusuf Geçit’i yanına alarak çalışmalara başlar. Akademik danışman olarak da H. İbrahim Topalak
seçilir. Yahya Çoban, ekibiyle çeşitli zamanlarda toplantılar yaparak programın her ayın ilk
pazartesi günü Düziçi ilçesindeki Düziçi Belediyesinin yaptırdığı kıl çadırlarda yapılmasına karar
verirler. Programın adının da “Âşıklarla Karacaoğlan Türküleri” olması uygun görülür. Program
için gerekli hazırlıklar yapılır ve kıl çadırlar için Düziçi Belediyesinden izin alınarak ilk program
için düğmeye basılır. İlki 05.08.2019 tarihinde gerçekleşen bu program, altı kez gerçekleştirilir147.
Sonraki programlar ise pandemi dolayısıyla yapılmaz. Yahya Çoban, Düziçi Turuncu TV
tarafından canlı olarak yayınlanan bu programı hem il içinden hem il dışından hem de yurt
dışından binlerce kişi tarafından izlendiğini, bu kişiler tarafından gönderilen mesajlarda ve
yapılan yorumlarda da çok olumlu ifadelerin yer aldığını belirtmiştir. İzleyicilerden gelen binlerce
yorum ve mesajlarda programın yapılmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği
görülmüştür.
İlk program 05.08.2019 tarihinde Düziçi (Osmaniye) nde bulunan Düziçi Belediyesinin yaptırdığı
kıl çadırlarda148 akşam 20:30’da gerçekleşmiştir. Program, Düziçi ilçesinde faaliyet gösteren
“Düziçi Turuncu TV” tarafından canlı olarak yayınlanmıştır. Bu programın amacını Yahya Çoban
şöyle açıklamaktadır:
Biz, şimdi, ilçemizde birkaç farklı Karacaoğlan derneği olunca, biz bunları bir araya
getirelim dedik. Herhangi bir siyasi rant sağlamadan, herhangi bir ayrılığa sebebiyet
vermeden kıl çadır, ricamız üzerine Belediye de tahsis eddi bize. Buyrun gidin dedi. Her
ayın pazartesi ilk akşamı, pazartesi akşamı burdayız. Genç âşıklarımızı, daha gün yüzüne
çıkmamış âşıklarımızı ve âşıklık geleneğini yaşatma adına böyle bir etkinlik yapıyoruz.

Yahya Çoban’ın konuşmalarına göre bu programın üç ana hedefi olduğunu anlıyoruz. Program
bu açılış konuşmasından sonra genel olarak şu şekilde devam etmiştir: Program’da ilk türküyü
Gökçayır köyünden Âşık Ali Demirci icra etmiştir. Programda ikinci türküyü Alibozlu köyünden
emekli öğretmen Mustafa Dağlı sazıyla icra etmiştir. Mustafa Dağlı, türkünün hikâyesini de
kısaca açıklamıştır. Üçüncü türküyü ise Düziçi’nin âşıklarından Ozan Cumali icra etmiştir. Ozan

Yapılan bu altı programın hepsinde bulunduğumuzu belirtmek isteriz.
Pierre Nora, “Hafıza Mekânları” adlı eserinde çağdaş bilincin üç anahtar sözcüğü olduğunu
belirtmektedir: Kimlik, hafıza, ortak malvarlığı. Bunların içindeki hafızayı ise anılar, gelenekler,
alışkanlıklar, âdetler, görenekler olarak tanımlamakta ve bilinçten yarı bilinçsizliğe kadar uzanan alanı
kapsadığını belirtmektedir (2006: 257). Bu bağlamda programın yapıldığı Düziçi’nin de içinde bulunduğu
Çukurova bölgesindeki Türkmen aşiretleri 1865 yılına kadar göçerevli bir yaşam sürdüğü için konut olarak
kıl çadırlar kullanmaktaydı. Programın kıl çadırlarda yapılması, bir bakıma hafızayı canlı tutma gayesi
taşımakta olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta adına etkinlik yapılan Karacaoğlan’ın şiirlerinde göçerevli
yaşamın izleri bariz bir şekilde görülmektedir.
147
148
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Cumali, kendini tanıtan bu türküsüne ilk başta kendini tanıtan bir şiirle başlamış daha sonra ise
“Ozanlar Diyarı Osmaniye” türküsünü söylemiştir. Bu türküde Osmaniye ve ilçelerinin
yetiştirdiği âşıklardan bahsedilmektedir. Ozan Cumali, bu türkünün üç dörtlüğünü bir televizyon
kanalındaki “Ninnilerle Ağıtlarla Anadolumuz” programı çekimlerinde de icra etmiştir. Ozan
Cumali, icrasını gerçekleştirdikten sonra Merdan İslah, ilçede sosyal medya üzerinden birbirlerine
şiirler yazan daha doğru bir ifadeyle karşılıklı atışma tarzında şiirler yazan Yusuf Geçit ile Halil
Sail’e söz hakkı verdi. Edebiyat öğretmeni Halil Sail ile Yusuf Geçit’in karşılıklı olarak yazdıkları
şiirler ilçede öğretmen camiası başta olmak üzere çoğu kişi tarafından ilgiyle okunmaktadır.
Yusuf Geçit, şiirinin yazılış nedenini açıklayıp şiirini okuduktan sonra Halil Sail de Yusuf
Geçit’in şiirine karşılık olarak yazdığı kendi şiirini okudu. Bu iki şiir okunurken sazla fon müzik
verilmiştir. Bu iki şiirin okunmasından sonra aslen Osmaniye’nin Tehçi köyünden olup
Düziçi’nde ikamet eden Dursun Gezer, bir türkü söylemiştir. Dursun Gezer’den sonra Pirsultanlı
köyünden on beş, an altı yaşlarındaki Ali Kahyaoğlu, sözleri Pirsultan’a ait olan “Karşıda
Görünen Yayla Ne güzel Yayla” türküsünü söylemiştir. Ali Kahyaoğlu’ndan sonra Osmaniye’nin
Tehçi köyünden bir icracı “Şavo Gelin” adlı türküyü söylemiştir. Türküye Ali Demirci, sazıyla
eşlik etmiştir. Daha sonra Düziçi’nin tanınan âşıklarından Yahya Gürz, sazıyla art arda iki türkü
icra etmiştir. Yahya Gürz’ün icrasından sonra programa 10 dakikalık bir mola verilmiş, akabinde
programa kalındığı yerden devam edilmiştir. Programın ikinci yarısı da hemen hemen aynı
şeklide devam etmiş, orada bulunan profesyonel ve amatör icracılar türkü ve şiirler okumuşlardır.
Program kapanış konuşmasıyla sonlanmıştır. Yapılan bu programa ilçe dışından Osmaniye’nin
Tehçi köyünden üç kişi dinleyici olarak biri de şiir okumak üzere toplam dört kişi katılmıştır. Bir
okulda müdür yardımcılığı yapan Ökkeş Kartal, Alibozlu köyünden sütçülükle uğraşan Ömer
İşcan, Pirsultan köyünden on yaşlarında olan Ali Miraç Kahyaoğlu, Düziçi Belediyesinde üst
düzey yönetici Avukat İsmail Öner, Kurtuluş Mahallesi muhtarı Hasan Güzel, Düziçi
Belediyesinde çalışan Muhammet Ali Kırat gibi kişiler de dinleyici olarak orada bulunmuşlardır.
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Resim 12. 22.06.2020 tarihinde Düziçi’nde Düziçi Belediyesinin yaptığı kıl çadırlarda yapılan
“Âşıklarla Karacaoğlan Türküleri” programından (H. İbrahim Topalak’ın özel arşivinden).
Altı kez gerçekleşen bu programlarda kaynak kişilerimizden Âşık İbrahim Çoban, Ömer Kına,
Mehmet Yutkal, Âşık Güllü Mehmet, Âşık Dursun, Âşık Yahya Gürz de icralarını
gerçekleştirmişlerdir. Bu programlarda icra edilen türkülere bir örnek vermek gerekirse kaynak
kişilerimizden Mehmet Yutkal’ın icra ettiği türküyü verebiliriz. Mehmet Yutkal’ın programda
icra ettiği Karacaoğlan türküsü aşağıda verilmiştir.
Sevda sevda derler be hey erenler
Görmeyene bir acayip hal olur
Bir ġız varıp on yaşına girince 149
Açılmadık bir domurcuk gül olur
On birinde mah yüzüne bakılır
On ikide ġızın ġahrı çekilir
On üçünde ak gül olur açılır150
On dördünde her bir yanı bal olur
On beşinde gezer gendi başıňa
On altıda yâdlar girer döşüňe
On yedide gezer gendi başıňa151
Çok sallanma zülüflerin tel olur
On sekizde ġayet yüksekden uçar
On dokuzda gözlerinden ġan saçar
Yirmisinde sevdiğinden vazgeçer152
Son deminde bir kötüye ġul olur

149

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
151
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
152
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
150
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Diyor Ġaracoğlan ġaşları ġara
Ciğerime vurdun hançarsız yara
Çok varıp gelme de sevdiğin yere153
Ya muhabbet kakar ya bir hal olur

Altı kez gerçekleşen bu programın yapıldığı kıl çadırlarda icracılarla birlikte ortalama 20-30
kişilik bir grup bulunmasına karşın Düziçi Turuncu TV’nin canlı yayın yapmasıyla bu programın
dinleyici kitlesi binleri bulmuş; program özelde ilçede genelde ise yörede büyük ilgi görmüştür.
Bunun dışında oraya gelen dinleyicilerin sosyal paylaşım sitelerindeki kişisel hesaplarından canlı
yayın yapması da programın birçok kişi tarafından izlenmesine katkısı olmuştur. Yapılan bu
etkinlik, âşıklık geleneğinin güçlü olduğu Düziçi ilçesinde türkü geleneğinin canlanmasında
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Programa genç âşık adaylarının da davet edilmesi hem bu genç
âşık adaylarının tanınmasında hem de usta âşıkları dinleyerek geleneği öğrenmesinde yapılan bu
program önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Bu programın devamı niteliğinde diyebileceğimiz
“Karacaoğlan Çığırması” adıyla bir program aynı mekânda Âşık Dursun öncülüğünde 2021
Kasım ayı içinde yapılmaya başlanmıştır. Bu programa da yörenin önemli âşıkları katılmakta
icralarını gerçekleştirmekte, yörenin âşıklık geleneğine oldukça önemli katkıları olmaktadır. Bu
programlar Düziçi’nde faaliyet gösteren iki haber bülteni tarafından canlı olarak
yayınlanmaktadır. Düziçi’nde Karacaoğlan adına yapılmış ve yapılan bu programların benzeri
Kadirli ilçesinde de yapılmaktadır. Kadirli’de âşıklık geleneğiyle ilgili veya içinde âşıklara yer
veren birçok program yapılmakla birlikte Âşık Feymânî adına yapılan programların daha ön
planda olduğunu söyleyebiliriz.
Kadirli âşıklık geleneğinin güçlü olduğu yerlerden biridir. Bu yüzden Kadirli, kültürüne sahip
çıkma adına bu tür etkinliklere eskiden beri önem vermektedir ki “Kadirli Lise Yaptırma Derneği”
tarafından çok erken yıllarda, 1972’de, Kadirli’de “Âşıklar Gecesi” düzenlenmiş, birinciliği ise o
zaman Kadirli’ye, şimdi ise Sumbas’a bağlı Mehmetli beldesinden Âşık Halil Karabulut almıştır
(Sakaoğlu, 1987: 14). Çok erken dönemlerde yapılan bu tarz programlar ilerleyen yıllarda çeşitli
kurum, kuruluş ve derneklerin öncülüğünde artarak devam etmiştir.
Kadirli kültürüne büyük hizmetleri olan kuruluşlardan biri KAVAK’tır. 1995’te kurulan “Kadirli
Eğitim Kültür Vakfı” (KAVAK) (Boysal, 2016: 294), yukarıda da vurguladığımız gibi Kadirli
âşıklık geleneğine ve kültürüne çok büyük hizmetleri olmuştur. KAVAK, profesyonel bir
dernektir. Üç tane şubesi bulunmaktadır: Kadirli, Adana ve Ankara. Kavak’ın birçok amacı
olduğu gibi bir amacı da “Kadirli ve yöresinden yetişmiş halk ozanlarının, birikimlerini ortaya
koyabilecekleri geleneksel toplantılar tertiplemek” tir154. Nitekim, bunun için de önemli
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Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
http://www.kavak.org.tr/ [E. T.: 30.12.2021].
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çalışmalar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Âşık Feymânî adına yaptıkları etkinlik başlı
başına özelde Kadirli genelde Çukurova kültürü için oldukça önemli bir hizmettir.
Kadirli’nin Durmuş Sofular köyünde birkaç yıl art arda yaz mevsiminde köy halkının gençleri
tarafından tanışma, kaynaşma maksatlı etkinlikler düzenlemiş, bu etkinliğe Gül Ahmet Yiğit,
Âşık Kara Mehmet gibi âşıklar çağrılmış, bu âşıklar icralarını gerçekleştirmiştir. Bu örnek sadece
ilçe merkezinde etkinliklerin yapılmadığını köylerde de etkinliklerin yapıldığını ve yöre
âşıklarının davet edildiğini ve türküler söylediğini göstermektedir.
Bunun dışında okullarda da şiir dinletisi, türkü gecesi gibi çeşitli adlar altında programlar
yapılmaktadır. Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi, bu konuda oldukça başarılı olduğu söylenebilir.
2004 yılına ait bir dergiye göre bu okulda okul müdür yardımcısı Bünyamin Gökbaş yönetiminde
hem Cumhuriyet Bayramı’nda hem de 16 Mart’ta öğrencilere ve halka dönük olarak “Müzik
Eğlence Programı” düzenlenmiştir (İrfan Çeşmesi, 2004: 17).
3.2.1.5.2. İl Dışındaki Etkinlikler, Şenlikler, Festivaller, Programlar, Kutlamalar
Yöre âşıkları hem il içinde hem de il dışında birçok etkinliğe katılmış, katıldıkları etkinliklerde
icralarını gerçekleştirmişlerdir. İlki 07-09 Ekim 1966 tarihinde gerçekleşen Konya Âşıklar
Bayramı’na 18 âşık katılmış, bunlardan biri ise Kadirlili Abdulvahap Kocaman’dır. Daha sonraki
Âşıklar Bayramı’na ise çalışma sahamız ve civarından Âşık Feymânî, Mahmut Taşkaya, Halil
Karabulut, Hacı Karakılçık, Gül Ahmet Yiğit, Eyyubî gibi âşıklar katılmıştır (Halıcı, 2001: 180182). Bunun dışında başka illerdeki etkinliklere de katılmışlardır. 30 Kasım- 2 Aralık 2008
tarihleri arasında Sivas’ta Kültür Bakanlığınca “Halk Ozanları Sivas Buluşması” ismi altında
şölen ve panel yapılmıştır (Kaya, 2017: 280). Bu etkinliğe Osmaniye’den Osmaniye Düziçililer
Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Ziya Kılıç ile Kadirli’den Âşık Feymânî katılmışlardır.
Kaynak kişimiz Ziya Kılıç, 29 Kasım 2008 tarihinde Ankara’ya gittiklerini, ertesi gün ise
bakanlıktan birinin nezaretinde 46 âşıkla birlikte Ankara’dan bir trenle Sivas’a hareket ettiklerini
belirtmiştir. Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe o zamanki Sivas valisi Veysel
Dalmaz, yine o zamanki Kültür Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Dr. Mahmut Evkur,
yine o zamanlar Kültür Bakanlığında görevli olan Dr. Şeyda Odabaşı, Ege Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Metin Ekici, o zamanki Sivas vali yardımcısı Kemal Şahin iştirak etmişlerdir. Panelde âşıklık
geleneği ve âşıkların sorunları tartışılmış ve âşıklık geleneğinin korunmasını ön gören kararlar
alınmıştır. Panelin yapıldığı günün akşamında ise “Âşıklar Şöleni” yapılmıştır. 60’a yakın aşığın
katıldığı bu şölende âşıklar hem kendi bestelerini icra etmişler hem de kendi aralarında atışma da
yapmışlardır. Lep değmez adıyla yapılan bu atışmaları TRT canlı olarak yayımlamıştır. Bu şölen
Âşık Veysel’den söylenen türkülerle sona ermiştir. Ertesi gün ise Âşık Veysel’in kabri ziyaret
edilmiştir (Düziçi Düldül, 2008: 1-2).
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Kaynak kişimiz Karayiğit Osman, il dışındaki bazı etkinliklere katıldığı gibi Malatya
Üniversitesi’nin düzenlediği bir etkinliğe ve Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki bir okula
davetli icracı olarak katılmış, buralarda hem âşıklık geleneği hakkında bilgi vermiş hem de
icrasını gerçekleştirmiştir. Kaynak kişilerimizden Âşık Suna Sefer, Hatay’daki Mustafa Kemal
Üniversitesinin düzenlediği bahar şenliklerine Âşık Feymânî ile birlikte üç kez katılmıştır.
Yörenin diğer önemli bir âşığı Halil Karabulut, Erzurum’da 03-05 Nisan 1981 tarihleri arasında
düzenlenen “III. Âşıklar Şenliği” ne katılmıştır. Bunun dışında Mut’ta düzenlenen “Karacaoğlan
ve Kayısı Bayramı”, Mersin’de düzenlenen “Akdeniz Moda ve Tekstil Festivali” ne de şiirleriyle
katılmıştır (Sakaoğlu, 1987: 17, 18). Kaynak kişimiz Âşık Feymânî; Almanya, Belçika,
Türkmenistan gibi yurt dışındaki etkinliklere de katılmıştır. Kırgızistan, Özbekistan, Irak, Fransa
gibi ülkelerden davet almasına karşın buralara gitme fırsatı olmamıştır.
15 yıl gibi uzun süre radyolarda âşıklık geleneğiyle ilgili programlar yapmış olan yörenin önemli
âşıklarından kaynak kişimiz Âşık Dursun da il içinde birçok etkinliğe, programa, festivale,
toplantıya, kongreye, şenliğe, anma törenlerine katılmasının yanında yurt içindeki birçok
etkinliğe davet edilmiş, bunların çoğuna da bazen tek bazen de yörenin diğer âşıklarıyla iştirak
etmiştir. Âşık Dursun, Erzurum’da düzenlenen “Âşıklar Kahvesi” programına katılmıştır. Âşık
Dursun, bu programda başta Erzurum ve Kars olamk üzere ülkenin önemli birçok âşığıyla tanışma
fırsatı da bulmuştur. Âşık Dursun’un yakın tarihlerde katıldığı bir diğer program ise Çanakkale’de
düzenlenen “Çanakkale’nin Kurtuluşu ve Şehitler Programı” dır. Bu programda Denizli’den Ozan
Nihat, Erzurum’dan Turabi, Kahramanmaraş’tan bir âşık gibi birçok âşık ve şair katılmıştır.
Programda her âşığa üç türkü söyleme hakkı verilmiştir. Âşık Dursun, Kars’ta Âşık Şenlik adına
düzenlenen programa da katılmıştır. Âşık Dursun’un davetli olarak gittiği illerden bir diğeri ise
Çorum’dur. Çorum İskilip’de Dedesli Ovası’nda yaz aylarında düzenlenen “Yörük Türkmen
Şenliği” ne dört-beş yıl önce katılan Âşık Dursun, bu etkinlikte yaklaşık 50 bin kişilik bir kitleye
hitap etmiştir. Âşık Dursun, il dışındaki etkinliklerde icrasına başlamadan önce “Ben Karacoğlan
diyarının âşığıyım ve Karacoğlan Kültür ve Dayanışma Dernek başkanıyım…” şeklinde sözler
sarf ettikten sonra icrasına başlamaktadır. İcra ettiği türkülerden biri de ister hikâyeli ister
hikâyesiz olsun mutlaka Karacaoğlan’a aittir.
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Resim 13. Yörenin önemli âşıklarından Âşık Dursun’un Çorum İskilip’te düzenlenen etkinlikte
icrasını gerçekleştirirken (Âşık Dursun’un özel arşivinden).
3.2.1.6. Kahvehaneler
Âşıklık geleneği çerçevesinde sözlü kültür ortamların başında kahvehaneler gelmektedir
(Çobanoğlu, 2002: 55). Gelibolulu Mustafa Ali’nin verdiği bilgiye göre İstanbul’da ilk
kahvehaneler 1552/53 yılında ortaya çıkmış ve buralara gelenler, genelde hoş sohbet etmek
isteyen farklı zümrelerden kişilerdir. Bunlar ise genelde dervişler, dedikoduyu seven insanlar,
gariban kişiler, sipahiler ve yeniçerilerdir. Hatta kahve içmenin bir sakıncası olmadığına inanan
insanlar bile vardı. Kahvehaneler; oyun, müzik, hikâyeler, şiir ve gölge oyunu gösterileri gibi
eğlenceler ve sohbet için toplumun her kesiminden erkeklerin bir araya geldikleri mekânlardır.
Peçevi’nin verdiği bilgiye göre ise bu kahvehaneler bazen o kadar kalabalık olmaktadır ki
oturulacak yer bulunmamaktadır (Andrews ve Kalpaklı, 2018: 74, 88-89).
1852 yılında İstanbul’u ziyaret eden Théophile Gautier (2018: 113), İstanbul’daki bazı
kahvehaneler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgilerden biri de bu kahvehanelere
gelen şarkı söyleyen topluluklardır. Yazar, bahsedilen bu topluluğun çaldığı müziklerin ortamı
neşelendirdiğinden, çalınan bu müzikleri Doğluların zevkle, saatlerce dinlediğinden
bahsetmektedir. Kendisinin de bu müzikleri çok sevdiğini de sözlerine eklemektedir. Gautier’in
“çalarak şarkı söyleyen topluluklar” diye bahsettiği kişiler kanaatimizce âşıklar olsa gerek.
Kahvehanelerin açılmasından üç yüz yıl geçmesine karşın kahvehaneler, diğer birçok ortak
özelliğinin yanında âşıkların uğrak mekânlarından biri olma özelliğini 1852 yılında da sürdürdüğü
anlaşılmaktadır.

222

Herhangi bir konu, nesne ve onlara dayalı anlatı ve faaliyetler silsilesine dayalı olarak bir araya
gelen ve söz konusu bir araya getirilen hususla ilgili ortak referans kaynakları oluşturularak
bunlara dayalı olarak birlikteliğini sürdüren bir cemaat gibi sürekliliğe sahip arkadaş grupları
olarak tanımlanan “meraklı grubu” , maddi bir kazanç beklentisinin pek olmadığı amatör bir ruhla
keyif amacıyla yapılan “hobi” olarak nitelendirilebilecek geleneksel kültürel faaliyetlerinin bir
araya getirerek çoğunlukla bir mekânda birleştirdiği insan topluluğudur (Çobanoğlu, 1992: 120;
2002: 55). Çobanoğlu’nun bu yerinde tanımlamasını saha çalışma sahamız Osmaniye’deki
kahvehaneler için değil de çoğunlukla kına geceleri ve ev sohbetlerinde yapılan icraya katılanlar
için doğru bir tespit olduğunu söyleyebiliriz.
Âşıklık geleneğinin kahvehane kökenli olması (Çobanoğlu, 2000: 129) âşıklık geleneğinin
genelde kahvehane icra ortamına göre şekillenmesi sonucunu doğurmuştur. Ancak 1865 yılına
kadar hatta ondan sonra da belli müddet devam eden yazlık-kışlak arasında göçerevli bir yaşam
süren Çukurova Türkmen aşiretleri için Çukurova sadece kışlaktan ibaret bir mekân olup
(Mirzaoğlu, 1994: 5) yazlık-kışlak arasında yaşam süren çalışma bölgemizde kahvehane
olmayacağı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi
zaten Osmaniye, Kadirli, Düziçi ve köylerinin çoğunluğu 1865’te Fırka-ı İslahiye ile kurulmuştur.
Bu bölgeler, Türkmen aşiretleri için bir kışlık vazifesi gördüğü için yaklaşık 100-150 yıllık bir
zaman dilimine kadar tam bir şehirleşmeden bahsetmek de çok güçtür. Kahvehanelerin genelde
şehir eksenli ortaya çıkması, bilhassa da yeniçeri ocaklarının civarında bulunması155, göçerevli
yaşam süren Gavurdağı ve Çukurova Türkmen aşiretleri arasında bu ihtiyacı kahvehaneler yerine
ev ve başka mekânlar yerine getirmiştir, diyebiliriz.
Çalışma sahamız içinde türkü ve hikâye geleneğinin en güçlü olduğu Düziçi’nde elimizde resmi
bir kayıt olmamakla birlikte sözlü kaynakların verdiği bilgilere göre Düziçi’ndeki ilk kahvehane,
Haruniye’deki Dutlukahve’dir. Bunun dışında kahvehane olmamakla birlikte kahvehane işlevi
gören Düziçi Köy Enstitüsü’nün lokali de kahvehaneler içerisinde değerlendirilebilir. İlçenin
yaşlı kişileriyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda elde edilen bu bilgilerden ilçenin en eski
kahvehanenin Dutlukahve, kahvehane işlevi gören ancak kahvehane olmayan Düziçi Köy
Enstitüsünün lokali elimize yeni belgeler ulaşana kadar ilk mekânlar olarak kabul edebiliriz.
Dutlukahve, 2019 Kasım ayına kadar bu işlevini sürdürmüş, bu tarihten sonra ise “Dutlukahve
Ocakbaşı” adıyla lokanta olmuştur. Düziçi Köy Enstitüsü lokali ise çok uzun süredir faaliyette
değildir.

İlk kahvehaneler, Osmanlının başkenti İstanbul’un Tahtakale semtinde 16. yüzyılın sonuna doğru
açılmış ve çabucak yaygınlaşmıştır. IV. Murat, 1633 yılında yasaklanmasını emretmiş ise de bu yasak
sadece kendi iktidarı boyunca ve İstanbul ile sınırlı kalmıştır (Çobanoğlu, 2000: 131).
155
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Dutlukahve’yi ilk açan kişi 1942’de vefat eden “Hacı Mustafa” adıyla bilinen Mustafa Algan’dır.
Mustafa Algan’ın bu kahveyi ne zaman açtığı ise belli değildir. Ancak mahalle sakinlerinin
büyüklerinden duyduklarına göre Dutlukahve’nin açılışı bu kahvenin hemen üst tarafındaki
caminin (Haruniye Merkez Cami’nin yapılış tarihi 1912’dir) açılışından da eskidir. Bu bilgiye
göre bu kahve, tahmini olarak 1900-1910 yıllarında açılmış olmalıdır. Açıldığı yıllarda ahşap olan
bu kahvehane, daha sonra Mustafa Algan’ın oğlu Salim Algan 1959-1960 yılları arasında
kahvehaneyi şimdiki haline yani betonarme şeklinde yaptırmıştır. Salim Algan, bu kahvehanenin
bir köşesine de kitaplık yaptırarak o dönemde bir öğretmenler sendikasının kullanımına
ayırmıştır. Bu kahvehanede zamanında dört dut ağacı varmış. Bunlardan üçü zamanla kurumuş
ancak şu an orada bulunan dut kalmıştır. Bu dut ağacının ne zaman dikildiği ve kim tarafından
dikildiği bilinmemektedir. Bu kahvehaneye genelde o dönemde bütün devlet kurumları
Haruniye’de olduğu için bu kurumlarda çalışan amirler, memurların yanında öğretmen lisesinin
öğretmenleri ve halk gelirmiş. Kahve çok kalabalık olmasına karşın gürültü pek olmamıştır.
Bunun sebebi ise gelenlerin genelde öğretmen, memur, amir, komutan gibi kişiler olmasıdır. Halk
da bu kişilere aşırı saygı duydukları için kahvehanede laubali davranışlardan kaçınmaktadır.
Genelde oyun oynanan, sohbet edilen, vakit geçirilen bir kahvehaneymiş. 1970’li yıllarda sağ-sol
çatışmalarının olduğu yıllarda bu kahve solcuların durak yeri imiş. İhtilalden sonra bu ayrım
kalkmış, her kesimden insanların bir araya geldiği bir kahve olmuştur. 2010’lı yıllarda kışları
genelde sakin olan kahvehanenin müşterileri yaz döneminde oldukça artmaktadır. Bunun sebebi
ise, yaz aylarının tatil olmasından dolayı ilçeden ve ilçe dışından ağırlığını öğretmenlerin
oluşturduğu çeşitli meslek gruplarından insanların serin ve ferah bir yer olması hasebiyle bu
kahvehaneyi tercih etmesidir. Bu kahvehane, Doğu Anadolu’daki âşık kahvehaneleri gibi işlev
görmemekle birlikte ara sıra destan satmak isteyen âşıklar gelmiş ve burada destanlarını
satmışlardır. Düziçi ilçe olmazdan evvel Haruniye merkezdir. Bu yüzden de bilhassa da Cuma
günleri köylü kesim, ihtiyaçları için Haruniye’ye gelir, ihtiyaçlarını gördükten sonra bu
kahvehanede otururlarmış. Dolayısıyla da destancılar da bu kalabalık ortamdan faydalanmak
amacıyla bu kahvehaneye de uğrarmış. Bunun dışında Doğu Anadolu’daki kahvehanelere benzer
bir âşıklık icrası olmamıştır. Bu kahvehane de W. Eberhard da 1951 yılında derleme çalışması
yapmıştır.
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Resim 14. Alan araştırması kapsamında Prof. Dr. Fatma Gülay Mirzaoğlu ile tarihî
Dutlukahve’de (H. İbrahim Topalak’ın özel arşivinden).
Yöredeki birçok kahve arasında Dutlukahve örneğini vermemizin iki nedeni bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi bahsi geçen kahvehanenin çalışma sahamızda âşıklık geleneğinin en güçlü
olduğu ilçede bulunması ve oldukça uzun bir geçmişe sahip olması iken ikincisi ise bu
kahvehanede W. Eberhard’ın derleme çalışması yapmasıdır. Oldukça güçlü âşıklık geleneğine
sahip bir ilçede bulunan tarihî Dutlukahve’nin bile ilçe âşıkların icra ortamları arasında yer
almaması yörede kahvehanelerin diğer sözlü kültür ortamlarına kıyasla pek önemli bir yere sahip
olmadığını göstermektedir. Her ne kadar çalışma sahamızda Doğu Anadolu’dakine benzer
kahvehane merkezli bir âşıklık geleneği olmamakla birlikte sözlü ve yazılı bilgilere göre çok az
da olsa Tüysüz, Gökçedam (Hemite), Çunur, Cevdetiye gibi bazı köylerde ve beledelerde âşıklar,
kahvehanelerde icralarını gerçekleştirdikleri olmuştur.
Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz Mahallesi’ne eski zamanlarda Düziçi’nden Âşık Mahmut, Tus
Mustafa gibi hikâyeci âşıklar gelir; bu âşıklar, kınalar ve ev ortamları başta olmak üzere yer yer
köy kahvehanesinde yöre halkının talepleri doğrultusunda icralarını gerçekleştirmişlerdir. Bu
mahalleye ise en çok Âşık Mahmut gelmiştir. Bahsi geçen aşığın Tüysüz’e sık gelme sebebi ise
bu mahallede evli bir bacısının olmasıdır. Âşık Mahmut, kınacı âşık olarak çağrılması dışında bu
köye bacısının yanına geldiğinde köy kahvehanesine sohbet etmek için uğradığında kahve ahalisi,
Âşık Mahmut’tan türkü söylemeyi talep etmişlerdir. Âşık Mahmut da kahve ahalisini kırmaz,
curasıyla icrasını gerçekleştirmiştir. Benzer bir örnek, Osmaniye’nin Gökçedam (Hemite)
köyünde de görülmektedir. Gökçedam köyüne eskiden Buruklu Kul Mustafa başta olmak üzere
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gelen diğer âşıkların icra ortamlarından birini köy kahvehanesi oluşturmaktadır. Aşağı Tüysüz
Mahallesi’nde olduğu gibi Gökçedam’a gelen âşıklar köy kahvehanesine sohbet etmek için
vardıklarında kahve cemaati, bu âşıklardan türkü söylemesini istermiş. Âşık da kahvehane
cemaatini kırmayarak icrasını gerçekleştirmiştir. Düziçi’nin tanınmış âşıklarından genelde
Zombo Osman adıyla bilinen Âşık Osman Esen, kaynak kişimiz Ali Esen156’in aktardığı bilgiye
göre 1950’li yıllarda Düziçi’nin Çunur köyündeki dostu aynı zamanda köy muhtarı olan Mıhçı
Veli’nin davetlisi olarak köye vardığında Mıhçı Veli’nin ricası üzerine muhtarlık ofisi olarak da
kullanılan köy kahvehanesinde kalabalık bir dinleyici kitlesine icrasını gerçekleştirmiştir. Sözlü
kaynaklardan elde ettiğimiz bu üç örnek dışında çalışma sahamızda kahvehanelerde âşıkların icra
örneğine rastlamamakla birlikte yazılı kaynaklarda bir iki örneğe tesadüf edilmiştir. Yörenin ünlü
âşıklarından 1925 doğumlu Köroğlu (Mehmet Demirci), gençlik yıllarında (1950’li yıllar olsa
gerek) Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde kahvehanede icrasını gerçekleştirmiştir (Görkem,
1999: 377). Ali Rıza Yalman, 05.04.1934 yılında Osmaniye’ye geldiğinde bir kahvehane’de
türkülerin icra edildiğini duyması üzerine bu kahvehaneye girer ve burada Kör Ömer adında
Elbistanlı 35-40 yaşlarında birinin çok güzel türküler söylediğine şahit olur. Kör Ömer, yörede
icra edilen türküleri bilmesinin yanında kendisine ait türküleri de bulunmaktadır. Yalman,
çalışmasında bu türkülerden bazılarına eserinde yer yermiştir (1934a: 2; 1934b: 2).
Burada yukarda kısmen belirttiğimiz bir hususun altını tekrardan çizmekte fayda var.
Osmaniye’de âşıklık geleneği kahvehane merkezli değildir. Yukarıda sözlü kaynaklardan temin
ettiğimiz bilgiler de bunu doğrulamaktadır. Âşık Mahmut, Tüysüz’deki kahvehaneye türkü ve
hikâye anlatması için özel olarak davet edilmemektedir. Âşık Mahmut, köydeki kahvehaneye
sohbet etmek ve çay içmek için varmaktadır. Kahvehane cemaati de kınalarda ve ev sohbetlerinde
defalarca dinledikleri Âşık Mahmut’tan hoşça vakit geçirmek adına türkü ve hikâye anlatmalarını
talep etmektedir. Âşık Mahmut da onları kırmayıp icralarını gerçekleştirmiştir. Görüleceği üzere
kahvehanede gerçekleşen bu icra tamamen tesadüf eseri gelişmiştir. Oysa aynı âşık, aynı
beldedeki kınalara ve evlere türkü ve hikâye icrası için defalarca özel olarak davet edilmiştir. Köy
ahalisi de bu âşığı dinlemek için orada bulunmuştur. Aynı şekilde Osman Esen de Çunur köyüne
Mıhçı Veli’nin daveti üzerine gitmiştir. Hem köyün ileri geleni hem de muhtarı olan Mıhçı Veli,
Osman Esen’i evinde en iyi şekilde ağırlamasına karşın köy ahalisinin çoğunluğunun Esen’in
icrasını dinlemesi adına kendi evinin odasına göre daha geniş olan muhtarlık binası olarak
kullandığı köy kahvehanesinde Esen’e icra imkânı tanımıştır. Köy ahalisi Osman Esen’i dinlemek
için kahvehaneye doluşmuştur. Öyle bir kalabalık olur ki kahvehane almadığı için çoğu köylü
Osman Esen’i kahvehanenin bahçesinden dinlemek zorunda kalmıştır. Bu örnekte görüldüğü
Ali Esen ile 10.03.2021 tarihinde yapılan görüşme notları. Ali Esen ile yapılan görüşme notları H.
İbrahim Topalak’ın özel arşivinde mevcuttur.
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üzere kahvehane, geniş olması nedeniyle kullanılan geçici bir mekân konumundadır. Aynı durum
Gökçedam köyü için de geçerlidir. Ali Rıza Yalman’ın verdiği bilgiden ise kahvehanede türkü
icra eden kişinin bir âşıktan ziyade iyi bir türkü icracısı olduğu anlaşılmaktadır.
3.2.2. Yazılı Kültür Ortamı
Yazılı kültür ortamı ülkemize matbaanın 1729 yılında girişiyle başlamıştır. Matbaanın ülkemize
girmesiyle birlikte ilk defa kim tarafından ve hangi tarihte başlatıldığı bilinmemekle birlikte âşık
tarzı destanların taş baskı (litografya) denen bir teknikle tek sayfa kâğıtların bir yüzüne basılmak
suretiyle çoğaltılarak pazarlanması olgusu teşekkül eder. İlk defa basılıp satılan destanların en
eskisi 1864 yılında basılan “Destan-ı Âlâmât ül Kıyame” adlı destandır (Çobanoğlu, 2000: 142;
Çobanoğlu, 2007: 61). Bu destancı âşıkların tek sayfaya bastırdıkları destanları sattıkları
yerlerden biri de Osmaniye’dir. Yöreye destan satmaya gelen âşıklardan bazıları şunlardır:
Andırınlı Âşık Hüseyin, Ceyhanlı Âşık Ferrahi, Âşık Ali, Abdulvahap Kocaman. Osmaniye’ye
sadece destancı âşıklar gelmekle kalmamış; destancı âşıkların yanında çeşitli halk kitapları satan
Darendeli çerçiler de gelmiştir. Satılan bu kitaplar, yörede oldukça rağbet görmüş; birçok kişi bu
kitapları alarak okumuştur.
Kaynak kişilerimizden Mehmet Kırmıt, yöreye gelen çerçiler ve bu çerçilerin sattığı halk kitapları
hakkında önemli bilgiler vermiştir. Bu bilgilere göre 1955-1960’lı yıllarda içinde Karacaoğlan,
Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Şah İsmail, Esmehan ile Zeycan gibi çeşitli kitaplar bulunan tahta
tablalara sahip kitapçılar gelmiştir. Çarşıda uygun yerlere tahta tablayı seren ve burada kitaplarını
satan bu çerçiler aynı şekilde köylere de gitmişlerdir. Bu çerçiler ise genelde Darendeli’dir 157.
Hatta kitap satan bu çerçilerden birinin adı Bekir’dir. Abdulvahap Kocaman ile Ali Şahin ise
destan satmaya gelmiştir. Kaynak kişimiz Bekir Akan da Bekir Kırmıt’ın verdiği bilgiye benzer
bilgiler vermiştir. Bu bilgiye göre, ilçeye kitap satmaya gelen bu çerçilerin sattıkları kitaplardan
bazıları şunlardır: Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kerem ile Aslı, Sürmeli Bey, Hurşit ile Mahmihri,
Âşık Garip, Emrah ile Selvi, Esmehan ile Zeycan, Melihşah ile Güllühan, Şah İsmail, Elif ile
Mahmut vd. Bu kitapçıların arasında Elbeyoğlu, Güzel Ahmet, Öksüz Ali, Han Mahmut, Âşık
Halil gibi yörede anlatılan halk hikâyesi kitapları bulunmamaktadır. Bu kitaplar içerisinde yöre
halkı en çok Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kerem ile Aslı kitaplarını tercih etmiştir. Yörede birçok
kaynak kişimiz Bekir Akan ile Mehmet Kırmıt’ın verdikleri bilgileri doğrular bilgiler
vermişlerdir. Hatta birçok kaynak kişimiz bu bilgileri doğrulamakla kalmamışlar, bizzat bu
çerçilerden çeşitli halk kitapları aldıklarını ve okuduklarını da sözlerine eklemişlerdir.

Özkul Çobanoğlu bir çalışmasında Cağaloğlu’nda basılan halk kitaplarının başta Darendeli çerçiciler
tarafından Anadolu’nun dört bir köşesine merkeplerle satıldığını söylemesi (2007: 71) yöreye gelen
çerçicilerin de Darendeli olması bu bağlamda dikkat çekicidir.
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Bazı âşıklar, âşıklığa halk kitapları okuyarak adım atmıştır. Ülkemizin önemli değerlerinden
Yaşar Reyhani, okuma yazmayı öğrendikten sonra bir komşusundan temin ettiği “Kerem ile Aslı”
adlı kitabı ve yörenin sevilen âşıkları Emrah ve Sümmani ile ilgili kitapları okuyarak âşıklık
geleneğine ilgi duyar ve on dört yaşında âşıklığa başlar (Turan, 2006: 146). Âşık Reyhani dışında
Âşık Şaban Sakal, Âşık Mahir Yüksel, Âşık Ali Gürbüz gibi bazı destan yazıp satan âşıklar, bu
yeteneklerini yazılı kitaplardan okuduklarıyla geliştirmişlerdir (Çobanoğlu, 2000: 213).
Çukurova’da Âşık Mustafa Köse de babasının ve çevresindeki âşıkların yanı sıra repertuvarındaki
halk hikâyelerinin bir kısmını askerdeyken okuduğu halk kitaplarından öğrenmiştir158 (Görkem,
2000: 43). Yörede okunan halk kitaplarının bir kısmı çeşitli yollarla il dışından temin edilmişken
büyük çoğunluğu ise yöreye gelen Darendeli çerçilerden temin edilmiştir.
Rusya’da bir etnograf olan Dmitrii Zelenin’in 1901’de bazı köylerdeki kişilere onların söylediği
şarkılar hakkında soru sorduğunda onlar bu şarkıları çok iyi tanınan Moskova yayımcıların
yayımladıkları halk şarkıları kitaplarından aldıklarını söylemiştir (Rothstein, 1994: 116). Nitekim
çalışma sahamızda da bazı âşıklar ve icracılar da repertuvarındaki bazı türkü ve hikâyeleri yazılı
kaynaklardan öğrenmişlerdir. Yörenin sevilen âşıklarından Gül Ahmet Yiğit basılı halk
kitaplarını okumuştur. Yiğit; klasik anlamda ustası olmadığını, kendisinin ustalarının küçük yaşta
okumaya başladığı Kerem ile Aslı, Dadaloğlu, Köroğlu gibi kitaplar olduğunu belirtmektedir
(Konaklı, 2007: 16). Osmaniye’nin tanınmış simalarından ve de şairlerinden Mehmet Avşar,
okumayı öğrendikten sonra okuduğu ilk kitap Âşık Garip’tir. Daha sonra bu kitabı, Kerem ile Aslı
ve Karacaoğlan gibi kitaplar takip etmiştir (Gökşen ve Çetinkol, 2021: 20). Yörenin bir diğer
önemli âşığı Âşık Halil Karabulut, küçük yaşlarda (1941-1942 yılları) büyüklerinden
Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kerem’in türkülerini dinlemekle birlikte kendisi de bu kitapları bizzat
okumuştur. Ancak hem büyüklerinden hem de kitaptan okuduğu bu türkülerin birçoğunu
unutmuştur (Sakaoğlu, 1987: 11, 12). Daşoluk köyüne yakın Arıklıkaş köyünde oturan ve yakın
bir tarihte vefat eden Âşık Hüseyin; Karacaoğlan, Kerem’in türkülerini kitaplardan öğrendiğini
beyan etmiştir159 (Bilgici, 2018: 329). Çalışma sahamızda görüşme yaptığımız veya türkü
derlediğimiz kaynak kişilerimizden bir kısmı da bazı türküleri kitaplardan öğrendiğini
belirtmişlerdir.
Örnek vermek gerekirse kaynak kişimiz Âşık Mustafa Köse kendisinin askerdeyken bir
arkadaşının babasından kalan halk kitaplarını okuduğunu belirtmiştir. Bunun dışında önemli bir
Mustafa Köse ile yaptığımız görüşmelerde bir arkadaşının hediye ettiği halk kitaplarını okuduğunu
beyan etmiştir.
159
Âşık Hüseyin (Özdemir) ile 2019 yazında bir araya gelerek hem derleme çalışması yapmış hem de bazı
konularda sohbet etme fırsatımız olmuştu. Âşık Hüseyin, Düziçi’nde çok uzun süre bulunduğunu bu yüzden
de Düziçili bazı âşıkların icrasına katıldığını belirtmişti. Nitekim saz çalmasını Düziçi’nin önemli
âşıklarından Üdülü Mustuk’tan öğremesi (Bilgici, 2018: 329) bize verdiği bilgileri doğrular niteliktedir.
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hikâyeci âşık olan babası Mehmet Köse’nin Latin harflerinin kabulünden önce Osmanlıca
yazılmış, Bozkurt Matbabası’ndan çıkmış Karacaoğlan kitabını baştan sona okuduğunu ve
repertuvarındaki (350 türkü) birçok Karacaoğlan türküsünü bu kitaptan öğrendiğini belirtmiştir.
Yörenin ünlü âşıklarından Körezek’in ölümü üzerine çok yakın dostu Yakup Hoca tarafından
yakılan ve yörede bilinen ağıtın bir dörtlüğü şu şekildedir: “Âşık Mahmut dostum Davut/Siz de
bana verin öğüt/Horasan Şahı’ndan yiğit/Hanı benim Körezeğ’im”. Körezek, Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden olup bir zamanlar kendi köyünde bir kadını öldürmesi üzerine
Suriye’ye kaçmış, orada sekiz yıl kalmıştır. Daha sonra orada yaşanan bir hadise sonucu tekrardan
oradan kaçarak gelmiş, teslim olmuş ve sekiz yıl hapis yattıktan sonra kendi köyüne geri
dönmüştür. Hapiste iken okuma-yazmayı öğrenmiş ve orada okuduğu Köroğlu kitabındaki
Köroğlu kollarından “Durna Teli” ni çok iyi bilip icra edermiş. Bu kolu oldukça iyi bilen ve de
icra eden Körezek’e yöre halkı “Horasan Şahı” lakabını takmıştır ki italik yazdığımız dizede de
bu durum vurgulanmıştır.
Başka bir kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu, kendi repertuvarındaki birçok türküyü sözlü
kaynaklardan ve yazılı kaynaklardan öğrendiğini belirtmiştir. Dokuzoğlu, kendi repertuvarındaki
50’ya yakın Karacaoğlan türküsünün birkaçı dışında hepsini Karacaoğlan kitabından öğrenmiştir.
Dokuzoğlu, kendisinde bir Karacaoğlan kitabı olduğunu ve bu kitabı sık sık okuduğunu beyan
etmiştir. Kaynak kişilerimizden Kemal Yanar’ın âşıklık geleneğine ilgisi küçük yaşlarda eline
geçen Kerem ile Aslı kitabını okumayla başlamıştır. Yanar, bu kitabı defalarca okumuş ve
kitaptaki Kerem’in türkülerinden çok etkilenmiştir. Kaynak kişimiz Mustafa Kocaman,
repertuvarındaki hemen hemen bütün parçaları yazılı kaynaklardan öğrenmiştir. Aynı köyde eski
zamanlarda özellikle de kış gecelerinde radyo ve televizyonun olmadığı zamanlarda köy
ahalisinden bazı kişiler eğlenmek maksadıyla köyde türkü söylemede ve hikâye anlatmada
maharetli kişilerin evine gitmekte, zevkle bu hikâyeleri ve türküleri dinlemektedir. Radyo ve
televizyonun köye gelmesiyle bu gelenek de sonlanmıştır. Kocaman, eski zamanlarda abisinin
askerden dönüşte getirdiği Karacaoğlan kitabını baştan sona okumuş ve defterindeki birçok şiiri
bu kitaptan temin etmiştir. Bunun dışında Kerem ile Aslı, Âşık Garip gibi halk kitaplarını da
okumuş ve bunları kış gecelerinde çevresine toplanan insanlara icra etmiştir.
Bahçe’nin Daşoluk köyünden Hamit Sarıköse ile Buğdaycık Mahallesinden Abdurrahman
Kıvcı’nın verdiği bilgiye göre Bahçe’nin Daşoluk köyünden Ahmet Erdoğan, kendi köylerinde
yıllarca âşıklık yapmıştır. Daşoluk köyünden Ahmet Erdoğan’ın repertuvarı oldukça geniş bir
âşık olmakla birlikte saz çalmasını bilmemektedir. Başta Karacaoğlan’ın türküleri olmak üzere
yörede anlatılan türkülü hikâyeler hakkında da bilgisi olan Ahmet Erdoğan, okula gitmemekle
birlikte okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiştir. Erdoğan, repertuvarındaki Karacaoğlan
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türkülerinin çoğunu Karacaoğlan kitabından öğrenmiştir. Bu kitabı çok okumuş, buradan
öğrendiği türküleri de farklı ortamlarda icra etmiştir. Başka bir kaynak kişimiz Arif Duman,
eskiden türküyle ilintili birçok kitap okumuş; bu kitaplardan birçok türkü öğrenmiştir. Başka bir
örnek vermek gerekirse 1944 doğumlu kaynak kişimiz Ali Çıplak’ı verebiliriz.
Çıplak, çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kerem ile Aslı, Âşık
Garip, Hz. Ali’nin cenk kitapları gibi birçok yazılı kaynağı defalarca okumuştur. Öyle ki günün
büyük çoğunluğunu bu kitapları okuyarak geçirmiştir. En çok da küçükbaş hayvanları otlatırken
bu kitapları okumuştur. Çıplak’ın babası, ilçe merkezine ne zaman gitse çoğunlukla, çerçilerin
ilçe merkezinde tezgâhlarda sattığı bu halk kitaplarından birini almıştır. Ali Çıplak’ın babası
aldığı bu kitapları oğluna okutturur, kendisi de huşu içinde bu türküleri ve hikâyeleri dinlemiştir.
Kaynak kişilerimizden Abdülkadir ve Ahmet Tıraş kardeşlerin babası Metelik Osman (Tıraş),
zamanında yörede oldukça tanınan bir şairdir. Metelik Osman, 1327 doğmuş ve 2010 yılında vefat
etmiştir. Üç evlilik yapmış olan Metelik Osman, birçok kitaba sahiptir. Bu kitapların çoğunu
okuyan M. Osman’ın en çok ilgisini çeken kitaplar ise âşıklar ve âşıkların şiirleri, dini bilgiler ve
tarihi konulu kitaplar olup bu kitapların sayısının 1000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Metelik Osman, bu kitaplardan birçok konuda bilgi sahibi olmanın yanında yörede icra edilen ve
edilmeyen birçok türküleri de öğrenmiştir. Metelik Osman, bu kitabi bilgilerden öğrendiklerinin
yanı sıra yöresindeki âşıkların icralarını da dinleme fırsatı bulmuş, bu âşıklardan da birçok türkü
ve hikâye öğrenmiştir. Metelik Osman’ın nerdeyse bir oda dolusu kitabı olması, bu kitapları
okuması ve bu kitaplardan diğer konular dışında birçok türkü ve hikâye öğrenmesi, yörede sözlü
kültür ortamının yanında yazılı kültür ortamından beslenen kaynak kişilerin olduğunu gösteren
başka bir örnektir.
Çalışma sahamızda sözlü kültür ortamına göre geri planda olsa da yazılı kaynaklardan türküler ve
hikâyeler de icra edilmiştir. Çukurova kültürüne önemli hizmetleri olan aynı zamanda âşık olan
İbrahim Karalı Davutluoğlu (2011: 33-34, 431), eserinde çocukken kendi köylerinde
(Araplı/Kadirli) büyüklerin bir evde toplanıp sohbet ettiğini, siyer okuduğunu, Hz. Ali’nin,
Mıktat’ın, Halıt’ın cenk kitaplarını okuduklarını ve bunu büyük bir keyifle dinlediğini, hatta 1938
yılında ilkokulu bitirdiğinde Muhammet Hanefi Cengi’ni ezbere okuduğunu, kadınların ricası
üzerine onlara da okuduğunu, bunun dışında köylere gelen kitapçılardan Arzu ile Kamber,
Asuman ile Zeycan gibi halk kitaplarını satın aldığını, bunları hem kendisinin okuduğunu hem de
başkaları için okuduğunu ifade etmiştir. Yazılı kitapların (Hz. Ali’nin cenkleri) okunduğunu
başka bir köyde, Osmaniye’ye bağlı Kesmeburun köyünde de görmekteyiz. Bozdoğan aşiretine
mensup Kesmeburun köyünde Tilkioğlu adıyla bilinen bir köylü, uzun yıllar önce etrafındaki
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kişilere yer yer açıklamalar yaparak “cenk” kitapları okumuştur (Poyrazoğlu, 1998: 91). Yazılı
kaynaklara yansıyan bu bilgilerin örneklerine yapılan saha çalışmasında da tesadüf edilmiştir.
Kaynak kişimiz 74 yaşındaki Ayşe Demir, 40 yıl önce ölen kocasının hacimli bir Karacaoğlan
kitabına sahip olduğunu ve bu kitabı devamlı okuduğunu söylemiştir. Komşu çocukları ve
gençleri, kırk yıl önce ölen Fakı Mehmet’in yanına gelirler; kendilerine o kitaptan Karacaoğlan
şiirleri/türküleri okumayı talep etmişlerdir. Fakı Mehmet de bu kitaptan o gençlere şiirler/türküler
okumuştur. Kaynak kişimiz Abdurrahman Kıvcı’nın verdiği bilgiye göre eski zamanlarda Bahçe
ilçesi sınırları içerisinde bulunan Buğdaycık ve yakın civarındaki yerlerde kış gecelerinde
akşamları bir evde bilhassa da köy odasında toplanarak türküler söylenmiş, hikâyeler
anlatılmıştır. Bu hikâyeler ve türküler ise genelde bir kitaptan okunmuştur. Dinleyiciler ise bu
söylenen türküleri, okunan kitapları pür dikkat dinlemişlerdir. Kıvcı’ya göre bu geleneğin
bitmesindeki en önemli etken televizyondur. Televizyonun ortaya çıkması ve yaygınlaşması
birçok geleneği bitirdiği gibi köy odasında toplanma geleneğini de bitirmiştir. Yörede nasıl ki
elektrik ve elektrikle ilintili teknolojik ürünlerin yöreye gelmesi ve yaygınlaşmasıyla hikâyeci
âşıklık geleneği zamanla sönmeye yüz tutmuşsa halk kitaplarının alınması ve okunması geleneği
de aynı kaderi paylaşmıştır. Yörede birçok kaynak kişimiz eskiden bir veya birkaç halk kitabına
sahip olduğunu, bunları okuduğunu hatta bazı kaynak kişilerimiz bu kitapların yayın evlerinin
isimlerini (Bozkurt ve Maarif) bile söylemesine karşın zamanla bu kitapların yırtılması, yanması,
kaybolması gibi çeşitli nedenlerle şu an ellerinde olmaması da dediğimizi doğrular niteliktedir.
Yörede âşıklık geleneğine meraklı bazı kişiler ve âşıklar kendine ait veya başkasına ait türkü ve
hikâyeli türküleri unutmamak adına bir deftere veya A4 parşömen kağıdına yazdıkları
görülmüştür. Düziçi’nin Alibozlu köyünde yaşayan ve 1961 yılında ölen Gır Halıl, kendi
şiirlerini/türkülerini eniştesi Mehmet Günay’a ölmeden çok önceleri bir deftere kaydettirmiştir.
Bu defterin bazı bölümleri Gır Halıl’ın torunlarında bulunmaktadır. Gır Halıl’ın torunu olan
Doğan Kete, derleme çalışmalarımız sırasında bu defterden faydalanmıştır (Daha doğru bir
ifadeyle Doğan Kete’nin hatırlayamadığı bazı yerleri derleme esnasında orada bulunan Çağatay
Günay defterden türkülerin ilk dizelerini söyleyerek Doğan Kete’nin türküleri hatırlamasına
yardımcı olmuştur). Yine başka bir kaynak kişimiz Âşık Güllü (Mehmet Göl), çok uzun yıllar
önce hem babasından ve çevresinden öğrendiği türküleri hem de bestesi kendine ait türküleri bir
deftere yazmıştır. Mehmet Göl ile yaptığımız derleme çalışmalarında Mehmet Göl, türkülerin bir
kısmını bu deftere bakarak icra etmiştir.
Kendisinden derleme çalışması yapmamakla birlikte iki kez görüşme yaptığımız Düziçi’nin
Pirsultanlı köyünden Dert Ozanı (Mustafa Akpınar), bütün şiirlerini A4 kâğıtlarına ve deftere
yazmıştır. Hasanbeyli’nin Çolaklı köyünden Mustafa Kocaman’ın da içinde çeşitli türkü, hikâyeli
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türkü metinleri olan bir defteri bulunmaktadır. Osmaniye’nin Kayalı köyünden Mustafa Koca’nın
abisi âşıklık yeteneği olan biridir. Sağlığında bu şiirlerini bir defterde toplamış ve bu defter
Mustafa Koca’nın rahmetli abisinin bir oğlunda bulunmaktadır. Bahçe’de oturan Âşık Gaygılı
(Ali Türk) nun kendi şiirlerinin olduğu basılmış birkaç kitabı olmakla birlikte bu kitapların dışında
şiirlerini yazdığı bir defteri de bulunmaktadır. Aynı şekilde Sumbas’ın Karaömerli Mahallesinden
Âşık Halil Kabaca (Halil Kaba) nın şiirlerini topladığı bir deftere sahiptir. Kurtuluş Savaşı’ndaki
beş çete başından biri olan Yeşil Mehmet Ağa’nın oğlu ve Düziçi’nin ilk belediye başkanlarından
yörenin ünlü âşığı Cevdet Yeşil, ölmeden önce kendine ait türküleri, hikâyesiyle birlikte deftere
yazmıştır. Kayıtlardaki seslerden anlaşıldığına göre yakını olan biri tarafından ses kayıt cihazıyla
kayda da alınmıştır. Cevdet Yeşil’in bu defteri âşıklık geleneğine meraklı kişilerce ve
araştırmacılarca çoğaltılmıştır. Bu defterin nüshaları, yörede okunmakla kalmayıp hazırlanan
kitaplara malzeme de sağlamıştır. Cevdet Yeşil’in oğlu avukat Mehmet Akif Yeşil, babasına ait
türküleri hikâyesiyle birlikte kitaplaştırdığı “Babamın Şiirleri” adlı eserinde büyük oranda bu
defterden faydalanmıştır (Yeşil, 2020: 6-7). Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bunun dışında
farklı kişilere ve âşıklara ait türkülerin/şiirlerin bulunduğu defterler, fotokopi yollu çoğaltılmış
nüshalar da bulunmaktadır. Bu defterlerin içindeki türküler/şiirlerin bir kısmı sözlü kültür
ortamında öğrenilen metinler olduğu gibi bazı metinler de kitaplardan öğrenilerek deftere
geçirilmiştir. Kendi bestesi olanlar da söylediği metinleri deftere geçirmişlerdir.
Dursun Yıldırım (2020: 64), yazının insanlığın en başta gelen bellek devrimi olduğunu belirttikten
sonra yazının ve yazılı kültür ortamının yaratıcılığı hiçbir zaman sözlü kültür ortamı yaratıcılığını
yok etmediğini belirtmektedir. Dursun Yıldırım’ın bu tespitlerinin yukarıda da değindiğimiz gibi
çalışma yöremizde de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlatmak adına bir örnek vermek
gerekirse kaynak kişimiz İbrahim Çoban, ilk gençlik yıllarında eline geçen bir Karacaoğlan kitabı
sayesinde âşıklığa heves etmiş, bu kitabı defalarca okumuş, kendi şiirlerini ise bu kitaptaki şiirlere
göre yazmaya/söylemeye başlamasına karşın sözlü kültür ortamında birçoğu âşığı dinlemesi, bu
âşıklardan onlarca türkü ve hikâye öğrenmesi, öğrendiği bu türkülerin de kendi bestelerini
meydana getirmedeki önemli rolünü verebiliriz.
3.2.3. Elektronik Kültür Ortamı
Walter J. Ong (2014: 23-24); radyo, televizyon, telefon gibi bugün ileri teknolojiyle dünyamıza
giren elektronik araçları ikinci sözlü kültür kavramıyla açıklamaktadır. İkincil sözlü kültür,
birincil sözlü kültüre bir yönüyle çok benzemekte bir yönüyle hiç benzememektedir. Nasıl yazılı
kültür, insanları okumaları için yalnız bırakıyorsa hem birincil sözlü kültür hem de ikincil sözlü
kültür tam aksine dinleyiciler arasında muhteşem bir grup bilincini ortaya çıkarmaktadır. Birincil
sözlü kültür ve ikincil sözlü kültür dinleyici kitlesi arasındaki en önemli fark ise ikincisinin çok
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daha geniş bir dinleyici kitlesine sahip olmasıdır (Ong, 2014: 161). Bu kitle iletişim araçlarından
radyo ve televizyon sözlü kültürün devamını “işitsellik” boyutu bakımından devam ettirmiştir
(Özdemir, 2012: 323).
İster sağlık alanında olsun isterse de eğlence mekânlarında olsun, günümüzde bedenlerimiz artık
teknoloji tarafından işgal edilmiş durumdadır (Chambers, 2014: 82). Mesela televizyonun bütün
dünyayı ve bu dünyada yaşayan insanları ele geçirmiş olması (Bauman, 2018: 220) buna örnektir.
Mehmet Özdemir’e (2019: 184-185) göre insanlar vakitlerinin çoğunu sadece televizyon başında
değil, telefon, internet, bilgisayar gibi farklı teknolojilerle de vakit geçirmektedir. Bu bilgilerden
de anlaşılacağı üzere bireyin hayatında artık medyanın etkisi görmezden gelinemez (Türkmen,
2021: 177). Günümüzde kitle iletişim unsurların başında ise internet gelmektedir. İnternet; günlük
hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu durum türküler için de geçerlidir. Artık internet
sayesinde ister yerel olsun ister ulusal olsun isterse de küresel olsun her tür müziğe
ulaşılabilmektedir.
3.2.3.1. İnternet
Cep telefonları, video kameralar ve bilgisayarlar ile özellikle e-mail ve internet gibi bilgisayar
ürünü olan iletişim biçimleri artık “yeni medya” olarak tanımlanmaktadır. Yazılı ve görsel medya
artık gündelik hayatımızın ayrılmaz parçalarıdır. Bunların içerisinde yer alan internet ise yeni
iletişim biçimlerinin serpilmesinde başat bir rol oynamıştır (Bennett, 2013: 123, 145). İnternet
diğer sosyal ağlarınkinden farklı bir mantığa göre işler gözüken, merkezi olmayan ve yerele bağlı
kalmayan “ağların ağıdır” (Eriksen, 2019: 136).
Her yeni iletişim aracı folklorun aktarılması için yeni bir vasıta olmaktadır (De Vos, 2014: 196).
Bu iletişim araçlarından biri de internettir. Kitle iletişim araçları bileşkesi olan internet,
günümüzde sözlü kültür ürünlerinin yaşatıldığı yeni sanal bir ortam haline gelmiştir. Bugün
birçok köyün sanal internet sitesi bulunmakta ve bu sitelerde yerel âşıkların deyişlerine, çeşitli
türkülere yer verilmektedir. Bu siteler sayesinde sözlü kültür geleneğinin birçok unsuru artık sanal
âlemde kendine yer bulmaktadır. Öyle ki bu siteler sayesinde Anadolu’nun herhangi bir yerindeki
bir aşığın veya şairin deyişleri, bu siteler sayesinde küresel paylaşıma açılmaktadır (Özdemir,
2012: 341, 343). Sanal sitesi bulunan bazı köylerin sitelerinde türkülere yer verildiği
görülmektedir. Mesela Bozdağ köyünün “www.bozdagli.com” sitesindeki “En Çok İndirilenler”
linkindeki bütün parçalar, yörenin tanınan türküleridir. Bu türkülerin çoğunluğu Özay Gönlüm
bir kısmı ise yöresel sanatçılar tarafından yorumlanmıştır (Özdemir, 2006: 30-31). Bu tarz ağların
farklı farklı kurumları ve topluluk gruplarını bir araya getirebilmek gibi bir gücü de bulunmaktadır
(Solanilla, 2019: 560). Çeşitli amaçlarla bu siteler ziyaret edilerek bilgi, belge, resim, ses ve
görüntü kaydı vd. elde edilebilmektedir.
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Dünyada ilk defa internet, Arpanet ve NSFNET gibi eski teknolojilere dayanılarak 1988’de
kurulmuştur. 1995 yılında on milyon haneden daha azında çevrimiçi bilgisayar erişimi
bulunmaktayken 2008 başlarında ABD evlerinin %77’şinde erişim mevcuttu (Ritzer, 2016: 4142). Herbert J. Gans’ın 1974 yılında yayımlanan bir çalışmasında Gans (2018: 38-39), internetin
geleceği hakkında şöyle bir ön görüde bulunmuştu: İnternet yeteri kadar büyük bir düzenli izleyici
kitlesini çekmeye başlar başlamaz ister eski olsun isterse de yeni olsun maddi gücü yerinde olan
firmalar bu yeni teknolojiyi egemenlikleri altına alacaklardır. Ayrıca internet gelecekte bir kitle
medyası haline gelirse büyük ihtimalle aynı zamanda alt-orta kültürün160 egemenliğine girecektir.
Nitekim, internet günümüzde artık hayatımızın vazgeçilmez bir ögesi durumuna gelmiştir.
Dünyadaki halkbilimciler bunun önemini görmüş olmalılar ki halkbilimcilerin yavaş yavaş bu
konulara eğilmeleri de Gans’ın görüşünün haklılığını ortaya koymaktadır (Kõiva-Vesik, 2014:
184). Son yıllarda internet üzerinden kurulan iletişimde patlama yaşanması da (Arkonaç, 2016:
366) internetin hayatımızın artık her aşamasında olduğunun bir diğer kanıtıdır.
Günümüzde neredeyse çoğu kişi internetin nimetlerinden yararlanmaktadır. Sayısal veriler de
bunu doğrulamaktadır. 2016 yılındaki bir istatistiğe göre dünya nüfusunun %46’sı internet
kullanmaktayken %31’i ise etkin bir şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır. Türkiye’de ise
nüfusun %58’i internet kullanırken %53’ü sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandığı görülmüş,
%45’i ise mobil üzerinden sosyal medyayı kullandığı tespit edilmiştir. Hatta Time dergisi 2006
yılının son sayısında yılın kişisi olarak ‘internet kullanıcıları’nı seçmesi artık internetsiz bir
dünyanın hayal edilemeyeceğinin açık bir kanıtıdır (Güme, 2018: 40, 47). Nebi Özdemir’in son
150 yıldır nesilleri; görsel, işitsel, görsel-işitsel medyanın şekillendirdiğini günümüzün ve
geleceğin nesillerini ise internetin şekillendireceğini (2012: 180, 181) iddia etmesi bu bağlamda
oldukça isabetli bir değerlendirmedir. İnternet ve diğer teknolojik gelişmelerden dolayı dünya,
artık yalıtılmış kültürlerden teşekkül eden bir takımada olmayıp çoklu bir etkileşimden oluşan
sonsuz bir sistem haline gelmiştir (Eriksen, 2019: 469).
3.2.3.2. Facebook
Dijital kültürün en önemli sosyal medya unsurlarından birini Facebook oluşturmaktadır. Bu
sosyal medya üzerinden ister kişisel ister topluluk adına hesaplar açılabilmektedir (Özdemir,
2019: 208). Günümüz âşıkları da bu geleneğe uyarak Facebook’ta kişisel hesaplar açmakta, hem
geleneği hem kendilerini hem de eserlerini sosyal medya aracılığıyla ‘kitle’ye tanıtma imkânı
bulabilmektedirler (Fidan, 2016: 315). Nitekim Osmaniye’nin ünlü âşıklarından kaynak kişimiz
Tahir Erdoğdu; sosyal medya olmasaydı kendilerinin çabucak unutulacağını, bu kadar
Orta ve orta-aşağı sınıftan, muhasebecilik, devlet okulu öğretmenliği gibi düşük mevkilerdeki meslek
gruplarından oluşan gruplar “alt-orta kültür” olarak tanımlanmaktadır (Gans, 2018: 118-119).
160
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tanınmayacağını, sosyal medya sayesinde birçok takipçisinin olduğunu söyleyerek sosyal
medyanın çok yararlı olduğunu beyan etmesi Fidan’ın görüşlerini doğrular niteliktedir.
Facebook; üyelerine video, resim, fotoğraf, bilgi, belge, veri gibi birçok şeyin paylaşılmasına
imkân verdiği gibi başkalarının paylaşımlarına ulaşma imkânı da vermektedir. Bunun dışında
sosyal medyanın hatta internetin bile olmadığı zamanlarda bir arada olmuş, daha sonra yolları
ayrılmış, birbirinden uzak kalmış insanlar, bu sosyal medya aracılığıyla uzaklıkları ve uzun yılları
aşarak birbirini bulabilmekte, birbirleriyle hasret giderebilmektedir. Facebook’un elbette başka
faydalı yönleri de bulunmaktadır. Bu olumlu özelliklerden biri de paylaşılan türkü videoları ve
canlı yayınlarıdır. Günümüzde hemen hemen herkesin elinde android olarak bilinen akıllı
telefonların olduğu malumdur. Son zamanlarda artık bu akıllı telefonların son derece gelişmiş
fotoğraf ve video çekme özellikleri sayesinde insanlar çevresinde gördüğü çoğu manzarayı, olayı,
etkinliği, güzel bir anıyı vd. ya fotoğraflamakta ya da videosunu çekmektedir. Bu fotoğraflanan
ya da videoya çekilen unsurlardan birini de genelde folklor ürünleri özelde ise söylenen türküler
oluşturmaktadır. Sahada yaptığımız derleme çalışmalarında kaynak kişilerimizden bazıları, bazı
söylediği türkülerin birisi tarafından çekilip internete atıldığını dile getirmişlerdir. Kaynak
kişilerin internetten kastı ise Facebook gibi sosyal paylaşım siteleridir. Derleme bölgemizdeki
kaynak kişilerle yaptığımız derleme çalışmalarında, bazen kaynak kişilerin yakınları, kaynak
kişileri çektikleri görülmüştür. Kaynak kişilerin yakınları tarafından çekilen bu videolar, anı
olarak saklama düşüncesinden kaynaklandığı gibi Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde
paylaşılma amacı da taşımaktadır. Ayrıca, bazı âşıklar Facebook’taki kişisel hesaplarından kendi
türkülerini/hikâyeli türkülerini paylaşmaktadır. Çalışma sahamızdaki bütün kişilerin Facebook
kişisel hesaplarına ulaşmak elbette mümkün değildir. Ulaştığımız hesaplardaki paylaşımların
hepsini vermek de çalışmamızı aşacağı için biz hem kaynak kişilerimizin hem de yörede bazı
icracıların hesaplarından konuyu somutlaştırmak adına birkaç paylaşıma yer vermekle
yetineceğiz.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin tanınmış âşıklarından, aynı zamanda kaynak kişilerimizden Âşık
Dursun (Yeşiloğlu), Facebook hesabından bazen kendi yazdığı şiirleri bazen de kendi bestelediği
türküleri sık sık paylaştığı görülmüştür. Yer yer de daha önceden paylaştığı videoları tekrardan
yayınladığı görülmüştür. Bu paylaşılan şiirler/türküler birçok kişi tarafından beğenilmekte,
bunlara birçok yorum yapılmaktadır. Âşık Dursun’un 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 22:07’de
yayınladığı “GÖZLERİM ÇEKTİ” başlıklı sazıyla icra ettiği türküsünü 15.05.2020 tarihi
itibariyle 149 kişi beğenmiş, 60 yorum yapılmış, 13 kez de paylaşılmıştır161. Yorumlar, genelde
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https://m.facebook.com/profile.php?id=100010856705918&tsid=0.19336987319765647&source=resul
t [E.T.: 13.05.2020].
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Âşık Dursun’a teşekkür mahiyetindedir. Yorum yapanlardan biri olan Ökkeş Cerit şu yorumu
yapmıştır: “Âşık Dursun Yeşiloğlu eyvallah koca ozan seni dinlemek her zaman bize tatli bir haz
verir bu hazi herkes yasatamaz seni sazinle sözünle ve aramizda görmek duymak bizlere
mutluluk.verir Allah uzun omur versin”.
Âşık

Dursun’un

20

Nisan

2020

tarihinde

14:03’te

paylaştığı

“SAYGI

DEĞER

GÖNÜLDAŞLARIM ÂŞIK DURSUN OLARAK. İKİ YOLDAŞIM BİRİ SAZIM, BİRİ
DAĞLAR. YENİ BİR UZUN HAVA (SENMİ EFKÂRLISIN BENMİ EFKÂRLI)” başlıklı yedi
dakika on bir saniyelik sazıyla icra ettiği videosunu 15.05.2020 tarihi itibariyle 54 kişi beğenmiş,
175 kişi tarafından görüntülenmiş, bir kez de paylaşılmıştır.162 Âşık Dursun’un 14 Nisan 2020
tarihinde 20:58’te paylaştığı “Saygı değer gönül dostları BU TÜRKÜYÜ İYİ DİNLEYEREK
İNSAN KALBİ KIRANLARA VE KESKİN DİLLİLERE SESLENDİM. BİR VİRÜS
KODAMANLARI, AĞZI KAF DAĞINDA OLANLARI DİZE GETİRDİ. (HANİ NERDE
NERDESİNİZ)” başlıklı altı dakika sekiz saniyelik videosu 15.05.2020 tarihi itibariyle 158 kişi
tarafından beğenilmiş, 781 kişi tarafından görüntülenmiş, yirmi altı kez paylaşılmıştır163. Âşık
Dursun’un bu türküsü bir bakıma hikâyeli türkü içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü türküyü
niçin bestelediğini açıkça yazmıştır. Bu türkü şu şekildedir:
Bu dünyaya hükmedenler
Hani nerde nerdesiniz
Mazlumun hakkın yiyenler164
Hani nerde nerdesiniz
Poz verip caka satanlar
Endamlı hava atanlar
Havada yuva dutanlar165
Hani nerde nerdesiniz
Gönül halini yerenler
Dosdluğa duvar örenler
Ağız dolusu gülenler166
Hani nerde nerdesiniz
Paraya secde ġılanlar
Sırça sarayda yatanlar
162

https://m.facebook.com/profile.php?id=100010856705918&tsid=0.19336987319765647&source=res
ult [E.T.: 15.05.2020].
163
https://m.facebook.com/profile.php?id=100010856705918&tsid=0.19336987319765647&source=res
ult [E.T.: 15.05.2020].
164
Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
165
Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü
dizenin sonundaki “dutanlar” sözcüğü yerine “yapanlar” sözcüğü söylenmiştir.
166
Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü
dizenin sonundaki “gülenler” sözcüğü yerine “sövenler” sözcüğü söylenmiştir.
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Böyle ġalır sananlar167
Hani nerde nerdesiniz
Mülkü ile bey olanlar
Hey gidi çalıp çırpanlar
Bağırıp nara atanlar168
Hani nerde nerdesiniz
Nerde gözü sürmeliler
Göğsün altın düğmeliler
Gidi siz keskin dilliler169
Hani nerde nerdesiniz
Âşık Dursun sağım solum
Dünya fani Yeşiloğlu’m
Be hey ġafil soruyorum170
Hani nerde nerdesiniz

Âşık Dursun, bu türküyü bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla uygulanan
karantina esnasında söylemiştir. Bu salgın, bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş,
adeta insanlar virüs karşısında çaresiz kalmıştır. İşte, Âşık Dursun; normal zamanlarda haksızlık
yapanlar, kul hakkı yiyenler, güzelliğine güvenen kızlar/kadınlar gibi genelde olumsuz insan
tiplerini hedef alarak virüs karşısında ne kadar aciz kaldıklarını uygun bir dille ifade etmiş ve
onların bir bakıma bu özelliklerinden vazgeçmelerini salık vermiştir. Bu paylaşıma yapılan
yorumlar ise yine teşekkür mahiyetindedir. Bu yorumlardan bir tanesi Âşık Dursun’un hedef
aldığı olumsuz insan tiplerini eleştiren bir yorumdur. Abdurrahman Sarıoğlan’ın yaptığı yorum
şu şekildedir: “Ağzına yüreğine sağlık yiğit kardeşim, onlar şu an fare dediklerinde 171
pinekliyorlar”. Bu ve benzeri yorumlar, elektronik ortamda dinleyicilerin/izleyicilerin aşığın
paylaştığı videoya yaptığı geri dönütler şeklinde değerlendirilebilir. Aşığın dinleyicisiz bir
ortamda gerçekleştirdiği bir icranın kaydedilip yayınlanması sonucu yapılan bu yorumlar,
dinleyicinin/izleyicinin aşığın daha sonra yapacağı icralar için bir rehber olduğunu söyleyebiliriz.
Facebook’ta bireysel hesabı olan herhangi bir kişi, yaptığı paylaşımı anında geri silme hakkına
sahiptir. Bu yüzden bu sitede paylaşılan bir türkü videosu, hesap sahibi tarafından ister kendi

Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir. Son dizenin ikinci tekrarında üçüncü dize
“hep böyle ġalır sananlar” şeklinde söylenmiştir.
168
Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
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Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü
dize “Bağıran keskin dilliler” şeklinde söylenmiştir.
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Son dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa daha tekrar edilmiş, son iki dizenin ikinci
tekrarından sonra dördüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü
dize “Siz ġafiller soruyorum” şeklinde söylenmiştir.
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“dediklerinde” sözcüğü kanaatimizce “deliklerinde” şeklinde olmalıdır. Bu tür hatalı yazıma sosyal
paylaşım sitelerinde sıkça rastlanılmaktadır (Fidan, 2016: 322).
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isteğiyle isterse de gelen olumsuz içerikli yorumlardan dolayı geri silinebilir. Dolayısıyla
Facebook’ta paylaşılan herhangi bir içerik hakkında hesap sahibinin hesabında ekli olan kişilerce
olumlu/olumsuz yorum yapabilirler. Olumsuz yorumlar, paylaşılan herhangi bir şeyin silinmesine
ya da daha sonra buna benzer içerikli şeylerin paylaşılmamasına neden olabilirken olumlu
yorumlar da daha sonradan benzer içerikli paylaşımların artmasına katkı sağlayabilir. Nitekim
Andy Bennett, izleyicilerin artık yeni medya olanaklarıyla pasif olmaktan çıkıp daha aktif hale
geldiğini belirtmektedir (2013: 124). Âşık Dursun’un paylaştığı kendi bestesi türküleri/hikâyeli
türkülerine olumlu yorumlar gelmesi, daha sonraki paylaşımlar için olumlu bir ivme
kazandırdığını söyleyebiliriz. Âşık Dursun ile 15.05.2020 tarihinde yaptığımız bir telefon
görüşmesinde Facebook’taki kişisel hesabından yaptığı paylaşımlara yapılan olumlu veya
olumsuz yorumların sonraki paylaşımlar üzerinde etkili olduğunu “Dağlara Götürün Beni”
türküsü örneğiyle açıklamıştır. Âşık Dursun, kendine ait bu türkünün çok beğenilmesi, yorum
alması ve paylaşılmasından dolayı Facebook’taki kişisel hesabından sıklıkla paylaştığını
belirtmiştir. Bunun dışında bu türküyü hemen hemen her icra ortamında da icra ettiğini sözlerine
eklemiştir. Facebook’taki kişisel hesabından sık sık türkü ve hikâyeli türkü paylaşan bir diğer
icracı ise Mehmet Erkoçak’tır.
Osmaniye’nin Bahçe köyünden olup Osmaniye merkezde oturan Mehmet Erkoçak,
Facebook’taki kişisel hesabını aktif olarak kullanmakta ve birçok paylaşım veya canlı yayın
yapmaktadır. Bu paylaşımlarının çoğunu Osmaniye ve civarındaki folklor ürünleri oluşturmakla
birlikte bazen de usta sanatçıların/âşıkların eserleri de bu paylaşımlar arasında yer alabilmektedir.
Folklora karşı oldukça ilgili olan, iyi derecede saz çalıp türkü söyleyebilen emekli eğitimci
Erkoçak’ın Osmaniye folkloru ile ilgili iki kitabı bulunmasının yanında birçok makale ve bildirisi
de bulunmaktadır. Erkoçak’ın Facebook’taki kişisel hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları
şöyledir:
Mehmet Erkoçak’ın 13 Mayıs 2020 tarihinde 23:34’te yayımladığı “OSMANİYE AĞITLARI
SARI AHMET’İN AĞIDI VE HİKAYESİ” başlıklı paylaşımını 22.05.2020 tarihi itibariyle 12
kişi beğenmiştir. Ayrıca 2 kez paylaşılmış, 816 kez görüntülenmiştir.172 Erkoçak, bu paylaşımında
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bilinen ve sıkça söylenilen “Sarı Ahmet’in Ağıdı” adlı parçanın
hem hikâyesine (bu kısım yazılı olarak verilmiştir) hem de ezgisiyle birlikte söylenişine yer
vermiştir. Bu parçayı sazıyla bizzat kendisi icra etmiştir. Türkünün hikâyesini aldığı kaynağı ise
belirtmiştir.
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https://www.facebook.com/mehmet.erkocak.44/videos/377981296141339 [E.T.: 22.05.2020].
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Mehmet Erkoçak’ın 02 Mayıs 2020 tarihinde 21:17’de yayınladığı videoda yörede çok sevilen
“Avşaroğlu” hikâyeli türküyü icra etmiştir. Bu paylaşım; 37 kişi tarafından beğenilmiş, 3 kez
paylaşılmış ve 16 yorum yapılmıştır173. Yorumlar ise genelde teşekkür içerikli yorumlardır.
Mehmet Erkoçak, paylaştığı videonun üzerine “Avşaroğlu” türküsünün hikâyesini yazılı olarak
vermiştir. Videonun girişinde türküyü derlediği kaynak şahısların isimlerini (Ali Atagün ve
Murtaza Küncü) de belirtmiştir. Sazıyla icra ettiği bu türkünün sözleri şöyledir:
Sabah ile ġalkdım da uğrum hayroldu
Takipçiler geldi bil Avşaroğlu
Jandarmalar ġol ġol oldu dağıldı174
Yekin mavzerini al Avşaroğlu
Sırmalı abası dalına uygun
Eşkiya olanlar yatar mı baygın
Ġaşına kirpikler gözlere uygun175
Aldaş’da biridin Ġul Avşaroğlu
Âşık Hüseyin’im sinem deldiler
Gün doğmadan öldüğüm bildiler
Nazlı nişanlını evden aldılar176
Gezme bu dünyada öl Avşaroğlu

Facebook’ta kişisel hesabı olan bazı profesyonel âşıklar ve amatör icracılar, katıldıkları
programlarındaki icralarını kişisel hesaplarından canlı olarak yayınladıkları gibi kişisel olarak icra
ettiği etkinliği de canlı olarak yayınladıkları görülmüştür. Kaynak kişilerimizden Âşık Feymânî;
29 Kasım 2019 tarihinde katıldığı bir programındaki kendi icrasını177, 19 Ekim 2019 tarihinde
kendi adına düzenlenen “10. Kadirli Âşık Feymânî Şenliği Çıraklar Ustaları İçin Buluşuyor”
programda çağrılan bazı âşıkların icralarını canlı olarak yayınlamıştır178. Âşık Feymânî, yine
kendi adına düzenlenen 13 Ekim 2018 tarihindeki programdaki bazı icraları da canlı olarak
yayınlamıştır179. Kaynak kişilerimizden Yahya Gürz bazen canlı yayınla bazen de kayıt videolarla
kendi icralarını Facebook kişisel hesabından yayınlamaktadır. 17.05.2021 tarihinde oğluyla
birlikte gerçekleştirdiği Mahsuni Şerif’e ait bir parçayı yayınlamıştır.180 Facebook’taki kişisel
hesaplarından sadece âşıklar türkü ve hikâyeli türkü paylaşmamışlar, âşıklık geleneğine meraklı,
bu kültürün içinde yetişmiş, bu ortamda birçok türkü ve hikâyeli türkü öğrenmiş “meraklı grubu”
da Facebook’taki kişisel hesaplarından türkü ve hikâyeli türkü paylaşımlarında bulunmuşlardır.
Bu gruptakilere bir örnek vermek gerekirse Ahmet Gezer’i verebiliriz.
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https://www.facebook.com/mehmet.erkocak.44/videos/605848856687914 [E.T.: 15.05.2020].
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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https://www.facebook.com/osmanfeymanivakfi/videos/1200240286827407 [E.T.: 20.05.2020].
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https://www.facebook.com/osmanfeymanivakfi/videos/787811075007906 [E.T.: 20.05.2020].
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https://www.facebook.com/osmanfeymanivakfi/videos/240400846631747 [E.T. 20.05.2020].
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https://www.facebook.com/yahya.gurz.1/videos/754109145264006 [E.T.: 19.05.2021].
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ticaretle uğraşan Ahmet Gezer181, kendi kişisel hesabından sık sık
halk edebiyatı ürünleri paylaşmaktadır. Ahmet Gezer, eskiden âşıklık meclislerinde çok bulunmuş
ve yörede anlatılan/söylenen parçalara karşı oldukça ilgili birisidir. Ahmet Gezer’in kişisel
hesabından paylaştığı birkaç hikâyeli türkü aşağıda verilmiştir. Saz çalmayı bilmediği için
paylaşımlarını yazılı olarak yapmaktadır. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse türkü ve
varsa hikâyelerini sadece metin (text) olarak paylaşmaktadır.
Ahmet Gezer’in 18 Kasım 2019 tarihinde Facebook kişisel hesabından Dadaloğlu’na ait bir
hikâyeli türkü paylaşmıştır. 18.05.2020 tarihi itibariyle dokuz beğeni ve bir yorum almıştır182.
Mehmet Kazak “Diline sağlık yüreğine sağlık Ahmet gezer” şeklinde bir yorum yapmıştır. Ahmet
Gezer, paylaşımındaki parçanın tamamında büyük harf kullanmıştır183. Bu hikâyeli türkü şu
şekildedir:
Derviş Paşa’nın Çukurova’da yaşıyan aşiretleri iskan edtirmek için geldiğinde Dadaloğlu
iskana karşı çıkıp gerekirse Devriş Paşa ile savaşacağını ve şu türküyü söylüyor
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Gavur Dağı yine başın dumanmı
Gönül binmiş aşkın atına gezer
Bire beyler cülüllügüm zamanmı
Aşağıdan iskan evi gelince
Sararıpda gül benzimiz solunca
Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca
Bıre Devriş Paşa sana amanmı
Aşağıdan iskan evi geliyor
Kötülerde koç yiğide gülüyor
Kitabın dediği günler geliyor
Yoksa devir döndü ahir zamanmı
Aşağıdan akça siğin ötünce
Katar başı mayaların sökünce
Şahtan fermam gelip Türkmen göçünce
Behey Cevdet Paşa size amanmı
Diyor Dadaloğlu’m gördüm düşümde
At dördünde yiğit onbeş yaşında
Alışkın silahla dağlar başında
Azrail’den başkasına amanmı
Ahmet Gezer ile derleme çalışması yapmak için birkaç teşebbüste bulunmamıza rağmen derleme
teklifimizi çeşitli bahaneler ileri sürerek kabul etmemiştir. Kendisiyle derleme çalışması yapma
konusundaki ısrarcı tavrımız karşısında Gezer; repertuvarındaki türkü ve hikâyeleri Facebook’taki kişisel
hesabından sıklıkla paylaştığını, bu paylaşımlardan yararlanmamızı önermekle yetinmiştir.
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https://www.facebook.com/ahmet.gezer.77312 [E.T.: 18.05.2020].
183
Biz, paylaşılan metni küçük harflerle aktarmayı uygun bulduk. Ahmet Gezer’in paylaşımındaki imla ve
noktalama yanlışlarını düzeltmedik. Ancak satırbaşlarını ve özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdık,
bu isimlere gelen çekim eklerini de kesme işaretiyle ayırdık. Bu saydıklarımız dışında metnin orijinaline
sadık kaldık.
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Ahmet Gezer’in kendi hesabından paylaştığı bütün paylaşımlar bir iki profil değişikliğini
saymazsak folklor ürünleridir. Paylaşılan metinlerde imla ve yazım kurallarına pek dikkat
edilmemiştir. Yukarıda verdiğimiz örnekler “Facebook” un günümüz âşıklarının ve amatör
icracıların icralarını gerçekleştirdiği platformların başında geldiğini göstermektedir.
3.2.3.3. Youtube
İnternet ve de sosyal medya sadece ticari alanda değil, kültürlenme noktasında önemli bir işlev
görmektedir. Öyle ki internet, askeri amaçlardan sıyrılıp sivilleştikçe gündelik hayatımızın
vazgeçilmez unsuru olmuştur (Özdemir, 2019: 183). Diğer kitle iletişim araçları gibi video klipler
de sözlü kültür geleneğinin aktarıldığı ve yaşatıldığı bir diğer unsurdur. Bu kliplerde yer alan
türkülerin görsellikle süslenmesi, birçok kişi tarafından ilgiyle izlenmesine katkı sağlamaktadır
(Özdemir, 2012: 360-361). Öyle ki müziksel ürünlerin piyasada kendine yer bulmasında videoklipler, artık önemli bir unsur haline gelmiştir (Aktulum, 2017: 254). Toplumların ilk
çıkışlarından bu yana teşekkül eden sözlü ve yazılı ortamlara günümüzde sesli ve görüntülü
ortamlar da dâhil olmuştur (Yıldırım, 2016: 141).
Nasıl fotoğraflar Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşılıyorsa,
videolar da Youtube gibi sitelerden paylaşılmaktadır (Güme, 2018: 43). Çağımızda dijital
teknoloji artık insanlar için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Mehmet Özdemir’e (2019: 207) göre
dijital kültürün çoğunluğunu ise müzik piyasası oluşturmaktadır. Çalışma bölgemizde çeşitli
folklor ürünlerini hem sosyal medyada hem de video paylaşım sitelerinde görmekteyiz.
Günümüzde artık hemen hemen herkesin elinde kameralı telefonların bulunması hasebiyle birçok
folklor ürünü bu telefonlarla kameraya alınmakta ve çeşitli yerlerde paylaşılmaktadır. İster video
paylaşım sitelerinde olsun ister Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde olsun bu
paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşılan videolar ise birçok kişi tarafından izlenmektedir.
Konuyu somutlaştırmak adına hem kaynak kişilerimizin hem de yöredeki diğer icracıların
bazılarının video paylaşım sitesi “YouTube” a yüklenen videolarından birkaç örnek vermekte
fayda var. Kaynak kişilerimizden Âşık Feymânî’nin “Ahu Gözlüm” adlı hikâyeli türküsü hem
yörede hem de ülke çapında bilinen bir parçadır. Âşık Feymânî’nin bahsi geçen siteye iki yıl önce
yüklenmiş “GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ…(AHU GÖZLÜM)” 11 dakika 50 saniyelik video
24.04.2020 tarihi itibariyle 596 kişi tarafından görüntülenmiştir.184 Bu video 24.04.2020 tarihi
itibariyle siteye yükleneli yeni olmasına karşın izlenme oranı yine de oldukça yüksektir. Yine
24.04.2020 tarihi itibariyle siteye yedi yıl önce yüklenmiş olan “Aşık Feymani Ahu Gözlüm” adlı
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https://www.youtube.com/watch?v=kia0WO2zPQ4 [E.T.: 24.04.2020].
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yaklaşık 3,5 dakikalık video ise 21 bin kişi tarafından görüntülenmiştir.185 Ancak bu videoda
türkünün hikâyesine yer verilmemiştir. Yedi yıl önce siteye yüklenmiş “AŞIK FEYMANİ-AHU
GÖZLÜM (KADİRLİ YÖRESİ TÜRKÜSÜ) yaklaşık 3,5 dakikalık video ise 10 bin kişi
tarafından görüntülenmiştir.186 Âşık Feymânî’ye ait bu videolarda bütün türküler üç dörtlükten
oluşmaktadır. Bu videolardaki türkülerin sözlerinde sadece son dörtlüğün ikinci dizesindeki
“Usanmadı gönül senden” dizesi “Gönül usanmadı senden” şeklinde iki kelimenin yer değişmesi
dışında hiçbir değişiklik bulunmamaktadır187.
Âşık Feymânî’nin “Barışmam” hikâyeli türküsü, yörede bilinen bir türküdür. 03.05.2020 tarihi
itibariyle aynı siteye bir yıl önce yüklenen “Aşık Feymani Barışmam Türküsü” yedi dakika on
altı saniyelik video 1.939 kişi tarafından görüntülenmiştir.188 Bir grupla çekilen bu videoda orada
bulunan biri, Âşık Feymânî hakkında kısa bilgi verdikten sonra sözü Âşık Feymânî’ye bırakır.
Âşık Feymânî türküyü sazıyla icra eder. Türkü söylendikten sonra oradakiler Âşık Feymânî’ye
kiminle barışman?, tarzında sorular sorması üzerine Âşık Feymânî de bu soruya cevaben bu
türkünün latifeli, güzel bir hikâyesi olduğunu söyler. Orada bulunan biri ise bu türkünün
hikâyesini rica etmesi üzerine Âşık Feymânî bu türkünün hikâyesini anlatır. Âşık Feymânî’nin
videodaki anlattığı bu türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Uzun süredir evli olan Âşık Feymânî,
hanımıyla bir gün karşılıklı otururlarken hanımı, fakirlikten ve bir düğüne gitmek için üstüne bir
elbise alamadığından şikâyet eder. Âşık Feymânî’nin de o zamanlar işleri çok iyi değildir. Âşık
Feymânî, hanımının bu sözleri üzerine hanımına bir fıkra anlatır. Hanımı da bu fıkradaki olayı
kendi üzerine alınır ve kocasıyla küser. Bu küslük, beş-altı ay sürer. Bu durumu fark eden
komşuları bunları barıştırmak için bir akşam Âşık Feymânî’ye misafir olurlar. Ancak niyetlerini
gizleseler de Âşık Feymânî durumu sezer. Biraz sohbetten sonra Âşık Feymânî, komşularına “Ya
ġomşular, bişē demeye geldiniz miydi?” diye sorması üzerine komşuları da Âşık Feymânî’nin
çok önceleri eşi için yazdığı “Ahu Gözlüm” türküyü dinlemeye geldiklerini söylerler.
Komşularının amacı zaten bu türküyle ikiliyi barıştırmaktır. Âşık Feymânî, istenen türküyü
söyledikten sonra misafirler, birbirini bu kadar seven, bu türküyü birbirine söyleyenler
birbirlerine küs olur mu?, kalkın hemen barışın, tarzında cümleler kurarak ikiliyi barıştırmaya
çalışırlar. Âşık Feymânî ve hanımı barışmak için yumuşarlar. Ancak Âşık Feymânî, orada bu
türküyü (Barışmam) söyler ve ondan sonra da barışırlar.
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https://www.youtube.com/watch?v=eZCzpD62dac [E.T.: 24.04.2020].
https://www.youtube.com/watch?v=Eop0KM5IKHo [E.T.: 24.04.2020].
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Erman Artun’un çalışmasında geçmektedir. Ancak türkünün hikâyesine yer verilmemiştir. Türkünün
tam metni için bkz. (1996: 334-335).
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https://www.youtube.com/watch?v=cZ5PhGJ-oHU [E.T.: 03.05.2020].
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Elektronik kültür ortamında eser üreten Çukurovalı âşıklardan (Çobanoğlu, 1999: 252) birçoğu
kaset çıkarmış, çeşitli yerel televizyon programlarına katılmıştır. Bu âşıklardan biri de Gül Ahmet
Yiğit’tir. Gâvur Dağı’nın önemli ve sevilen âşıklarından Gül Ahmet Yiğit’in birçok parçası video
klip olarak video paylaşım sitelerine yüklenmiştir. Gül Ahmet’in yörede en çok sevilen ve
dinlenen parçalardan biri olan “Anamın Acer Gelini” adlı hikâyeli türkünün birkaç videosu
Youtube’a yüklenmiştir. 03.05.2020 tarihi itibariyle 10 yıl önce “GÜL AHMET YİĞİTANAMIN ACER GELİNİ” adıyla siteye yüklenen yaklaşık yedi dakikalık video; 10 yıldan bu
yana bir milyon dokuz yüz bin kişi tarafından görüntülenmiştir.189 Görüleceği üzere görüntülenme
oranı oldukça yüksektir. 190 Bu videoda görüntü olarak sadece karlı bir yerin resmi bulunmaktadır.
Gül Ahmet Yiğit, bu videoda bu türkünün hikâyesinin kendisinin yaşadığı bir olay olduğunu dile
getirmektedir. Videoda anlatılan türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Gül Ahmet Yiğit, 1977
yılında Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsünden mezun olur ve öğretmen olarak göreve başlar. Gül
Ahmet göreve başlayınca annesi Gül Ahmet’i evlendirmek ister ve bu niyetini oğluna açar. Gül
Ahmet ise askerlikten sonra evlenmek istediğini söyler. Bunun üzerine Gül Ahmet’in annesi;
ölüm var kalım var, diyerek oğluna ikna edici sözler söyler. Annesini kıramayan Gül Ahmet,
annesinin önerisini kabul etmek zorunda kalır. Oğlunu evlenmeye ikna eden Gül Ahmet’in annesi,
hiç vakit kaybetmeden kız aramaya koyulur ve Gavurdağı yöresini gezer. Gül Ahmet, evinde
otururken annesi gelir ve kendisine yakın bir köyde Davşan Emine’nin çok güzel bir kızı
olduğunu ve onu istemeyi düşündüğünü söyler. Gül Ahmet ise kızı görmek ister. Ufak tefek
hazırlık yaptıktan sonra kız evine varır. Tabii kız tarafı da Gül Ahmet’in geleceğini bildiği için
hazırlığını yapmış; kız da kendince süslenmiş, püslenmiştir. Gül Ahmet’e göre kız, hemen hemen
bütün boyaları sürmüştür. Kızı gören Gül Ahmet, kızdan elektirik alamaz: Kızın sesinin iki
beygirin sesini bastıracak kadar kalın, burnunun patlıcandan uzun, tırnaklarının uzun olduğunu
yöresel bir üslupla dile getirmektedir. Gül Ahmet, oradan ayrılır ve evine gelir. Annesi heyecanla
kızı beğenip beğenmediğini sorması üzerine Gül Ahmet de âşıklar, düşüncelerini sazıyla dile
getirdiğini söyleyerek eline sazı alır ve kız hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki dörtlüklerle dile
getirir.
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https://www.youtube.com/watch?v=DiqGXEmrwR8 [E.T.: 03.05.2020].
Âşıklar; görsel, işitsel, görsel-işitsel medyayla tanıştıktan sonra sanat yaşamlarını buna göre
şekillendirmeye başlamışlardır. Nebi Özdemir, âşıklık geleneğinin en geliştiği dönemin 20. Yüzyıl
olduğunu bunun da sebebinin medya olduğunu iddia etmektedir. Âşık Veysel’in de televizyon, radyo ve
sinema alanında en ünlü âşık olduğunu sözlerine eklemektedir (2012: 329-335). Nebi Özdemir’in bu
tespitlerinin yöremizde yetişen Gül Ahmet Yiğit için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Videoların izlenme
oranları da bunu göstermektedir. Gül Ahmet Yiğit, yöresel kanallarda birçok programa katılmış, burada
icralarını gerçekleştirmiştir. Bu da tanınırlığı yüksek olan Gül Ahmet Yiğit’in daha da çok tanınmasına
olanak sağlamıştır.
190
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Dokunmayın heç hatıra191
Gören salavat getire
Burnu tam yarım metire192
Anamın acer gelini
Sanmak lafın oldum eğer 193
Utansa boynunu eğer
Amerikan kotu giyer194
Anamın acer gelini
Güneş doğar bizi yakar195
Sular hendeğinen akar
Sesi beygir ġimi çıkar196
Anamın acer gelini
Sevmeyenin gülü solar197
Kötüler arkada ġalır
Müzeye hediye olur198
Anamın acer gelini
Gül Ahmet sazın telledir199
Maşuġa bahçe gülledir
Ġaynanıya iş belledir200
Anamın acer gelini

Bu videodaki hikâyeli türkü, söyleniş olarak yöredeki diğer hikâyeli türkü söyleme geleneğine
benzemektedir. Bu benzerliklerden biri yöresel ağızla icra edilmesidir. Mesela “gibi” edatı yerine
“gimi”, “koska” yerine “ġosġa”, “kalır” yerine “ġalır” gibi sözcükler bunlardan bazılarıdır. Bunun
dışında dörtlüklerin son iki dizesinin iki defa tekrar edilmesi de yöre türküleriyle benzerlik
taşımaktadır. Bu yönüyle bu hikâyeli türkü özelinde video paylaşım sitelerinde bile geleneğin (en
azından hikâyeli türkü) bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Antony Giddens’in “Modern
toplumların en modernleşmişinde bile gelenek, bir rol oynamayı sürdürür.”(2018: 43) sözlerinin
bu anlamda doğru bir tespit olduğu anlaşılmaktadır.

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
193
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
194
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “sıktırmalı pontil giyer” şeklinde
söylenmiştir.
195
İil dize iki defa tekrar edilmektedir.
196
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Sesi boru gimi çıkar/Anamın ġosġa
gelini” şeklinde söylenmektedir.
197
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
198
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Vallahi müzeye ġonur” şeklinde
söylenmektedir.
199
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
200
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “acer” yerine “ġosġa”
sözcüğü söylenmiştir.
191
192
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03.05.2020 tarihi itibariyle Gül Ahmet Yiğit’in aynı siteye beş yıl önce yüklenmiş “Gül Ahmet
Yiğit-Anamın Acer Gelini (Deka Müzik)” yedi dakika yedi saniyelik aynı hikâyeli türkünün
videosu 221 bin kişi tarafından görüntülenmiştir.201 Bu video, Gül Ahmet Yiğit ve arkasında bir
kadının olduğu bir resimden ibarettir. İçerik ise bir önceki videodaki hikâyeli türkünün aynısıdır.
Gül Ahmet Yiğit’in bir televizyon programında söylediği aynı hikâyeli türkü de siteye
yüklenmiştir. Kahramanmaraş’ın yerel televizyonu Aksu’daki “Ozan Nuri ile Türkülerimiz” canlı
programında icra edilen “Anamın Acer Gelini” hikâyeli türkü202 03.05.2020 tarihi itibariyle aynı
siteye 6 yıl önce yüklenmiş olan “OZAN NURİ GÜL AHMET YİĞİT ANAMIN ACAR GELİNİ
HİKAYELİ” 10 dakika sekiz saniyelik video, bir milyon kişi tarafından görüntülenmiştir.203
İncelediğimiz her ne kadar bir video ise de esasında bir canlı yayın icrasıdır. Gül Ahmet’in bu
hikâyeli türküsü kasetindeki icrasıyla büyük ölçüde benzerlik olsa da hikâye kısmında
süslemelere ve ayrıntılara biraz daha yer vermiştir.204 Kasetteki “Anamın Acer Gelini” parçası ile
Aksu TV’de canlı yayında yayınlanan bu icra arasında bazı önemli farklar görülmektedir. Aksu
TV’de canlı yayınlanan bahsi geçen programdaki bu hikâyeli türkünün hikâyesi ve türküsü şu
şekilde başlamaktadır: Gül Ahmet Yiğit:
Evet, değerli izleyenlerimiz. Otuz beş yıllık, otuz üç yıllık Acer Gelin. Tehovv! Ġoca ġarı
oldu. Torunu morunu oldu amma türkümüz hâlâ Acer Gelin, Acer Gelin. Efendim, iki üç
aylık öğretmendim. Ben çok gurur ve onur duyduğum Kahramanmaraş, (sunucuya dönerek)
Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü mezunuyum biliyorsunuz. Diplomamda Kahramanmaraş
yazar. Gurur duyarım onunla. (Tekrardan kameraya döner) öğretmenliğe başladım. İki üç
aylık maaş aldım. Cebim üç beş ġuruş görünce Nuri’m, anam raħmatlık, Allah’ım bütün
herkesin ölmüşüne rahmet etsin, ġalanlara da hayırlı ömürler versin, yarabbim, Anam
raħmatlik dedi ki Ahmed’im. Hıı. Yavrum, dedi. Devletimiz beş on ġuruş maaş veriyo. Bir
el ġızını geçindirin. Gel seni evlendirim, dedi. Ana, dedim. Saçını sevdiğim. Ġurban olduğum
ana. Gel şu asgerliğimi de ediyim, geliyim, beni ondan sonra evlendir, dedim. Yook oğlum,
dedi. Belki ölür mülürüm. Ölmeden bir gelin yüzü görüm, dedi arkadaş! Ana, ġurbanım,
saçını severim, elini öperim. Ħık, diyo. Yalanı Allah sevmez. Şu an ekranları başında
saygısızlık zannetmeyin. Biraz da iştahım var evlenmeye. Allah bir daha demez mi diye, işi
sağlama bağlıyom. Anam fukara. Sen bilin ana, dedim. Bir bakdı mıdı, anam sandıkda acer
fisdanı geyik, şeş derik biz, ucu tülbentli, şey boncuklu, tülbent (el kol hareketleriyle tarif
ediyor). Onu da admış, gediyor. Ġız ana nere gediyon, dedim. Yavrum saňa ġız aramaya
gediyom. Bismillah. Ana, dedim. Davar mı yitirdin, ġoyun mu yitirdin? Aramaynan ġız
bulunur mu, arkadaş? Ooo Ahmed’im, dedi. Akıllı ol, ben bu ġadar düğünlere, nişanlara,
201

https://www.youtube.com/watch?v=Lwk1VpyqA4Y [E.T.: 03.05.2020].
Gavurdağlarının âşığı olarak bilinen Gül Ahmet Yiğit’in en meşhur türküsünün bahsi geçen eser
olduğunu söyleyebiliriz. İzlenme oranları da görüşlerimizi destekler niteliktedir. Hemen her icra ortamında
bu türküsünü icra eden Gül Ahmet Yiğit’in ünlenmesinde ilgili türkünün çok büyük etkisi olmuştur. Özkul
Çobanoğlu’nun televizyon ve radyolar tarafından yayınlanan halk türkülerinin buralarda yayınlanmayan
diğer halk türkülerine göre kıyasla daha popüler ve ünlü olduğu (1992: 92) görüşü doğrultusunda bakarsak
ilgili türkünün bu kadar çok izlenme oranına ulaşmasının nedeni anlaşılacaktır. Çünkü ilgili türkünün icra
edildiği ortamlarından biri de radyo ve televizyon kanallarıdır.
202
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https://www.youtube.com/watch?v=NjKySVE1eUw&t=125s [E.T.: 03.05.2020].
Neil Postman (2016: 64), televizyon kültürüyle haşır neşir olan insanların hem dinleyerek hem de
görerek anlamaları için “açık dil”e gereksinimleri bulunmaktadır. Gül Ahmet’in canlı yayında daha
ayrıntılı bir açıklama yapması, belki de bu düşüncenin bir tezahürüdür.
204
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şenliklere gediyom. Eee? Ġaç tane genç ġıza dedi, işaret ġodum. Bellik, bellik. Onları
yoklayıcım, dedi. Hani teşbihde hata olmaz ya. Ġurbanlī seçen de boyaynan harf ġon ya
bellik. Anacāzım birġaç ġıza bellik ġoyuk. Anam geddi. Heç unudmam ikindin vaktı.
Fevzipaşa’da oturuyok. Bakdım anam geldi. Ahmed. Hıı, ana. Gözün aydın yavrum,
maşallah. Saňa bir ġız buldum ki babayiğit şöyle, dedi. Yürürken dedi, dam sallanıyor, dam.
Sanki çite ġoşup çit sürücük arkadaş. Oğlum, bir de becerikli ki dedi. Yani biz beşirikli derik.
Anama bir şey öğretmiş (eliyle göstermeye çalışıyor) milinen tentene. Oya, ġızlar oya örer
ya. Oğlum, eyi de iş biliyo dedi. Övüyor da övüyo anam. Bre anam, dedim. Ġurban olduğum,
hani bizim Ġávırdağlılar çok ġullanır, bunu. Ayı mı, ġurd mu, çalı mı, murd mu diye? Nasıl
olsa bunnan ben yaşayıcım. Şu ġızı gedim, görüyüm, dedim. Zaten oğlum, dedi. Ġız evi de
öyle söyledi, dedi. Oğlan ġızı görsün, ġız da oğlanı görsün. Allah yazdıysa bu iş olur, dediler.
Haydi. Ne var, dedim. Üsdünü, başını gey, ġız evi seni bekliyo. Sen ġızı görecen, ġız da seni
görücü, dedi. Yemin et, dedim. Vallahi, oğlum, dedi. Aboovv! Bir heyecan. Yirmi iki yirmi
üç yaşındayım, arkadaş. Ġız görmeye gedmek çok zor bişe. Şu dizlerim zangır zangır titiriyo
arkadaş. Gençlik kötü. Gene de saçı maçı daradım. Ġılavlandım böyle gendi gendime bir
ġılav verdim. Bir Murat 124’üm var, Hacı Murad. Külüstür, ħıldır ħış bişe. Hasan abim, diyo:
bir de ħıldır ħış, deme diyo. Birez de eyidi de, diyo. Ama ħıldır ħış, (Bu arada ekrana Gül
Ahmet Yiğit’in “Halamın Kızı” kasedinin kapak fotoğrafı verilir. Gül Ahmet Yiğit de bu
fotoğrafa istinaden) aha bak, halamın ġızı geldi. Bu benim kasetin kapağı, şu an ekranlarda
gördüğünüz. Söz sevgili kardeşime, bidaki geldiğimde söylecem. Neyse. Biz, hikayemize
dönelim. Ġardaş, bindim, geddim 124’e. Vızıla ġarip, deller ya. Seleymünaleyküm,
aleykümselam. Hoşbeş, on beş, yirmi beş. Otuz beşe varmadık oturduk. Şimdi bizim
Gávurdağı’nda da otuz beş yıl evvel ha. Hoş geldin, demek yeni yeni moda. Ben oturdum
böyle sustalı maymun gimi, dımırıp duruyom şöyle. Ġız baňa hoş geldine geldi. Elini uzaddı,
elleşicik. Yeni daha, toka yani. Hoş geldin, dedi amma yemin ederim, şu yüreğimin başı
(eliyle orayı gösterir) caz eddi arkadaş. Ayvaħ, ben bu ġızla tövbe yaşayamam, dedim. Yav,
bu ġadar mı ġalın sesi var. Şöyle geçdi, bir sandalyeye oturdu. Bir de utangacım, oldu biddi
bakamam. Şöyle gözümün ibiğiynen bakıyom. Ġaşı, gözü, ağzı, burnu nasıl deyi. İnanın baňa
otuz beş yıl evvel Gávurdağı’nın bir ücra köyünde o ġadar cilayı, boyayı, allık, ruş, parfüm.
Hey ocağı badmayasıca, nerden buldun? Sürdmüş de sürdmüş her yerine. Her yerde diyom
bunu. Bir id müd, affedersiniz, bir köpek yalasın, o yüzündeki boyayı. Veteriner hekime
yetişdirmeyin, boyadan zehirlenir, ölür. Bir kilo boya çalık yüzüne. Ulan şöyle tam birez eyi
bakim, dedim ki. Aboov. Ġızın bir burnu var aha (önündeki mikrofonu göstererek) şu
mikrofon ġadar var. (Elini burnuna götürerek sallanma işareti yaparak) böyle sallanıyo,
baldırcan gimi. İş çok uzun da. Garip demiş, itin ġuyruğu döşünde gerek, ġardaş bize ne.
Kötü 124’e bindim, vızıla garip geldim eve. Anam fıkara da hazırlanıklar. Emmimgile, Hasan
emmim, ġulā çinlesin. Öġġeş emmim, Ġılay205 emmim. Onnara da haber salmışlar. İstemeye
gediciler. Oğlum, dedi. Allah’ın emriynen, peygamberin ġavliynen gediyok, dēl mi inşallah?
deyince ana, dur, dedim. Sazım da duvarda asılı. Bacıcāzım Cemile, Nurdā’nda şimdi,
öpüyorum onu da selam olsun. Sazımı aldım elime. Ana, ben söyleyim senin şu acer gelini.
Sazım beğenmişse hemen gedin isdeyin. Yok, beğenmiyorsa susun, ġurban olurum, dedim.
Hala söylüyok, hâlâ söylüyok, ġardaş. Bir de Aksu, Aksu televizyonun değerli izleyenlerine
armağan edelim, Anamın Acer Gelini nasıl bir gelin. Ya Allah.

Aynı kişi tarafından farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen aynı anlatının kaydedilmiş
içeriğinin birbirinden farklı özellikler taşıması, folklorun dijital ortamdaki bağlamını
oluşturmaktadır (Özdemir, 2019: 210). Özdemir’in bu görüşünün Gül Ahmet’in aynı anlatıyı
(türkünün hikâyesi) farklı ortamlarda gerçekleştirdiği icrası için de geçerli olduğunu
söyleyebiliriz. Gül Ahmet’in kasetindeki bu hikâyeli türkü ile Aksu TV’deki aynı türkü icrası
arasında özellikle de hikâye kısmında bazı farklılıklar bulunmaktadır. En önemli farklılık ise
Aksu TV’deki icranın daha uzun olmasıdır. Sürenin uzun olması hasebiyle hikâyedeki bazı
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“Ġılay” şeklinde algıladığımız ve yazdığımız bu isim, bir lakap olabilir düşüncesindeyiz.
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olayların ayrıntısına daha fazla yer verilmiştir. Kasetteki türkünün hikâyesi üç dakika kırk beş
saniye iken canlı yayındaki türkünün hikâyesi ise yedi dakika yirmi saniyedir. Program (Ozan
Nuri ile Türkülerimiz) Kahramanmaraş'ın yerel kanalı Aksu’da yerel bir aşığın sunduğu bir
programdır. Gül Ahmet Yiğit, hem programın sunucusunun Kahramanmaraşlı olması hem de
programın sunulduğu televizyon kanalının Kahramanmaraş’ın yerel kanal olmasından dolayı olsa
gerek, kasetinde sadece 1977’de Eğitim enstitüsünden mezun olduğunu söylerken bu programda
ise Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsünden mezun olduğunu, diplomasında “Kahramanmaraş”
yazdığını ve bundan gurur duyduğunu belirtmektedir. Programın hedef kitlesinin Kahramanmaraş
insanı olması ve de sunucunun da bu şehirden olması, Gül Ahmet’in bu sözleri sarf etmesine
neden olduğu kanaatindeyiz. Kasette ise buna değinilmemesi, sadece eğitim enstitüsünden mezun
şeklinde bahsedilmesi ise hedef kitlenin sadece Kahramanmaraş olmamasına bağlanabilir. İcra
bağlamı, hikâyelerde bazı değişikliklere sebep olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından devamlı
olarak dile getirilmektedir. Kaset ile canlı yayın arasında tespit ettiğimiz -önemli-diğer farklar
genel olarak şunlardır: Kasette, Gül Ahmet’in annesi, kız aramadan öğle vakti eve gelirken,
videoda ise ikindi vakti eve gelmektedir. Hatta Gül Ahmet Yiğit canlı yayında hiç unutmam
diyerek vaktin ikindi olduğunu kesin olarak ifade etmektedir. Kasette, kızın annesi “Davşan
Emine” olarak geçmesine karşın canlı yayında kızın annesinin adı geçmez. Kasette, kız evine kızı
görmek için sadece “Arabaya bindim vardım” ifadesi yer alırken canlı yayında ise bu arabanın
markası ve arabanın olumsuz özellikleri ayrıntılı bir şekilde dile getirilmektedir. Kasette, Gül
Ahmet Yiğit, kızı beğenmeyip tekrar evine geldiğinde sadece annesi varken, canlı yayında ise
evine geldiğinde annesiyle birlikte amcaları da evdedir. Belli başlı farklar bunlar olmakla birlikte
canlı yayındaki icrada daha fazla mizaha yer verilerek anlatım zenginleştirilmiştir. Canlı yayında
Gül Ahmet’in bol bol mizaha yer vermesi, televizyonun bilgiden ziyade eğlendirici olma
özelliğinden (Postman, 2016: 117, 118) kaynaklansa gerek. Hikâyenin türkü sözleri ve ezgisi
büyük ölçüde aynı olmakla birlikte bazı küçük değişiklikler yapılmıştır. Kaset ile canlı yayında
söylenen dörtlüklerin sayısı farklıdır. Kasette dörtlük sayısı beş iken canlı yayında türkü dört
dörtlükten oluşmaktadır. Kasetteki ikinci dörtlük “Sanmak lafın oldum eğer/Utansa boynunu
eğer/Amerikan kotu giyer/Anamın acer gelini” ve dördüncü dörtlük “Sevmeyenin gülü
solar/Kötüler arkada ġalır/Müzeye hediye olur/Anamın acer gelini” canlı yayında söylenmemiştir.
Canlı yayında yer alıp da kasette yer almayan dörtlük ise “Bakmadım gözü ġaşına/Ġâşık vuramam
aşına/Dosd değil düşman başına/Anamın acer gelini” dir. Bunun dışında kasetteki üçüncü
dörtlükteki ilk iki dize canlı yayında yer değiştirmiştir. Yani kasetteki “Güneş doğar bizi
yakar/Sular hendeğinen akar” şeklindeki ilk iki dize, canlı yayında “Sular hendeğinen akar/Güneş
doğar bizi yakar” şeklinde söylenmiştir. Ayrıca kasette üçüncü sırada olan bu dörtlük, canlı
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yayında ikinci sırada yer almıştır. Bunun dışında bir iki kelime dışında pek bir değişiklik
olmamıştır.
Gül Ahmet’in 05.05.2020 tarihi itibariyle bir yıl önce “YouTube” sitesine yüklenen “GÜL
AHMET—ANAMIN ACER GELİNİ” adlı video 15 bin kişi tarafından görüntülenmiştir.206
Videodan anladığımız kadarıyla bu video Antalya’da düzenlenen bir programda çekilmiştir. Açık
bir alana kurulan sahnede Gül Ahmet Yiğit elinde sazıyla hikâyeli türküyü icra ederken sahnenin
önüne ve yan taraflarına konulan sandalyelerde dinleyiciler bulunmaktadır. Videodaki
görüntülerde yer alan pankartta “II. Yörük Yaşamı &Kültürü Çalıştayı” yazmaktadır. İnternette
yaptığımız araştırmalara göre bu program 4-5 Ağustos 2018 tarihinde Antalya Manavgat Sülek
Yaylasında gerçekleşmiştir.207 Gül Ahmet’in dinleyiciler önünde gerçekleştirdiği bu icrasının
süresi on dört dakika yirmi beş saniyedir. Serik Yaylası’ndaki bu icra Aksu TV’deki icraya birçok
yönden benzemekle birlikte ayrılan yönleri de bulunmaktadır. En önemli farklardan biri Serik
Yaylası’ndaki icra dinleyicilerin önünde gerçekleştiği için dinleyicilerle yer yer temasın
olmasıdır. Gül Ahmet Yiğit, icra sırasında dinleyicilerin dikkatini çekmek amacıyla olsa gerek
türkünün hikâyesini anlatırken dinleyicileri de icranın içine çekmiştir. Mesela, türkünün
hikâyesine başladığı sırada dinleyicilerden birine “Bibi dinliyon mu? Şeşini sevdiğim bibi. Biz
buňa (eliyle göstererek) şeş derik, tülbente” diyerek dinleyicileri kendi icrasına dâhil etmektedir.
Yine hikâyenin ilerleyen sıralarında “Burada yabancı yok. Hepimiz emmi dayıyık.” demektedir.
Hâlbuki Gül Ahmet Yiğit, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinden olmasına karşın program Antalya’da
gerçekleşmektedir. Yani dinleyiciler ile Gül Ahmet Yiğit, çok farklı coğrafyaların insanı olmasına
karşın Gül Ahmet Yiğit, kendisini onlarla bir tutarak dinleyicilerin dikkatini çekmek istemektedir.
Yine icrasının ileri safhalarında Gül Ahmet’in annesinin Gül Ahmet’i evlendirme ısrarına
formaliteden karşı çıktığını, aslında kendisinin de evlenmek istediğini söylediği sırada
gülümseyen dinleyicilerden birine “Valla gülen. Üç tene hanım alırsan gülen öyle” diyerek yine
dinleyicilerin dikkatini çekmiştir. Gül Ahmet Yiğit’in bu sözü dinleyicilerin daha fazla
neşelenmesine neden olmuştur. Dinleyicilerin icraya dâhil edilmek istendiğinin bir diğer örneği
ise eskiden kız isteme adetlerinin günümüzde cep telefonları yüzünden değiştiğini oradaki
telefonla meşgul olan birini göstererek somutlaştırmıştır. Gül Ahmet, elinde sanki bir telefon
varmış da telefonla uğraşırmış gibi yaparak yeni gençliğin ellerindeki telefonlarla birbirleriyle
aşk yaşamalarını eleştirmektedir. Hatta Gül Ahmet Yiğit, yeni nesil sevgililerin telefonda
birbirine yazdıkları mesajları bir şiir örneğiyle somutlaştırmıştır. Bu şiir şöyledir: “Sevgilim. Seni
düşündüm düşüneli/Her gün başım delaledde/Akşam seni düşünürken/Uyumuşum tuvaledde”.
Gül Ahmet, bu şiiri okuduktan sonra yeni nesil gönül işlerini eleştirmek için gençlere dönerek
206
207

https://www.youtube.com/watch?v=N24wajyRoU4 [E.T.: 05.05.2020].
Gül Ahmet Yiğit, icra sırasında Sülek Yaylasında olduğunu belirtmektedir.
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sanal âlemdeki gönül işlerinin iyi bir şey olmadığını; ebeveynlerin, hısım ve akrabaların
onayladığı kişilerle evlenmenin daha uygun olduğunu teferruatlı bir şeklide anlatmıştır. Kasette
sadece eğitim enstitüsünden mezun olduğunu, Aksu TV’de ise Kahramanmaraş Eğitim
Enstitüsünden mezun olduğunu belirtmesine karşın Sülek (Antalya-Manavgat) Yaylasındaki
icrasında ise mezun olduğu okuldan hiç bahsetmemiştir. Bu üç icra sırasında, türkünün hikâye
kısmında göze çarpan belli başlı farkların genel itibariyle bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz.
Bağlamın türkünün hikâye kısmında bazı değişikliklere neden olduğunu gözlemlemiş olduk.
Serik Yaylasında icra edilen “Anamın Acer Gelini” türküsünün kaset ve Aksu TV’deki türkülerle
karşılaştırdığımızda ise türkü sözlerinden ziyade hem türkünün dörtlük sayılarında hem de farklı
dörtlükler söylenmesi bakımından farklar olduğu ortaya konmuştur. Türkü, kasette beş dörtlükten
oluşmakta, Aksu TV’deki canlı yayındaki ve Serik Yaylasındaki icrada ise dört dörtlükten
oluşmaktadır. Canlı Yayında icra edilen türkü ile Serik Yaylasından icra edilen türkünün hem
dörtlük sayısı hem ezgisi hem de aynı dörtlüklerin sırasıyla söylenmesi bakımından, hemen
hemen birbirleriyle benzer olduğu görülmüştür.
Yörenin yaşayan âşıklarından aynı zamanda kaynak kişilerimizden Âşık Dursun’nun YouTube’a
sitesine yüklenmiş bazı videoları bulunmaktadır. 07.05.2020 tarihi itibariyle YouTube’a sitesine
on iki yıl önce yüklenmiş “dursun Yeşiloğlu koca çınar” adlı videosu altı bin yedi yüz on altı kişi
tarafından görüntülenmiştir.208 Bu türkünün hikâyesi bulunmamakla birlikte Düziçi’nin
Kurtbeyoğlu Mahallesindeki bir çınara söylendiği türkünün içeriğinden anlaşılmaktadır. Âşık
Dursun’un aynı siteye 07.05.2020 tarihi itibariyle bir yıl önce yüklenmiş “Âşık Dursun yeşiloğlu”
adlı video yedi yüz kırk iki kişi tarafından görüntülenmiştir.209 Bu videodaki icra küçük bir grup
arasında gerçekleşmektedir. Bu türkünün de hikâyesi yoktur. Âşık Dursun’un yine aynı siteye
07.05.2020 tarihi itibariyle bir yıl önce yüklenmiş “Düziçi Kamera Âşık Dursun Yeşiloğlu”
videosu altı yüz altmış beş kişi tarafından görüntülenmiştir210. Âşık Dursun, bu videoda “Dağlara
Götürün Beni” adlı bestesi kendine ait türküyü seslendirmektedir. Videonun üst sol köşesinde
yuvarlak daire içinde Âşık Dursun’un icrası yer alırken ekranın geri kalan kısmında Düziçi
manzaraları yer almaktadır. Âşık Dursun’un aynı siteye aynı tarih itibariyle iki yıl önce yüklenmiş
“Afrin türküsü” adlı video iki yüz on altı kişi tarafından görüntülenmiştir.211 Âşık Dursun’un aynı
siteye yüklenmiş Ozan Cumali ile karşılıklı atıştığı bir videosu daha vardır. Bu video aynı siteye
07.05.2020 tarihi itibariyle bir yıl önce yüklenmiş ve videoyu dört yüz doksan bir kişi
izlemiştir.212 Bu video, “Ninnilerle Ağıtlarla Anadolu’m” adında bir televizyon kanalı programı
208

https://www.youtube.com/watch?v=fRMGb0CMMDE [E.T.: 07.05.2020].
https://www.youtube.com/watch?v=mzpkU4qALqs [E.T.: 07.05.2020].
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https://www.youtube.com/watch?v=bV67hwWAvmw [E.T.: 07.05.2020].
211
https://www.youtube.com/watch?v=aZofZZitAEc [E.T.: 07.05.2020].
212
https://www.youtube.com/watch?v=hz72s69vPCI [E.T.: 07.05.2020].
209
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için gerçekleştirilen bir icradan alınmıştır. Düziçi’nin tanıtımı amacıyla gelen bir televizyon
kanalı için gerçekleştirilen bu icrada yöresel kıyafet giyen iki âşık, Osmaniye’nin âşıklık
geleneğine vurgu yapan türküler söylemişlerdir. Televizyon sunucusunun kısa bir açıklamasından
sonra söz hakkı verilen âşıklar sırasıyla kendini tanıttıktan sonra atışma tarzında karşılıklı olarak
dörtlükler söylerler. Yörede oldukça sevilen, birçok kaseti bulunan bir diğer âşık Âşık Hacı
Karakılçık’tır. Âşık Hacı Karakılçık’ın yörede en çok sevilen ve bilinen türkülerin başında ise
“Yörük Kızı” türküsü gelmektedir.
Âşık Hacı Karakılçık’ın 12.05.2020 tarihi itibariyle yedi yıl önce Youtube sitesine yüklenmiş olan
“Hacı KARAKILÇIK--(HİKAYELİ YÖRÜK KIZI TÜRKÜSÜ) on iki dakika kırk dokuz
saniyelik video yine aynı tarih itibariyle 124 bin kişi tarafından görüntülenmiştir.213 Bu video,
Hacı Karakılçık’ın halka açık bir programdaki icrasından alınmıştır. Videodan programın nerede
yapıldığı belli olmasa da Türkmenlerin olduğu bir yerde yapıldığı Karakılçık’ın konuşmalarından
anlaşılmaktadır. Ses sisteminin kurulduğu bir sahnede yöresel kıyafetleriyle Karakılçık, bir
sandalye üzerinde elinde sazıyla icrasını gerçekleştirmektedir. Etrafta ise dinleyiciler
bulunmaktadır. Karakılçık, icrasına şöyle başlamaktadır:
Yörük ġardaşlarım, değerli Varsak, Türkmen, ne bilim. Buraya gelen, bizi severek buraya
gelen, sevgili dostlar. Hepinizin ayağına sağlık. Hepinizden Allah gani gani razı olsun. Şimdi,
şimdi, Yörük Kızı’nı eğer hikâyesiynen anladmazsak sanki bir yağsız, dudsuz pilav yiyormuş
gibi oluyor, olmuyor. Onun için ben biraz dörtlükleri kısa keseceğim amma, emme der ya
bizim emmiler, kesecem emme hikâyesini annadmadan gedmeyecám. Böyle gelirler,
ġolumdan dutarlar, ġaldırırlarsa bilmem. O da herhalde olmaz.

Hacı Karakılçık, kendi bestelediği türkünün hikâyesinin önemli olduğunu, türküsünün hikâyesiz
çok da anlamlı olmadığını, hatta gerekirse türküdeki dörtlüklerden bazılarını çıkararak hikâye için
vakit ayırabileceğini ima etmiş, türkünün hikâyesini anlatmadan sahneden ayrılmayacağını kesin
bir şekilde dile getirmiştir.
Karakılçık, yukarıdaki sözlerinden sonra türkünün hikâyesini anlatmaya başlamaktadır:
İşte bu mevsimdeydi. Artık, Çukurova’da sıcaklar başlamaya durdu. Bizim Yörükler,
Çukurova’da durur mu? Dağların ġarı eridi, sarı çiğdemler, mor menekşeler, mavi sümbüller,
boyunu gösterdi. Çamın dallarında guguk ġuşları ‘guk guk, guk guk’ dedi mi, adam evde âşık
oluyor, gurbete çıkmaya da gerek yok. İşde, bizim Yörükler, develerini birbirine çatardı,
oğlağı anasına, ġuzuyu ġoyunlara ġatardı. En güzel ġızlara da develerin, ġatarın başını
çektirirlerdi. Ah, ah, o günler nerde ġaldı? Şimdi, her gün bir köye misafir olurlardı. Her gün
bir köye ġonup göçe göçe, Anavarza’dan Toprakġale’den ancak bir ayda Erciyes Yayla
eteklerine çıkarlardı. Çıkarlardı amma gederken de yolun kenarlarındaki bizim köylülerin
ekin tarlasını oğlaklarına ġoyunlarına, ġuzularına, geçilerine yedirmeden de gedmezlerdi.
Napsınlar, çünkü, sözüm oňa hayvancağızlar acıkıyolar, yol çekiyolar, ne bulurlarsa
saldırıyorlar iki tarafa. Böyle, bizim köyün dışında da bir ekin tarlamız var. Rahmetli babam,
öküzünen, sabanınan eker. Her sene bizim aşiretin oğlağı, ġoyunu, ġuzusu yer. Bize ekin
biçdirmezlerdi. Bir gün ben de işde şöyle palazlanıyom. Ne bilim, hangi gençleri gösterim.
213

https://www.youtube.com/watch?v=8Bz-T3aKPkk [E.T: 12.05.2020].
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Daha asgere neye de gedmedim, deliānlı süsü veriyom gendi gendime. Dedemden ġalma bir
dolma tek tüfeğimiz var. Onu omuzuma taktım. Evden uzaklaşdım güya ava gediyom. Ama
uzakdan bir göç ġalabalığı geliyor, develerin çanları tangır tangır ötüşüyor. Oğlaklar
meleşiyor. Rahmetli anam çağırdı ‘Hacı, Hacı. Yavrum nerdesin sen?’ Ne diyon ana, dedim.
‘Herhalde’ dedi. Yörük demezler o zamanlar, Aydınlı, derlerdi. ‘Aydınlılar göçüyor, herhal
yavrum’ dedi ‘Falanca ekinimize bir bakıver hele’ şöyle yüksek bir daşın başına çıkdım. Her
taraf çamlık böyle. Ekine bir bakdım ki Allah sizi inandırsın, ben deyim beş yüz oğlak, siz
deyin üç yüz oğlak. Ekinin üsdüne ġapanmış böyle siyah çadır çekmiş gibi. Yiyip biçiyorlar.
Tüfē elime aldım amma benim sinirler doksan derece gergin tabi. Ekinde hal ġalmadı,
diyorum. Bu ekinin cezasını allım diye hommurdanarak yola doğru ġoşuyorum. Bir baktım
ki (fazla gürültü yapmayalım arkadaşlar) Bir baktım ki oğlakları küçük çocuklar araba yoluna
indirmişler, ellerinde birer deynek, çalı filan sürüyorlar. Oğlakların da önünde bir tane ġız
mı, gelin mi olduğu uzaktan belli değil, kirmen eğirerek geliyor. Hani, kirmen olurdu eskiden.
Şimdiki ġızlara, genç ġızlara desen kirmen de neymiş acaba der. Geçinin sırtındaki ġılı
ġırkarlar işde şöyle çadır dokurlardı, ip yaparlardı kirmenden. Kirmen eğirerek geliyor amma
arada sırada ‘oho oho oho ġaralar, oho ġaralar’ diyo amma öyle datlı, öyle bir nazik ses daha
heç duymadım böyle. Benim ses gimi mağaradan çıkıyo gibi çıkmıyor affedersiniz. O ġadar
güzeldi bi de. Ġız şöyle geliyor amma o nazik sesi duyunca benim o sinirler yavaş yavaş
yumşamaya başladı. Neyse ġız geliyor şöyle. Oğlakları dağıtmayın, diye çocuklara geri
dönüverdi. Ġızın ġuluncundan aşşada aşşağı doğru sanki bir puşu örtmüşler gimi simsiyah.
Bu ne acaba, dedim. Biraz daha yaklaşdı. Bakdım ki on-on beş dane sırma belik böyle ġayılı
ġızın omuzundan topuklarına aşşā. Evet, şimdi sizler saç yok, belik yok. Hemen kuofere ged,
ondan sonra Yörük ġızı demeye bin tane şahit gerek. Neyse (bu ses de nerden geliyor?) şimdi,
şimdi efendim. Ġız geliyor şöyle. Ġızın ġuluncundan aşşā sarkan belikleriymiş, on-on beş
tane. Her bölüğün ucunda beşer onar mavi boncuk dakılı. Nazar dáğmesin diye. Ġızı görünce
ekin mekin aklımdan çıkmış, tarlayı da götürseler vallahi heç umurumda dál. Ġız dengimi
savuşuyor, dedim ki ‘Hanım ġız kimlerdensin?” dedim ‘Ne yapcan dedi?’ Ġorkuverdim, daşı
alır da ġafama vursa napacām? ‘Hiç sordum, işde’ dedim boynumu da büküdüp büküverince
acıdı herhalde. ‘Oğlakları görmüyor musun’ dedi. ‘Biz Yörüklerdeniz.’ dedi. ‘Aydınlıyık’
dedi. Peki, nereye gidiyorsunuz burdan yukarı, dedim. Bizim orda Tapan derik, dokuz
muhtarlık. Tapan, Kiraz Yaylası, Odluk’dan Erciyes’e ġadar gideceğiz, dedi. Velhasıl, ġız
oğlakları önünde kirmen eğirerek gede dursun. İşde bu cahil aşığın gözünün önünden heç
gedmiyor. Orda kirmen eğirerek ‘oho’ diyo. Bakalım ne söylemiş Hacı Karakılçık? Evet.

Karakılçık, türküye başlamadan önce Karakılçık’ın az ötesinde elinde sazıyla oturan biri,
dinleyicilerden Karakılçık’a alkış ister. Dinleyiciler de cılız bir şekilde alkışlar. Buna bozulmuş
olacak ki Karakılçık “Canıňız isderse alkışlan. Alkışlamayanın evine ġaynanası altı ay misafir
gelsin.” diyerek mizah yollu bir cümle kurar. Bunun üzerine dinleyiciler bu sefer ıslıkla birlikte
tekrardan alkışlarlar.
Nasıl medhetmeyim şöyle güzeli
Dökülmüş ġulunca saç Yörük ġızı
Gene geldi ilkbaharın ayları
Gülnazar’ın başından göç Yörük ġızı
Anavarza, Toprakġale durağın214
Geç bizim Ġozan’dan gidsin merağın
Sırelif’den su iç soğur yüreğin
Ordan Eleksırt’a geç Yörük ġızı
Ordan Eleksırt’a geç Aydınlı ġızı
Yörükler göçünü çekdi yaylaya
Çarpılma Tapan’da garip köylüye
214

Bu dörtlük şiir şeklinde söylenmiştir.
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Kiraz Yaylası’ndan Saimbeyli’ye
Varınca bir ayran iç Yörük ġızı
Elde kirmen oğlakları sürersin215
Uçan ġuşdan yavukluňu sorarsın
Obruğ’un Beli’nde çadır ġurarsın
Daha öte gidmek güç Yörük ġızı
Daha öte gidmek güç Yörük ġızı
Gönül isder senin ile gidmeyi
Çimenler üsdünde oğlak güdmeyi
Severim yaylada sohbet edmeyi
Nolur derdin baňa aç Yörük ġızı
Biçilir mi bu yaylanın bahası216
Açmış çiçekleri kokar rehası
İşde geldin işde geldin Erciyes’in yaylası
Oğlağı anadan seç Yörük ġızı
Ġoyunu ġuzudan seç Yörük ġızı
Dörd ay burda alın temiz havayı
Çöz ġara çadırı yükle deveyi
Unudma bizleri Çukurova’yı
Ġış gelmeden geri ġaç Yörük ġızı
Ay, sen de söylüyon. Nolur âşık diyolar. Geri gedmesin, bizim Erciyes’de ġalsın. Yook, ben
Yörüğ’ümü Çukuova’ya indirip de burda soğukdan donduramam, dedim.
Yaradan’ım seni yaradmış özel
Yemyeşil yapraklar oluyor gazel217
Garip Hacı’m der ki böyle bir güzel
Görmemişdim daha hiç Yörük ġızı
Garip Hacı Yörük ġızlarını böyle övmüş. Allaha şükür heç ġızlarınız evde ġocaya ġalmaz
oldu. Nediyim, hemen toparlan, diyorlar. Her zaman benim ġaderim böyle. Benim ġaderim
böyle. Hakkınızı helal edin, arkadaşlar. Bende ġabahat yok.

Âşık Hacı Karakılçık’ın aynı hikâyeli türküsünün 11.05.2020 tarihi itibariyle beş yıl önce aynı
siteye yüklenen “Hacı Karakılçık – Yörük Kızı (Deka Müzik)” adlı on bir dakika on iki saniyelik
videosu ise yüz beş bin kişi tarafından görüntülenmiştir.218
Bahsi geçen video paylaşım sitesinde yukarıda da bahsettiğimiz üzere yalnızca âşıkların videoları
bulunmamakta aynı zamanda amatör icracıların da türkü ve hikâyeli türküleri bulunmaktadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi artık günümüzde hemen hemen herkesin elinde akıllı telefonların
olması sayesinde âşıkların ve amatör icracıların icraları dinleyici olarak orada bulunanlar
tarafından telefonlara kaydedilmektedir. Daha sonra bu kayıtlar, Facebook gibi sosyal paylaşım
Bu dörtlük şiir şeklinde söylenmiştir.
Bu dörtlük şiir şeklinde söylenmiştir.
217
İkinci dizeden sonra “Güz geldi” şeklinde ara söze başvurmuştur.
218
https://www.youtube.com/watch?v=P57HtsnTPO8&list=RDP57HtsnTPO8&start_radio=1
[E.T.:11.05.2020].
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sitelerinde paylaşıldığı gibi bahsi geçen video paylaşım kanalına da yüklenmektedir. Zira
türküleri ve hikâyeli türküleri sadece âşıklar icra etmemekte, amatör diye adlandırabileceğimiz
kişiler de icraetmektedir. Saha çalışmamızda derleme yaptığımız kaynak kişilerimizin birçoğunun
amatör icracılar olması da bunu teyit etmektedir.
Düziçi’nin Kuşçu köyünden aynı zamanda kaynak kişilerimizden Duran Ali lakaplı Ali Avcı’nın
“Düziçi Kuşçu Köyü Aşık Ali Emmi Başkonuş Türküsü” adıyla 31.03.2016 tarihinde YouTube’a
yüklenen videosu, 22.12.2020 tarihi itibariyle dört bin üç yüz yirmi altı kişi tarafından
görüntülenmiştir.219 Kadirli’nin Yoğunoluk köyünde Ahmet adında birinin kendisine ait hikâyeli
türkünün “Yoğunoluk Köyü/Kadirli/Osmaniye” adıyla 11.06.2020 tarihinde yüklenen video
22.12.2020 tarihi itibariyle 536 kişi tarafından görüntülenmiştir.220 Yörede çok tanınmayan bu
amatör icracıların videolarının izlenme oranın yüksekliğine bakılırsa elektronik kültür ortamının
ne denli etkili bir icra ortamı olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kanaatimizce yörenin en
büyük âşıklarının geleneksel icra ortamlarında (düğünler, ev sohbetleri, köy odaları, ağa
konakları) dinleyicilerin sayısı hiçbir zaman bu kadar olmamıştır.
Yukarıda bazı âşıkların ve amatör icracıların “YouTube” sitesine yüklenmiş türkü ve hikâyeli
türkü içeren videoların izlenme oranlarının birbirinden farklı olduğu gözlemlenmiştir. Kimi
âşıkların videolarını yüzbinler izlemiş iken bazı âşıkların videolarını ise daha az sayıda kişi
izlemiştir. Bu izlenme oranlarındaki farklılıkların sebeplerinden biri, belki de Sibel Arkonaç’ın
(2016: 190) belirttiği gibi dinleyicilerin kaynak kişileri kendine yakın bulmaları, onları çekici
bulmaları gibi faktörler etkili olmuştur.
3.2.3.4. Televizyon
Türkiye’de televizyonla ilgili çalışmalar 1965 yılında başlamış, ilk yayınlar İstanbul Teknik
Üniversitesinde küçük bir deneme istasyonuyla İstanbul sınırları içerisindeki sınırlı yerlere
yapılmıştır. Daha sonra ise Ankara Televizyonu 31. 01. 1968 yılında ilk deneme yayınına
başlamış, 1971 yılında İstanbul Çamlıca’daki istasyon vasıtasıyla da teknik bir vasıtayla
yayınlarını İstanbul’a aktarmıştır. Aynı sene içinde İzmir, Ankara, İstanbul radyolink sistemi
televizyon yayını naklini başarabilecek güce erişmiştir (Yeni Hayat Ansiklopedisi C. 6, t.y.:
3026). Türkiye’de ilk televizyon istasyonları ise Almanya’dan yayın yapmaktaydı ve bu kanallar
Türkiye’de uydu çanaklar sayesinde izlenebiliyordu (Zürcher, 2020: 340). Bu gelişmelerden
sonra Türkiye’de televizyon yayıncılığı gelişerek, artarak, yaygınlaşarak varlığını devam
ettirmiştir.

219
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https://www.youtube.com/watch?v=okoX_ATdSDQ [E.T.: 22.12.2020].
https://www.youtube.com/watch?v=0GBnD8P5zCk [E.T.: 22.12.2020].
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1992 yılına kadar Türkiye’de altı televizyon kanalı bulunmakta ve bu kanallar da devletin
tekelindeydi (Çobanoğlu, 1992: 68). 1993 yılında yayın tekelini devlete veren Anasaya’daki
madde ancak değiştirilebildi. Bu sürece kadar ve daha sonraları ise bazı bilinen holdingler ve
bilhassa da özel gazete sahipleri şahsi kanallarına sahip olmaya başladılar (Zürcher, 2020: 340).
1994 yılına gelindiğinde Türkiye’de toplam 71 adet özel televizyon kanalı bulunmaktaydı (Greve,
2016: 83). Bu sayı yıldan yıla artmaya devam etmiş ve günümüzde de artmaya da devam
etmektedir. Bu sayının yıldan yıla artmasında Türk halkının televizyona olan aşırı ilgisinin büyük
payı olduğu istatistiki verilerden de anlaşılmaktadır. 1990 verilerine göre o zamanlar on iki
milyon haneye sahip Türkiye’nin %60’ından fazlasında renkli televizyon varken bu oran büyük
şehirlerde %99 civarındaydı. Son zamanlarda ise televizyona erişim artık %98 dolaylarında
olduğu görülmektedir. Bu da en kırsal yerlere bile televizyonun ulaştığını göstermektedir (Öncü,
2016: 171-172).
İster yerel ister ulusal olsun televizyon kanallarında âşıklık geleneği ile ilgili programlara az veya
çok yer verilmektedir. Bu programlarda yerel veya ulusal âşıklar da icrasını gerçekleştirmektedir.
Nitekim Osmaniye yöresindeki birçok âşık da bu tarz programlara bir veya birkaç kez katılmış,
icralarını gerçekleştirmiştir. Hatta Tahir Erdoğdu, Gül Ahmet Yiğit gibi yörenin tanınmış âşıkları
yerel kanallarda bizzat bu programları yıllar yılı hazırlamışlar ve hazırlamaya da devam
etmektedirler.
Yöre âşıklarından bazıları ulusal kanallardaki ilgili programlara katılmış ve buralarda icralarını
gerçekleştirmişlerdir. Osmaniye’nin tanınmış âşıklarından kaynak kişimiz Âşık Ersani (Tahir
Erdoğdu) elektronik icra ortamlarından televizyon ve radyo programları hakkında önemli bilgiler
vermiştir. Tahir Erdoğdu, ulusal kanalların birçok programında yer almıştır. TRT 2’nin “Gezelim
Görelim” programı kapsamında Osmaniye’de gerçekleştirdiği çekimlerde Tahir Erdoğdu da bir
iki türküyle yer almıştır. Yine TRT’nin Osmaniye’de gerçekleştirdiği bir programda da icrasını
gerçekleştirmiştir. Kanal 7’de Nuri Sesigüzel’in Osmaniye’de hazırladığı bir programa Erdoğdu
da katılmış, icrasını gerçekleştirmiştir. Bunun dışında İstanbul’a giderek burada TRT’nin “Bir
Dilden Bir Telden” programına katılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Tahir Erdoğdu, Osmaniye’ye
kültürel, coğrafi gezi gibi çeşitli amaçlarla gelen ulusal kanalların programlarında yer almıştır.
Kaynak kişimiz Âşık Feymânî, yerel ve ulusal birçok kanalda programa katılmıştır. Âşık
Feymânî, şu an birçok yerel ve ulusal kanalın kendisiyle ilgili programlar yapmak istediğini ancak
kendisinin artık bu programlara katılmadığını, katılmama sebebi olarak da bu kanalların maddi
kaygı gütmelerini göstermiştir. Yörenin diğer bir önemli âşığı Âşık Dursun da ulusal kanalların
ilgili programlarında icralarını gerçekleştirmiştir.
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Âşık programlarının yayınlandığı kanallardan bir kısmı yereldir ki (Taşlıova, 2014: 100) ORT,
Osmaniye’nin önemli bir yerel kanalı olup yörenin âşıklık geleneğinde çok önemli bir yere
sahiptir. Bu kanalda, çeşitli zaman dilimlerinde farklı kişilerce âşık programları yapılmış ve
yayınlanmıştır. Bu programı yapanlardan biri Abdullah Gizlice’dir. Abdullah Gizlice,
Osmaniye’nin yerel televizyon kanalı ORT’de 1997’de yapımını ve sunuculuğunu üstlendiği
“Yöremiz Folklor” adlı programını yıllarca yürütmüştür (Aba, 2006: 10).
Kaynak kişimiz Âşık Ersanî (Tahir Erdoğdu) nun verdiği bilgiye göre 1993 yılında Osmaniye’de
ORT adında yerel televizyon kanalı açılır. Bu televizyon kanalında âşıklık programlarına da yer
verilir. “Osmaniye Merkez İlçede Âşıklık Geleneği” adlı eserin sahibi Mehmet Karaburç, bahsi
geçen eserini kaleme alırken Osmaniye’deki ulaşabildiği bütün âşıkları ORT’deki bir programa
davet eder. Tahir Erdoğdu, bu programa kadar Osmaniye’deki âşıkların birbirini pek
tanımadığını, bu program sayesinde Osmaniye’deki âşıklarla tanıştığını ifade etmiştir.
Karaburç’un programından başka ORT’de yayınlanan âşık programlarına da sıklıkla yer almıştır.
Tahir Erdoğdu, 1993’te ORT’nin açılmasından 2012 yılına kadar 150’nin üzerinde her biri
yaklaşık iki, iki buçuk saat süren programlarda yer almıştır.
Tahir Erdoğdu, 2012 yılında “Bizim Sazımız Bizim Sözümüz” programının yapımcılığını ve
sunuculuğunu OŞYAD başkanı Mustafa Bardak ile üstlenmiştir. Birkaç programdan sonra
Mustafa Bardak programdan çekilmiş; Erdoğdu, programı tek başına yürütmüştür. Erdoğdu, bu
programa hem profesyonel âşıkları hem de âşıklığa hevesli eli saz tutan kişileri davet etmiş; bu
kişilerin programda icrasını gerçekleştirmesine olanak vermiştir. Erdoğdu, âşıklığa meyilli
kişilere bu programda yer vermesinin nedenini ise bu kişilerin körelmesinin önüne geçmek,
kendini tanıtma fırsatı sunmak olarak göstermiştir. Bu programlara il içinden olduğu gibi başta
yakın çevre olmak üzere ülkenin farklı yerlerinden birçok âşık katılmıştır. Bu programa katılan
âşıklardan bazıları şunlardır: Âşık Turabi, Âşık Nevai, Âşık Feymânî vd.
Bu programlarda türkülerin yanında hikâyeli türküler de icra edilmiştir ki program yapımcısı
Tahir Erdoğdu, bu programlarda birçok kez hikâyeli türküyü bizzat kendisi icra etmiştir. Bunun
dışında şiir okuyanlar da olmuştur. Bu program, ORT’nin bir iki yıl önce yayından düşmesine
kadar sürmüştür. ORT’deki âşıklık programına Düziçi’nin Çitli köyünden 1950 doğumlu yörenin
ünlü âşıklarından kaynak kişimiz Âşık Karayiğit Osman (İper) birkaç kez katılmış, icrasını
gerçekleştirmiştir. Daha sonra birçok davet almasına karşın ORT’nin Düziçi ilçesinde çekmemesi
üzerine Âşık Karayiğit Osman bu programa bir daha katılmamıştır. Aynı köyden kaynak kişimiz
Âşık Yahya Gürz de ORT’nin programlarına yedi, sekiz defa katılmıştır. Kaynak kişimiz Âşık
Sadık Suna, ORT’deki âşıklık programına bir defasında tek başına üç kez de Âşık Feymânî ile
olmak üzere toplam dört kez katılmıştır. Kaynak kişilerimizden Sait Akol, arkadaşları Abbas
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Ergül ve Hacı Kırpıl ile ORT’deki bir programa katılmışlar, canlı olarak icralarını
gerçekleştirmişlerdir. Programda canlı yayına katılan dinleyicilerin istediği türküleri icra
etmişlerdir. Dinleyicilerin en çok istediği parçalar ise yörede söylenen uzun havalar, ağıtlar
olmuştur. Bu programdan sonra köy ahalisi, ORT’den bu programın tekrardan yayınlanmasını
istemişlerdir. ORT de bu isteğiyerine getirmiştir. Bu bağlamda ORT’de yayınlanan âşıklık
geleneği ile ilgili programın ve programların oldukça önemli bir fonksiyon üstlendiğini
söyleyebiliriz. Nitekim ORT’de yıllarca âşıklık geleneğiyle ilgili program yapan Tahir Erdoğdu,
bu programların yöre kültürüne önemli katkıları olduğunu düşünmektedir.
Tahir Erdoğdu; halk arasında saza söze susamış, âşıklığa düşkün bir kesim olduğunu
belirtmektedir. Bu program sayesinde Osmaniye halkı hiç görmediği âşıkları dinleme fırsatı
bulmuştur.221 Bu kesimin ORT’de yayınlanan âşık programlarını ilgiyle izlediğini, takip ettiğini
sayısal verirlerle açıklamıştır. ORT’de yayınlanan “Bizim Sazımız Bizim Sözümüz” programının
“Facebook” üzerinden canlı yayınlandığı zamanlarda 10 binden fazla kişinin bu programı
görüntülediğini belirtmiştir. Erdoğdu, oldukça yüksek oradaki bu izlenme oranında hareketle de
bu programlara çok fazla bir ilginin olduğunu belirtmiştir. Sosyal medya üzerinden de yayınlanan
bu programları il dışından olduğu kadar yurt dışından da birçok kişi takip etmekte, izlemekte,
yorum yapmakta ve istekte bulunmaktadır. Canlı yayınlanan bu programlara yurt dışından kişiler
telefonla bağlanıp istekte bulunmakta, bazıları ise isteğini mesajla iletmektedir. Çok mesaj geldiği
için bu mesajların hepsi okunamamakta, daha çok yurt dışından gelen mesajlara öncelik
tanınmaktadır. Tahir Erdoğdu’nun ORT’de yayınlanan âşıklık geleneği ile ilgili programların
izlenme oranıyla ve talep görmesiyle ilgili verdiği bu bilgiler; ORT’nin Osmaniye âşıklık
geleneğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
Tıpkı ORT gibi civar illerde de âşıklık geleneğiyle ilgili programlar yapılmaktadır. Yörenin
âşıkları sadece ORT yerel televizyon kanallarındaki programlara katılmamışlar, civar illerdeki
yerel televizyon kanallarındaki programlara da katılmışlardır. Kaynak kişimiz Âşık Suna, civar
illerde faaliyet gösteren Akdeniz TV’de bir kez, Kozan TV’de ise beş kez ilgili programlara
katılmıştır.

Kaynak kişimiz Yahya Gürz, Adana’nın yerel televizyon kanalı Koza TV,

Kahramanmaraş’ın yerel televizyon kanalı Aksu TV, Mersin’in yerel televizyon kanalı Mersin
Toroslar TV’deki âşıklık programlarına katılmıştır. Yöre âşıklarının katıldığı ORT ve civar
Emine Kanat, Düziçi’nin Yazlamazlı köyünden Âşık Tus Mustafa (Mustafa Çabuk) hakkında yaptığı
yüksek lisans tezinde bu duruma değinmiş; unutulan âşıkların ORT’deki ilgili programlar sayesinde
hatırlandığını; eskisi gibi olmasa da eserlerini icra etmenin zevkine vardığını dile getirmiştir (2010: 34).
Yine Düziçi’nin Karkın Mahallesi’nde yaşayan Musfata Köse hakkında yapılan bir yüksek lisans tezinde
ORT’nin her hafta âşıklarla ilgili program yapmasından dolayı âşıklık geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığına
değinilmiştir. Teze konu olan Âşık Mustafa Köse de ORT’nin âşıklar arasında rekabeti sağlayarak
ORT’deki programa katılmak amacıyla geleneğin canlı tutulduğunu belirtmiştir (Tülüce, 2005: 32). Emine
Kanat’ın ve Ozan Tülüce’nin verdiği bu bilgiler, Tahir Erdoğdu’nun verdiği bilgiyi destekler niteliktedir.
221
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illerdeki âşıklık programları başta olmak üzere âşıklık geleneğiyle ilgili programlar yapan Dernek
TV gibi kanallar da özellikle de âşıklık geleneğine meraklı, sözlü kültür ortamında yetişmiş kesim
tarafından ilgiyle takip edilmektedir.
Kaynak kişilerimizden Muhammet Serçe, âşıklık geleneği içerisinde bulunmuş biri olduğu için
bu geleneği çok sevmektedir. Serçe, bu sevgisini televizyon programlarında icra edilen âşık
programlarıyla gidermeye çalışmaktadır. ORT başta olmak üzere Çukurova sınırları içerisinde
yayın yapan yerel televiyon kanallarında yayınlanan âşıklarla ilgili programları kaçırmadan
izlemektedir. Bunun dışında başka yörelere ait yerel televizyon kanallarında (Mesela Dernek TV)
yayınlanan âşıklar programını da izlemektedir. Ancak, Çukurova âşıklarının katıldığı âşık
programlarını can kulağıyla dinlerken başka yörelere ait âşıkların katıldığı programları ilki kadar
derinden dinlememektedir. Bunun sebebini sorduğumuzda ise başka yörelerin âşıklarının kendi
yörelerinin geleneksel müziklerini icra ettiğini bu yüzden de bahsedilen âşıkların icralarından pek
zevk alamadığını öne sürmüştür. Başka bir kaynak kişimiz Hamit Sarıköse, Dernek TV’deki âşık
programlarını hiç kaçırmadığını, bunun dışında diğer televizyon kanallarındaki âşık programlarını
da izlediğini belirtmiştir. Yine başka bir kaynak kişimiz Abdurrahman Kıvcı da televizyonlardaki
âşık programlarını ilgiyle izlediği gibi âşıklık geleneğiyle ilgili (saz yapımı gibi) belgeselleri de
izlemektedir. Bu bilgiler de yörede bu kanalları izleyen, takip eden belli bir kesimin olduğunu
göstermektedir.
3.2.3.5. Radyo
1922 yılındaki işgalci Fransızların İstanbul’daki propagandacı yayınlarını saymazsak Türkiye’de
ilk radyo yayını 19.03.1923 tarihinde hizmete girmiştir. 1926-1936 yılları arası radyoculuğun
oluşum ve kurumlaşma yıllarıdır. 28.10.1928 tarihinde Ankara Radyosu açılır. Bu radyonun
açılmasıyla yayınlarına ara veren İstanbul Radyosu tekrardan 19.11.1949 tarihinde yayın
yapmaya başlar. 1961 yılındaki bir kararnameyle sekiz ilde il radyoları kurulur. 1990 yılında özel
televizyon yayıncılığının başlaması, özel radyoculuk yayınlarındaki artışa da haliyle yansımıştır.
Öyle ki 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başlarında hem yerel hem de ulusal düzeyde özel
radyo istasyonları kurularak birçok radyo yayıncılığı faaliyet göstermiş bulunmaktaydı (Özdemir,
2012: 166-191). Bir sayı vermek gerekirse 1994’te Türkiye’de toplam 454 özel radyo
bulunmaktaydı (Greve, 2006: 83).
Radyonun Türkiye’ye gelmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte radyo, insanların yaşamını etkilediği
gibi kültürü ve edebiyatı da etkileyerek dinamik bir fonksiyon üstlenmiştir. Radyo yayıncılığın
ilk zamanlarından beri radyolarda âşık ve anonim edebiyatı mahsullerine yer verilmiştir. Bu
programlardan ikisi “Yurttan Sesler” ve “Yurdun Sesi” adlı programlardır. Bu programlara Âşık
Veysel, Davut Sulari gibi âşıklar çıkarılarak farkındalık yaratılmıştır. Ayrıca bu programlarda
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çeşitli enstrümanlar da çalınmıştır. Türkiye’de Türk halk müziği ve edebiyatı ile radyo ilişkisinin
kurulması ve geliştirilmesinde Muzaffer Sarısözen’in önemli bir payı vardır. Yurttan Sesler
programını kurmakla kalmayıp aynı zamanda yöneten Sarısözen, bu programlarda çeşitli halk
edebiyatı ürünleriyle ilgili yayınlar yaparak bu kültürün yaşatılmasında önemli bir yer edinmiştir.
Hatta yerel bir âşık, ilk kez kitle iletişim araçlarını kullanarak ulusal olma yolundaki adımı bu
program sayesinde olmuştur. Yurttan Sesler programı ilk defa 1940’lı yıllarda yayınlanmıştır. Bu
program sayesinde Âşık Veysel, kısa sürede ülke çapında tanınır hale gelmiştir (Bates, 2012: 378;
Özdemir, 2012: 168, 181-184, 331). Max T. Krone (1952: 29) de benzer görüşler ileri sürerek
Muzaffer Sarısözen’in Ankara Radyosu'nda güzel bir halk müziği korosu ve orkestrası yönettiğini
ve bu programın Ankara Radyosu’nun en popüler programı olduğunu belirtmektedir.222
Âşıklık geleneği üzerinde özellikle işitsel, görsel-işitsel medyanın çok önemli bir etkisi olmuştur.
1940’lı yıllara kadar ancak yerel bellek ve gündem ile yetinen âşıklar, radyo sayesinde
uluslararası, ulusal olaylar ve kişilerle ilgili deyişler söylemeye başlamışlardır. Bazı
araştırmacılara göre medya âşıklık geleneği üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Nebi Özdemir’e
göre ise medya âşıklık geleneğinin canlanmasında önemli bir etken olmuştur. Özdemir, bunu
Özay Gönlüm üzerinden örneklendirerek açıklamıştır (Özdemir, 2012: 186-211). Bundan dolayı
olsa gerek bugünün gençleri zaten eski günlerdeki gibi bir köy kahvehanesindeki usta âşıklarla
atışarak üne kavuşma yerine radyo-televizyonda ve gazetelerde isimlerini duyurulabilmek için
uğraşmaktadır (Erdener, 2019: 128). Osman Atilla’nın eskiden “halk şiiri, âşık şiiri” denen
türkülerin saz eşliğinde bütün memlekete yayıldığını ancak günümüzde bu yayılma işini radyolar,
teypler ve plakların üstlendiğini (1976: 212) belirtmesi bu bağlamda anlamlıdır.
Şu an Osmaniye ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam sekiz adet yerel radyo istasyonu vardır.223
Bu radyo istasyonlarından biri de Düziçi’nde faaliyet gösteren Düziçi Mega Fm olup uzun
yıllardır yayın yapmaktadır. Yörenin sevilen âşıklarından Âşık Dursun bu radyoda uzun yıllar
sunuculuk ve radyo programcılığı yapmıştır (Yeşiloğlu, 2018: 5; Aydın, 2020: 76). Âşık
Dursun’un Düziçi Fm’den 2000’li yılların başında ayrılıp bu radyoda göreve başlamasıyla birlikte
bu radyoda âşıklık geleneğiyle ilgili çok önemli programlar yapılmıştır. Yayın hakkını Radyo
80’e devrettiği için şu an yayın yapmamakla birlikte özellikle de 1990’lı yıllarda âşıklık
geleneğiyle yaptığı programlarla yöreye damgasını vurmuş olan Düziçi Fm, zikredilmeye değer
önemli bir radyodur. Kuşkusuz ki bunda ise bu programları hazırlayan ve sunan yörenin tanınmış
Ankara Radyosunun 1940 ile 1946 yılları arasındaki müzik yayınlarının %64’ünü Batı müziği
oluşturmaktaydı (Greve, 2006: 231). 1951’in bir bahar ayında Türkiye’yi ziyaret eden Max T. Krone;
Ankara ve İstanbul Radyolarının yayınladığı müziğin yaklaşık %45’ni Batı müziğinin oluşturduğunu
(1952: 28) dile getirmiştir. İlk başlara göre Batı müziği yayın oranın düşmesi, zamanla Batı müziğine karşı
ilginin azaldığını göstermektedir.
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http://www.osmaniye.gov.tr/yerel-radyo-temsilcileri [E.T.: 05.05.2020].
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âşıklarından Âşık Dursun’un önemli bir payı bulunmaktadır. Her iki radyoda toplam 15 sene
sunuculuk yapan Âşık Dursun224 bu iki radyoda yaptığı programlar, bu programların yörede
bıraktığı derin izler, yörenin âşıklık geleneğine olumlu etkisi gibi konular hakkında verdiği
önemli bilgilerin yanında bazı belgeleri bizimle paylaşmıştır. Yapılan bu görüşmeden elde edilen
bilgilerden önemli olanları aşağıda özet halinde verilmiştir.
Radyonun üstlendiği en önemli işlevlerden biri müzik zevkini yayması ve iyileştirmesidir (Şerif,
1937: 375). Nitekim yörenin önemli radyolarından olan Düziçi Fm ve Düziçi Mega Fm radyoları,
yaptıkları programlarla tam da yörede kınacı âşıklık geleneğinin sönmeye yüz tuttuğu zamanlarda
hem âşıklık geleneğinin hem de geleneksel türkülerin canlı kalmasında, ivme kazanmasında
hayati derecede rol oynamıştır. Kuşkusuz ki bu radyolarda bu tarz programları yapan, yöneten,
sunan ise yörenin sevilen âşığı Âşık Dursun’dur. Sözlü kültür ortamında yetişen, kendisi de ilk
gençlik yıllarında kınacı âşıklık yapan Âşık Dursun, ilçede faaliyet gösteren Düziçi Fm
radyosunda 1993 yılında çalışmaya başlar. Âşık Dursun, bu radyoda işe başladıktan sonra yöre
halkını çok yakından tanıdığı için yöre halkının zevkine hitap eden programlar yapmaya karar
verir. Bu düşüncesini radyo sahibi Süleyman Güzel’e açtığında Süleyman Güzel, Âşık Dursun’un
düşüncelerini onaylayarak destek vereceğini belirtir. Âşık Dursun’un yapmayı planladığı
programların içeriği ise ilk etapta kendisi de bir âşık olduğu için yörenin âşıklık geleneği ile ilgili
programlardır. Nitekim radyo sahibinin izin vermesiyle Âşık Dursun radyonun belli saatlerinde
“Ozanların Teli” ve “Sazımızdan Sözümüzden” “İçinizdeki Duygular” “Askerden Mektuplar”
adıyla programlar yapmaya başlar. Âşık Dursun’un özellikle de yapımcılığını ve sunuculuğunu
üstlendiği “Ozanların Teli” ve “Sazımızdan ve Sözümüzden” adlı programlarında yörenin
geleneksel türkü ve hikâyeli türküleri ile ulusal halk sanatçılarının kasetlerinden türküleri
yayınlamaya başlar. Bu iki program, o kadar ilgi görür ki artık yöre halkı tarafından Düziçi Fm,
Âşık Dursun’un radyosu olarak anılmaya başlanır.
Halkın arasından çıkan Âşık Dursun, bu programlara ilaveten “Köy Turu” adlı bir program daha
yapmaya karar verir. Âşık Dursun, bu düşüncesini radyo sahibi Süleyman Güzel’e ilettiğinde
Süleyman Güzel, Âşık Dursun’un yaptığı bütün programların ilgiyle takip edildiğini göz önünde
bulundurarak yapılan bu teklifi hemen kabul eder. Bu programın içeriği ise kısaca şöyledir:
Önceden gidilmesi planlanan bir köy belirlenecek, belirlenen tarihte ve saatte o köye gidileceği
radyodan ilan edilecektir. Belirlenen tarihte ve saatte Düziçi Fm ekibi o köye gidecek, o köyde

Âşık Dursun ile 04.08.2021 tarihinde yaptığımız görüşme notları. Âşık Dursun ile yapılan görüşme
notları H. İbrahim Topalak’ın özel arşivindedir. Âşık Dursun, çalışmamızda kullanmamız adına bazı
belgeleri de bizimle paylaşmıştır. Kendisine teşekkürü bir borç bilirim.
224
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ses kayıt cihazlarıyla çekim yapacak, bu kayıtlar ise birkaç gün sonra radyonun belirli bir saatinde
yayınlayacaktır.
Yapılan bu program sayesinde başta Düziçi olmak üzere Kadirli ve Osmaniye’nin birçok köyüne
gidilmiş, bu köylerde amatör veya profesyonel icracıların icra ettiği türkü ve hikâyeli türküler
kayıt altına alınmış ve bunlar radyoda yayınlanmıştır. Gidilen köylerde ise büyük hazırlıklar
yapılmış, Âşık Dursun ve ekibi büyük coşkuyla karşılanmıştır. Bu programlar o kadar ilgi görmüş
olmalı ki birçok köy, Âşık Dursun’u kendi köylerine program yapmaya çağırdığı gibi kişisel
olarak da davet etmişlerdir. Yapılan bu programlarla yöresel birçok türkü ve ağıt da gün yüzüne
çıkmış, yöre halkı bunları dinleme fırsatı bulmuştur.
“Ozanların Teli” programı, Âşık Dursun’un Düziçi Fm’den ayrılıp Düziçi Mega Fm’e geçtiği
2000 yılına kadar kış dönemlerinde genelde 13.00-14.00 arası, yaz döneminde ise 15.00-16.00
arasında tam sekiz yıl boyunca sürmüştür. Bu programda sadece kasetten türküler yayınlanmamış,
ağırlıklı olarak yörenin yerel âşıkları olmak üzere civar illerden âşıklar da canlı olarak türküler ve
hikâyeli türküler icra etmişlerdir. Bunun dışında amatör icracılar da yer yer bu programlara davet
edilmiş, kendi bestelerini ve diğer türküleri icra etmişlerdir. Bu programlara yörenin önemli
hikâyeci âşıklarından Âşık Durmuş İmrek, Âşık Karayiğit Osman, Âşık Kemal Kurt, Hacı
Karakılçık gibi âşıklar katılmışlar, canlı performans sergilemişlerdir. Yapılan bu programın
hiçbirinde zaman sıkıntısı yüzünden biraz da halk hikâyelerine talebin azalmasından dolayı bir
bütün halinde türkülü halk hikâyesi anlatılmamıştır. Ancak türkülü halk hikâyelerinden bir türkü
kısa hikâyesiyle birlikte icra edilmiştir.
Düziçi Fm; Düziçi dışında Kozan, Feke, Aladağ, Saimbeyli, Kadirli, Andırın gibi yakın ilçelerin
birçok noktasında çekmektedir. Bu bahsi geçen ilçeler de bu programları can kulağıyla
dinlemişler; dinlemekle kalmayıp bazen telefonla arayarak bazen de mektupla türkü isteğinde
bulunmuşlar, Âşık Dursun’u kendi köylerine, evlerine davet etmişlerdir. Âşık Dursun, bu
davetlerin bir kısmına icabet etmiştir. Düziçi Fm’de ve Düziçi Mega Fm’de Âşık Dursun’un
yaptığı bu programların yörede o kadar sevildiğini somutlaştırmak adına Âşık Dursun’un yaşadığı
birkaç anısını paylaşmakta fayda var.
Âşık Dursun, bir gün radyoda çalışırken üstü başı perişan olan biri gelir. Bu kişi, Âşık Dursun’u
aradığını söyler. Âşık Dursun da aradığı kişinin kendisi olduğunu söylemesi üzerine bu kişi, Âşık
Dursun’a “Abi, senin hayalini seviyoruz. Biz Yeşildereliyiz. Orman işçisiyiz. Söğütlügöl’ün alt
kısmında ormanlarda orman kesiyoruz. Orman tıraşlama yapıyoruz. Ama senden de çekiniyoruz.
Acaba, biz çadırda kalıyoruz. Bir gün misafirimiz olun mu?” diyerek Âşık Dursun’u çalıştıkları
yere davet eder. Âşık Dursun, bu kişinin davetinden bir süre sonra bir yaz akşamında davete icabet
eder. Bütün işçiler, davete icabet eden Âşık Dursun’a büyük bir saygı gösterirler. İşçilerin
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kaldıkları çadırlarda elektrik olmadığından işçiler, geceleri gaz lambası kullanmaktadır. Yapılan
ikramlardan, edilen sohbetlerden ve de icra edilen türkülerden sonra işçilerden biri orada elektrik
olmadığı için pille çalışan radyoyu gösterdikten sonra Âşık Dursun’u çadırın dışına çıkarır.
Çadırın dışında oldukça yüksek bir çam ağacının tepesine bağladıkları kabloyu (Bu kablo,
radyonun kendi antenine bağlı olup Düziçi Fm’nin sinyalini alması için çok yüksek bir çam
ağacının tepesine bağlanmıştır) gösterdikten sonra Âşık Dursun’a bulundukları yerde Düziçi
Fm’in çekmediğini, bu yüzden de “Ozanların Telinden” programını dinleyemediklerini, yalnızca
bu programı dinlemek amacıyla böyle bir yöntem bulduklarını söylemiştir. Kadınlı erkekli
onlarca kişinin birlikte çalıştığı orman kesim işçilerinin Âşık Dursun’un yaptığı bu programları
dinlemek için ürettiği çözüm, yapılan programların yöre halkı tarafından oldukça sevildiğini
göstermektedir.225
Âşık Dursun’un anlattığı bir anı da yapılan bu programların yörede çok sevilmesini göstermesi
açısından oldukça önemlidir. Âşık Dursun, sekiz yıl çalıştığı Düziçi Fm’den 2000’li yılların
başlarında bir anlaşmazlık dolayısıyla ayrılır. Düziçi Fm’den ayrıldığı sıralarda Çerçioğlu köyü,
Âşık Dursun’u kendi köyüne davet eder. Tıpkı, radyoda iken yapılan “Köy Turu” gibi Âşık
Dursun, köy ahalisi tarafından sevgiyle ve saygıyla karşılanır ve mükemmel şekilde ağırlanır.
Yapılan sohbetten, icra edilen türkülerden sonra içeriye eli bastonlu çok yaşlı bir kadın girer.
İçeriye giren bu yaşlı nine “Dursun Yeşiloğlu kim?” diye sorar. Odadakiler ise eliyle Âşık
Dursun’u işaret etmeleri üzerine bu yaşlı nine Âşık Dursun’un yanına gelir. Âşık Dursun’un
yanına gelen bu yaşlı nine elindeki bastonuyla Âşık Dursun’un omuzlarına iki kez vurduktan
sonra “Ben senin yüzüne ‘Ozanların Teli’ programı dinliyorum diye, seni dinliyorum diye, evdeki
bir tek yumurtlayan tavuğum vardı. Onu saddım, radyo aldım. Ya radyonun parasını ver ya da bir
radyoya (başka bir radyo evi) gir.” der. Âşık Dursun, bu yaşlı nineye en kısa zamanda başka bir
radyo evine gireceğine ve benzer programları yapacağına söz verir. Velakin, bu olaydan kısa bir
süre sonra Âşık Dursun, yedi yıl çalışacağı Düziçi Mega Fm’de işe başlar. Âşık Dursun’un
yaşadığı bu olay, âşıklık geleneğiyle ilgili bu programların yörede ne kadar büyük bir ilgi
gördüğünü bir kez daha bütün çıplağıyla göstermektedir. Büyük ihtimal sözlü kültür ortamında
birçok önemli âşığı dinlemiş olan bu yaşlı nine, kınacı âşıklık geleneğinin bitmesiyle hayatındaki
bu boşluğu yapılan bu radyo programlarıyla doldurmaya çalışmıştır. Âşık Dursun’un yaptığı bu
programların yörede sevildiğine son bir örnek vermek gerekirse aşağıdaki örneği verebiliriz.
Radyo programları çerçevesinde “Köy Turu” programı yapılmaktadır. Âşık Dursun, radyo
çalışanları, radyo sahibi ve şoförden oluşan beş kişilik bir ekip “Köy Turu” programı için bir eylül

Bu programları, biz de çocukluğumuz ve ilk gençlik yıllarımızda ilgiyle dinledik. Yapılan bu
programların yayınlandığı yıllarda büyük bir ilgiyle dinlendiğine kendi köyümde çoğu kez şahit olduk.
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ayında, yer fıstığı söküm zamanında Düziçi’nin Bayındırlı köyüne giderler. Bayındırlı köyünün
girişinde yol kenarındaki bir tarlada fıstık söken beş-on kişilik bir grup gören ekip, arabayı
durdurarak bu ailenin yanına varır. Bu grup, daha önce Âşık Dursun’u hiç görmedikleri için gelen
ekibin “Köy Turu” ekibi olduğunu bilmezler. Biraz sohbetten sonra Âşık Dursun’un gözüne
tiftiklenen fıstık yığının üstünde duran bir radyo çarpar. Sohbetin ilerleyen saatlerinde oradakiler,
“Ozanların Telinden” programı saatinin geldiğini söyleyerek pille çalışan radyoyu açarlar. Âşık
Dursun, oradakilere kendini de açığa vermeden bu programı ve bu programı düzenleyen Âşık
Dursun’u sevip sevmediklerini sorar. O kişiler de bu programı ve programı düzenleyen Âşık
Dursun’u çok sevdiklerini, yalnızca bu türkü programları için tarlaya bu radyoyu getirdiklerini
söylerler. Hatta orada bulunan yaşlı bir amca, başka programlarda yayınlanan müzikler için
“Başka program oğlum bize vıddırı vızzık geliyor.” diyerek geleneksel türküler dışındaki
müziklerin kendilerinin ilgisini çekmediğini belirtmek istemiştir. Bu cevap üzerine Âşık Dursun,
hem kendini hem de ekibi tanıtır. Tarlada çalışan bir grup çiftçinin bile yanında bu program için
radyo taşıması, yöre halkının o dönemde hâlâ eski geleneksel türkülere olan düşkünlüğünü
göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Âşık Dursun, 2001-2002 yıllları arasında Düziçi Fm’den ayrıldıktan bir süre sonra Düziçi Mega
Fm’e geçmiş, bu radyoda da değişik adlar altında aynı programları yapmıştır. Ancak, Düziçi
Mega Fm’deki bu programlar, Düziçi Fm’deki programlar kadar düzenli olmamakla birlikte yine
de yöre halkı tarafından sevilerek dinlenmiştir.
Âşık Dursun’un Düziçi Fm’de ve Düziçi Mega Fm’de “Ozanların Teli” programı başta olmak
üzere “Sazımızdan Sözümüzden”, “Köy Turu” gibi yörenin âşıklık geleneğine hitap eden
programlar, yörenin türkü ve hikâye kaynaklarından en önemli belki de birincisi olan kınacı
âşıklık geleneğinin bitmeye yüz tuttuğu yıllarda bu boşluğu büyük oranda doldurarak tarihi bir
görev üstlenmiştir. Bu programlar sayesinde Çukurova’nın Toroslara yakın köylerinde uzun yıllar
türkü geleneği canlı kalmıştır. Bu programları sadece orta ve yaşlı kuşak dinlemekle kalmamış;
genç kuşakların da zevkle dinlediği o dönemde radyoda görev yapan Âşık Dursun’a gönderilen
mektuplardan anlaşılmaktadır.226 Bu mektuplardan biri lise son sınıf bir kız öğrenci ile ablasının
birlikte kaleme aldıkları mektuptur. Bu iki genç kız tarafından kaleme alınan ve o dönemde
radyoya gönderilen bu mektupta yer alan cümleler, bu programların gençler arasında ilgiyle

Burada kesitler halinde yer vereceğimiz iki mektup 1990’lı yıllarda radyoya gönderilen mektuplardır.
Âşık Dursun, özel arşivinde bulunan bu mektupları bize, çalışmamızda kullanmamız adına birer nüshasını
vermiştir. Bu nüshalar, H. İbrahim Topalak’ın özel arşivinde bulunmaktadır. Her iki mektuptan verdiğimiz
kesitler, mektupta yer alan ifadelerin kopyası olup mektuptaki imla ve noktalama yanlışlıkları, anlam
düşüklüğü, anlatım bozukluğu gibi unsurlara müdahale edilmemiştir.
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dinlendiğini göstermekle kalmayıp o dönemde başka yerlerde yayın yapan radyo programlarından
farklı olduğunu göstermesi açısından da oldukça önem taşımaktadır.
“İçinizdeki Duygular Programına” başlığıyla başlayan mektubun giriş cümlesi ise Âşık
Dursun’un yaptığı programı takdir eden ve başarı dileyen ifadelerden oluşmaktadır. Bu
cümlelerden sonra mektupta yazan cümleler şunlardır:
Yayınlarınızı usanmadan ilgi ile dinliyoruz. İzniniz ile size Dursun abi demek istiyoruz.
Çünkü sizi aileden biri olarak görüyoruz. Sabah akşam hep sizinle beraberiz. Sabah
gözlerimizi açtığımızda duyduğumuz ilk ses radyo Düziçi FM’min güzel dijeylerinin o tatlı
mı tatlı güzel mi güzel günaydın dilekleriyle uyanıyoruz. Biz tatil için Elbistan’a gitmiştik.
Birçok Radyo olmasına rağmen o sizlerin candan ve içtenliklerini bulamadık. Her
sözümüzün başında bizim radyomuzun yerini hiçbir radyo tutamaz dedik. Birçok illere
gitmemize rağmen sizin gibi radyo dinleyemedik. Zaten ayrıcalığınız da burada.

Bu sözleri sarf eden mektubun sahibi, aynı mektupta eğitim için Kahramanmaraş’a gideceği için
çok üzgün olmasının nedenlerini ise şu cümlelerle dile getirmiştir: “… Şu anda çok üzgünüm.
Çünkü; sizlerden ayrılıyorum. Ama önemli değil ben sizlere yazmaya devam edeceğim. Umarım
yayınlarınız daha geniş alanlara yayılma imkanı bulur. Çünkü, ben okulda olduğum sürece
sizlerin sesini ve yayınlarınızı çok özlüyorum.”
Bu programların yapıldığı Düziçi FM hakkındaki duygu ve düşüncelerini ise “Düziçi FM’min
kurulmasına vesile olan tüm insanlara ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Radyo Düziçi FM
dinlemek bizim hayatımızın vazgeçilmez tutkusu oldu. Umarım ben K.Maraş’a gittiğimde beni
unutmazsınız. Çünkü, benim kalbim Düziçi FM ile çarpacaktır.” sözleriyle dile getirmiştir.
Bir başka mektupta da yukarıdaki mektuba benzer cümleler görmekteyiz. Gönderilen bu mektupta
iyi temenniler, yapılan programlar hakkındaki olumlu düşünceler, mektup sahibinin istek parçası
ve mektubun arkasında okunmasını istediği bir şiir bulunmaktadır. Mektubun ön yüzünde yer alan
şu ifadeler ise bahsi geçen programların yöre halkının duygularını yansıtması ve onlara hitap
etmesi açısından oldukça önemlidir: “… ‘Ozanların Telinden’ ‘Yörelerimiz Türkülerimiz’ ve
sabah Türk halk müziğini çok seviyorum ben Halk müziğini çok seviyorum müziğin diğer
türlerine saygım var ama ben Ata dede müziğini öz benliğimizin müziğini seviyorum.”
1990’lı yıllarda radyoya gönderilen bu iki mektuptan verdiğimiz kesitler, Düziçi Fm’in âşıklık
geleneğiyle ilgili yaptığı programların ne kadar çok sevildiğini ve her kesimden dinleyicilerin bu
programları ilgiyle dinlediğini açıkça göstermektedir.
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Resim 15. Âşık Dursun’un Düziçi Fm’de çalıştığı yıllardan (Âşık Dursun’un özel arşivinden).
1990’lı ve 2000’li yıllarda yöre kültürüne önemli hizmetleri olan bu iki radyo dışında günümüzde
bu tarz programlar yapan radyolar bulunmaktadır. Bu tarz programlar yapan radyoların başında
ise Osmaniye’de faaliyet gösteren Radyo 80 gelmektedir. Radyo 80’de ise âşıklık geleneğiyle
ilgili programları yörenin sevilen, tanınan âşığı Âşık Ersani (Tahir Erdoğdu) yapmaktadır.
Kaynak kişimiz Tahir Erdoğdu (Âşık Ersani), yukarıda da bahsettiğimiz gibi yıllarca
Osmaniye’nin yerel televizyon kanalı ORT’de âşıklık programı yapmasının yanında
Osmaniye’nin yerel radyosu Radyo 80’de de âşıklık programı yapmıştır ve hâlâ da yapmaktadır.
Bu programlara yörenin âşıklarını ve iyi derecede saz çalan ve güzel türkü söyleyen icracılarını
davet etmektedir. Bu programlara yörenin âşıklarından Âşık Ali Demirci, Âşık Yahya Gürz, Ozan
Ali Tülüce, Âşık Dursun, Âşık Feymânî gibi birçok âşık katılarak icralarını gerçekleştirmiştir.
Tahir Erdoğdu, programı radyo evindeki stüdyoda yapmakla birlikte bazen de (özellikle yaz
aylarında) stüdyo dışında il ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirmektedir. Bir örnek vermek
gerekirse Tahir Erdoğdu, Radyo 80’de hazırlayıp sunduğu haftalık “Oy Bizim Eller” programını
31.07.2021 tarihinde Düziçi’nde gerçekleşmiştir. Bir bakıma âşıklar şöleni gibi geçen bu
program, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir227.

Bu programa katılımcı gözlem yöntemiyle katılarak gözlem yapma, not alma ve çekim yapma fırsatımız
olmuştur. Ancak programdan geç haberim olduğu için programın yaklaşık ilk yarım saatlik kısmına
katılamadığımızı belirtelim. Burada aktarılan bilgiler, tarafımızca gözlemlenen notlardan oluşmakla birlikte
programın katılamadığımız bölümlerindeki bilgiler bu programın “YouTube” a yüklenmiş videosundan
temin edilmiştir. Bu programın video kaydı için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=OgKqKIEtq4U
E.T.: 20.08.2021].
227
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Bu programda Tahir Erdoğdu’nun konukları Düziçi’nin sevilen âşıklarından Âşık Yahya Gürz,
Âşık Cumali, Âşık Ali Demirci, Tahsin Kılıç, Âşık Yahya Gürz’ün 20’li yaşlardaki oğlu Mehmet
Ali Gürz ve ilçenin tanınan halk şairi Mehmet Atabey’di. Düziçi’nin kuzeyinden akan Sabun Çayı
mesirelik alanı civarındaki Ceviz Kafe’nin bahçesinde bir ceviz ağacının altında gerçekleşen bu
programı, canlı olarak yaklaşık 20-30 kişilik bir grup dinlemiştir. Program, teknik aksaklıklardan
dolayı yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamıştır. “Hayrola Çilem Hayrola” adlı türküyle
programın açılışını yapan programın sunucusu Tahir Erdoğdu, bu türküden sonra açılış konuşması
diyebileceğimiz şu cümleleri sarf etmiştir:
İyi akşamlar değerli izleyiciler. Onurluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Bugün Karacaoğlan’ın
torunlarıyla beraberiz, Düziçi’nde. Osmaniye’mizin güzel ilçesi, beldesi, Düziçi’nde. Sabın
Çayı mesire alanında Ceviz Kafe’nin içerisindeyiz, mekânındayız. Hemen yanımızda Ceviz
Kafe’nin sahibi Bilal abimiz var. Ben Bilal abime hemen bir hoş geldin, diyorum. Abicim,
merhabalar.

Tahir Erdoğdu, bu açılış konuşmasından sonra programın yapılması için iş yerini açan Ceviz Kafe
sahibine kısa bir söz hakkı vermiştir. Kafe sahibinin “Oy Bizim Eller” programının kendi
işyerinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ve kendilerinin her zaman bu tarz
programları destekleyeceklerini belirten konuşmasının ardından Tahir Erdoğdu kafe sahibine bir
kez daha teşekkür ettikten sonra:
Evet, değerli izleyiciler! Bugün, âşıkların harman olduğu Düziçi’ndeyiz, dedik. Bunların
hepsi Karacaoğlan’ın torunu. Bugün inşallah, şimdi ben bir uçdan tanıtmayayım, isdiyorum
(oradaki icracıları kastediyor). Hemen sırası geldikçe kendini tanıyalım. Türküsüne girsin.
Biraz geç ġaldık, bugün. Yarım saat ġadar geç ġaldık. Oňun için özür diliyorum. Çünkü açık
alana çıkdık. Kolay değil, bu ġadar cihazı, teşkilatı ġurmak, hazırlamak. Hepsini de saatinde
yetişdirdik amma internetin azizliğine uğradık. İnşallah internetimiz de kesilmez.
Yayınımızda bir kesilme olmaz ve programımızı sağ salim aşağı yukarı bir buçuk-iki saatiki buçuk saat, artık genel yayın yönetmenim ne derse ona göre Düziçili hemşerilerimizle
sürdürmeyi düşünüyoruz.

şeklinde tekrardan açılış tarzında bir konuşma ve programın gecikmeli başlamasının nedenini
açıklayan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmadan sonra ilk sözü Âşık Dursun’a vermiştir.
Teşekkür içerikli kısa bir konuşma yapan ve kısa bir şiir okuyan Âşık Dursun, bestesi ve güftesi
kendine ait bir türkü okumuştur. Âşık Dursun, icrasını gerçekleştirdikten sonra Tahir Erdoğdu,
programa gelen teşekkür ve istek içerikli mesajlardan birkaçını okudu. Bu mesajları okuduktan
sonra sözü Âşık Garbi (Yahya Gürz) ye devretti. Âşık Yahya Gürz, kısa bir konuşmadan sonra
bir ağıt icra etti. Bu ağıt, kendi köylerinde trafik kazası sonucu ölen bayan bir öğretmenin
arkasından söylenmiş ağıttır. Ağıtın son dörtlüğünde geçen “Aşık Garbi” mahlasından bu ağıtı
kendisi bestelediği anlaşılmaktadır. Bu ağıttan sonra Tahir Erdoğdu, gelen mesajlardan bazılarını
okudu ve daha sonra söz hakkını Düziçi’nin tanınmış şairlerinden Mehmet Atabey’e verdi. Söz
hakkını alan Atabey, teşekkür içerikli kısa bir konuşmadan sonra “O Bizim Eller” adlı kendine
ait şiiri okudu. Şiir okunurken Tahir Erdoğdu, sazıyla şiire fon müziği verdi. Fon müziği eşliğinde
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okunan bu şiirden sonra Tahir Erdoğdu, söz hakkını Âşık Ali Demirci’ye verdi. Demirci, kısa bir
teşekkür konuşmasından sonra Karacaoğlan’a ait “Gideyim Gideyim Tozlu Yollara” türküsünü
icra etti. Âşık Ali Demirci’nin icrasından Tahir Erdoğdu, yine gelen mesajlardan bazılarını okudu.
Okunan bu mesajlardan sonra söz hakkı Âşık Cumali’ye devredildi. Âşık Cumali, kısa bir
teşekkür konuşmasından sonra bir türkü söyledi. Bu türkü icrasından sonra Tahir Erdoğdu, söz
hakkını Tahsin Kılıç’a verdi. Tahsin Kılıç, kısa bir teşekkür konuşmasından sonra kendi
köyündeki Tozoğlu lakaplı birine ait bir türküyü icra etti. Bu türküden sonra Tahir Erdoğdu, gelen
mesajlardan birkaçını daha okudu. Gelen mesajlardan biri Mehmet Atabey’in bir şiir okumasını
isteyen bir mesaj idi. Tahir Erdoğdu, bu mesaj üzerine hemen söz hakkını Atabey’e verdi. Atabey,
Âşık Dursun’un sazıyla verdiği fon müzikle şiirini okudu. Okunan bu şiirden sonra Tahir
Erdoğdu yine gelen mesajlardan bazılarını okudu ve söz hakkını Âşık Yahya Gürz’ün oğlu
Mehmet Ali Gürz’e verdi. Programın en genç icracısı olan Mehmet Ali Gürz, hayatında ilk defa
canlı bir programa katıldığını, o yüzden çok heyecanlı olduğunu belirtikten ve de teşekkür içerikli
kısa konuşmasını yaptıktan sonra Âşık Veysel’e ait bir türkü icra etti. Mehmet Ali Gürz, icrasını
gerçekleştirdikten sonra Erdoğdu, gelen mesajlardan bazılarını okudu. Okunan bu mesajlardan
sonra Erdoğdu, programdaki icracıların hepsinin türkü söylediğini, sıra tekrardan kendisine
geldiğini söyleyerek “Başım Ağrıyor” adlı bir türküyü icra etti. Mizahi içerikli bu türküden sonra
Erdoğdu, Âşık Dursun’a söz hakkı verdi. Kendisine söz hakkı verilen Âşık Dursun, bir şiir
okuduktan sonra o dönemde ülke genelinde çıkan orman yangınları hakkında kısa bir konuşma
yaptı. Yangınları kasıtlı çıkaranları lanetleyen, kınayan bu kısa konuşmasından sonra kendisine
ait “Dağlara Götürün Beni” adlı meşhur türküsünü icra etti. Erdoğdu, bu türküden sonra gelen
mesajlardan birkaçını daha okuduktan sonra söz hakkını Âşık Yahya Gürz’e verdi. Yahya Gürz,
gelen bir istek üzerine “Yemen Ağıdı” nı icra etmiştir. İcraya başlamadan önce bu ağıda ülkenin
birçok yerinin sahip çıktığını, ancak türkünün Çitli köyüne ait olduğunu belirten kısa bir açıklama
yaptıktan sonra yine çok kısa bir şekilde ağıtın hikâyesini anlatıp ağıtı icra etti. Ağıtın üç
dörtlüğünü icra eden Yahya Gürz, ağıttan bir dörtlüğü şiir şeklinde söyledikten sonra icra ettiği
ağıtın daha devamı olduğunu belirtmiştir. Erdoğdu, gelen mesajlardan birkaçını okuduktan sonra
söz hakkını Âşık Ali Demirci’ye verdi. Âşık Ali Demirci, Neşet Ertaş’tan “Zahide’m” türküsünü
icra etti. Bu türküden sonra Erdoğdu, gelen mesajlardan bazılarını okuduktan sonra sözü Âşık
Cumali’ye devretti. Sözü Âşık Cumali’ye devretmeden önce gelen mesajlardan birinde “Ağ
Gelin” türküsü istenmekteydi. Tahir Erdoğdu, bu türküyü Âşık Cumali’den icra etmesini rica etti.
Âşık Cumali ise bu parçayı icra edeceğini ancak Radyo 80’nin Düziçi’nde program yapmasından
dolayı Düziçi ile ilgili bir türkünün okunmadan olmayacağını belirterek “Ağ Gelin” türküsünden
sonra “Özledim Düziçi” adlı bestesi kendine ait bir türküyü okuyacağını söyleyerek iki türküyü
art arda icra etti. Tahir Erdoğdu, Âşık Cumali’ye teşekkür ettikten sonra sözü Tahsin Kılıç’a
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devretti. Tahsin Kılıç “Kırmızı Gül” türküsünü icra etti. Âşık Tahsin Kılıç’ın icrasından sonra
Tahir Erdoğdu, programın son türküsünü okuması için söz hakkını Mehmet Ali Gürz’e verdi.
Mehmet Ali Gürz, ise Hasret Gültekin’den bir türkü icra etti. Mehmet Ali Gürz’ün bu icrasından
sonra Erdoğdu, gelen istekler üzerine programı bir şiirle kapatmak istediğini söyleyerek sözü
Mehmet Atabey’e devretti. Atabey, Âşık Dursun’un verdiği fon müziği eşliğinde bir şiir okudu.
Atabey’in bu icrasından sonra Erdoğdu, programda yer alan icracılara kısa bir kapanış konuşması
için söz hakkı verdi. İcracıların kısa kapanış konuşmasından sonra yaklaşık iki saat on beş dakika
süren program bu şekilde sonlanmıştır.
Programın kısa bir değerlendirmesini yaparsak programda Mehmet Atabey’in fazladan bir icrası
sayılmazsa her icracıya iki kez icra hakkı tanınmıştır. Programda icra edilen türkülerin ağırlığını
ise yöresel türküler ve icracıların kendine ait besteleri oluşturmuştur. Âşık Dursun’un icra ettiği
iki türkü de kendisine aittir. Âşık Cumali’nin icra ettiği üç türküden biri kendisine; biri yörede
oldukça sevilen, bilinen, icra edilen “Ağ Gelin” türküsüdür. Yahya Gürz ise iki ağıt icra etmiştir.
Bu ağıtlardan birinin söz ve güftesi kendine ait, diğeri kendi yöresinde sözlü kültür ortamında icra
edilen bir ağıttır. Âşık Ali Demirci ise biri Neşet Ertaş’a, diğeri ise Karacaoğlan’a ait iki türkü
icra etmiştir. Tahsin Kılıç’ın söylediği türkülerden biri kendi köyündeki bir icracıya ait bir
türküdür. Programın en genç icracısı Âşık Yahya Gürz’ün oğlu Mehmet Ali Gürz’ün icra ettiği
iki türküden biri Âşık Veysel’e, diğeri Hasret Gültekin’e aittir. Bu iki türkü, yörenin geleneksel
türküleri olmayıp yörede sözlü kültür ortamında icra edilmeyen türkülerdir. Dolayısıyla Mehmet
Ali Gürz’ün bu türküleri elektronik kültür ortamında öğrendiği anlaşılmaktadır. Bu da yeni
yetişen genç kuşak âşık adaylarının sözlü kültür ortamından ziyade dijital kültür ortamında
yetiştiğini, repertuvarındaki türkülerin çoğunluğunu bu ortamdan öğrendiğini göstermektedir.
Âşık Ali Demirci’nin icra ettiği “Zahide’m” türküsünün de dijital kültür ortamından yayılan türkü
olması da göz önüne alındığında yörede sadece genç âşık adaylarının değil, usta âşıkların da
elektronik kültür ortamından türküler öğrendiği ve bunları icra ettiği ortaya çıkmaktadır. İcra
edilen on üç türküden yalnızca iki türkünün bir-iki cümleyle de olsa türkünün yaratılış hikâyesine
ver verilmiştir. Diğer türküler ise hikâyesiz icra edilmiştir. Yahya Gürz’ün “Yemen Ağıdı” nı üç
dörtlük halinde icra ettikten sonra bu ağıtın daha devamı olduğunu söylemesi, elektronik kültür
ortamında bazı türkülerin kısa tutulduğuna güzel bir örnektir. “Yemen Ağıdı”, “Ağ Gelin” Hasret
Gültekin’e ait bir türkü gibi bazı türkülerin programa gelen istek mesajları doğrultusunda icra
edilmiştir. Programı, programın yapıldığı mekânda canlı olarak izleyen yaklaşık 20-30 kişilik bir
grup dışında Facebook aracılığıyla yurt içinden ve yurt dışından da birçok kişinin takip ettiği
gelen mesajlardan anlaşılmaktadır. Tahir Erdoğdu’nun okuduğu mesajlardan bazılarına göre
programı Osmaniye, Gaziantep, Mardin, Bolu, Sakarya, Hatay, İstanbul, Ankara, Antalya,
Balıkesir, Denizli, Konya, Van gibi yurt içinden izleyenler olduğu gibi Moldova, İsrail gibi yurt

267

dışında çalışan vatandaşlarımız da izlemişlerdir. Programa gönderilen mesajların büyük
çoğunluğunu ise programın Düziçi’nde yapılması ve programın konuklarının Düziçili olmasından
dolayı genelde Düziçi kökenli vatandaşların gönderdiği mesajlar oluşturmaktadır. Gelen mesajlar
içerisinde Tahir Erdoğdu’nun şair ve âşık arkadaşlarının (Yusuf Yel, İzzettin Kanat, Ali Köşker
vd.) gönderdiği teşekkür ve iyi temenni ağırlıklı mesajlar da bulunmaktadır. Programda en çok
ilginin (bu ifadeler Tahir Erdoğdu’ya aittir) programın en genç konuğu Mehmet Ali Gürz’e
olması; yörede genç kuşak âşıkların sevildiğine, desteklendiğine, teşvik edildiğine de işarettir.
Programda okunan türkülerden birine örnek vermek gerekirse Tahsin Kılıç’ın icra ettiği “O Kız
Bana Emmi Dedi” türküsünü verebiliriz. Türkünün Karacaoğlan’ın “Bir Kız Bana Emmi Dedi”
türküsüne tematik olarak oldukça benzemesi, “Merde… merde” gibi yörede kullanılan söz
kalıplarının kullanılması, olay içerikli bir türkü olması, yöreye ait bir türkü olması; bu türkünün
örnek olarak verilmesinde önemli etken olmuştur. Tahsin Kılıç, bu türkünün hikâyesini “Şimdi
ben de zamanında bir Çitli köyünden Çotlu’ya giderken bir vatandaş, bir âşık diyelim, bir türkü
söylemiş. Ben de onu söyleyeceğim size.” şeklinde cümlelerle dile getirdikten sonra aşağıdaki
türküyü söylemiştir:
Eğirir kirmen elinde
Ġolan dolalı belinde
Giderken Çotlu yolunda228
Bir ġız baňa emmi dedi
Kirazlar olmuş memili
Çok sever Çotlu gelini
Arılar soksun dilini229
O ġız baňa emmi dedi
Gız gözüme bakdı geçdi
Yüreğimi yakdı geçdi
Ġız ġocadın vakdın geçdi230
O ġız baňa emmi dedi
Merde deli gönül merde
Sevda mı var ġızım sende
Toz Memmed’i ġoydun derde231
O ġız baňa emmi dedi

Son iki dize dört defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “O kız baňa emmi dedi.”
şeklinde üçüncü ve dördüncü tekrarda ise “O ġız baňa emmi dedi” şeklinde söylenmiştir.
229
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
230
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
231
Son iki dize dört defa tekrar edilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü tekrarda üçüncü dize “Tozoğlu’nu
ġoydun derde” şeklinde söylenmiştir.
228
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Resim 16: Tahir Erdoğdu’nun hazırlayıp sunduğu Radyo 80’deki “Oy Bizim Eller” programının
Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı mesire alanındaki çekimlerinden (H. İbrahim Topalak’ın özel
arşivinden).
Radyo 80 kadar olmasa da yörede faaliyet gösteren bazı radyolar da programlarına yer yer yörenin
âşıklarını çağırdıkları olmuştur. Bu radyolardan biri de Kadirli’de faaliyet gösteren Kadirli
Fm’dir. Yapılan bu programın konuğu yörenin ülke çapında tanınan âşığı Âşık Feymânî
olmasından dolayı bu programı ana hatlarıyla da olsa vermek faydalı olacaktır.
Kadirli’de faaliyet gösteren Kadirli Fm yer yer âşıkları konuk etmiştir. 03.07.2020 tarihinde
13:00’da başlayan programa Âşık Feymânî ile karısı Fatma Hanım konuk olmuşlardır.232
Programdan önce sunucu, orada bulunan Veli Çınkır, Âşık Feymânî ile karısı programda
okunacak bazı türkülerin isimlerini ayaküstü belirlediler. Genel olarak okunacak türkü ve hikâyeli
türkü listesini ise Veli Çınkır belirlemiştir. İlk etapta Fatma Hanım, Âşık Feymânî’nin meşhur
“Ahu Gözlüm” türküsünün hikâyesini anlatacak, türküsünü ise Âşık Feymânî söyleyecektir.
Bundan başka programda okunması istenen bir başka türkü ise Ali Kemal’in bir türküsü ile
“Bacanak” adlı bir türküdür. Ayaküstü belirlenen bu planlamadan sonra stüdyoya ilk önce Fatma
Hanım, girdi. Programın başladığı sıralar Cuma namazına tekabül ettiği için Âşık Feymanî, Cuma
namazını eda etmekteydi. Feymânî, namazını eda ettikten sonra stüdyoya 13:16’da girdi. Bu

Bu programa katılımcı gözlem yöntemiyle katıldığımız için burada aktarılan bilgiler de tarafımızca
tutulan notlardan oluşmaktadır.
232
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sırada stüdyoda Fatma Hanım, “Ahu Gözlüm” türküsünün hikâyesini anlatmaktaydı. Daha sonra
Fatma Hanım, kocasına yazdığı bir şiiri okudu. Feymânî’yle birlikte biz de salonda küçük bir
radyodan bu hikâyeyi dinliyorduk. Fatma Hanım’ın bu performansından sonra programa bir
türküyle ara verildi. Bu mola esnasında stüdyoya alınan Feymânî, okuyacağı türkülerin daktilo
edilmiş yazılı metinlerini önüne koydu ve sazını kucağına alarak beklemeye koyuldu. Mola
bittiğinde sunucunun kısa bir konuşmasından sonra Feymânî, icrasına bir Karacaoğlan türküsüyle
başlamasının uygun olacağını söyleyerek bir Karacaoğlan türküsü icra etti. Bu icra sırasında
stüdyoda sunucu, Feymânî, Fatma Hanım, fotoğraf çeken 15 yaşlarında bir genç ile radyoda
çalışan 40 yaşlarında bir kişi vardı. Fotoğraf çeken kişi ile 40’lı yaşlarda olan kişi işlerini
bitirdikten sonra dışarı çıktılar. İçeride yalnızca sunucu, Feymânî ve hanımı kaldı. Feymânî, bu
icrasından sonra bozlak hakkında önemli bilgiler verdi. Daha sonra sorulan bir soru üzerine
kendisine 14 yaşında aşk badesi içirildiğini, 23 yaşında ise yine bir bade içirilmesi sonucu
“Feymânî” mahlasını aldığını söyledikten sonra bu hikâyenin esasında çok uzun olduğunu,
programın süresinin buna elvermediği için kısa kestiğini belirtmiştir. Daha sonra çırakları
hakkında kısa bilgi verdikten sonra çırağının birine “Şaduhan” mahlasını nasıl verdiğinin
hikâyesini anlattı. Bu sohbet havasındaki söyleşiden sonra Çorum’da söylediği bir türkünün
hikâyesini kısaca anlattıktan sonra türküyü sazıyla icra etti. Türküden sonra sunucu, bu türkünün
hikâyesini tekrardan anlatmasını istemesi üzerine Feymânî, bahsi geçen türkünün hikâyesinin
epey uzun olduğu için kendisinin hikâyeyi kısaca anlattığını söyleyerek hikâyeyi tekrardan
anlatmadı. Bu türküden sonra il dışında bir programda yaşadığı bir anıyı anlattıktan sonra kendine
ait bir türkü söyledi. Bu türküden sonra ise “Üzülme” türküsünü icra etti. İcra edilen türküden
sonra sunucu, birçok mesajın geldiğini söyleyerek bunlardan birkaçını okudu. Daha sonra
sunucunun bir sorusu üzerine Deli Boran hikâyeli türküsünün nerede doğduğu; nereden, nasıl
yayıldığı ve de Deli Boran’ın kim olduğuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Daha sonra ise “Yetti mi
Ola Şam Eli’nin Hurması” türküsü ve bu türkünün hikâyesi hakkında teferruatlıca bilgiler
verdikten sonra bu türküyü sazıyla icra etti. Feymânî, icra ettiği bu türkünün 1968 yılında taş
plağa alındığı bilgisini de sözlerine ekledi. Bu açıklayıcı bilgiler ve de türkü icrasından sonra
sunucu gelen mesajlardan birkaçını daha okudu. Gelen mesajlardan biri Veli Çınkır’a ait olup bu
mesajda güzel temenniler yanında istek bir türkü de bulunmaktaydı. Âşık Feymânî, istenen bu
türküyü icra etti. Esasında Veli Çınkır, programı ayarlayan ve düzenleyen kişi olup program
boyunca da oradaydı. Sunucu gelen birkaç mesajı daha okuduktan sonra “Konya Âşıklar
Bayramı” ve âşık edebiyatında önemli olan “muamma” hakkında Âşık Feymânî’nin görüşlerini
sordu. Âşık Feymânî, “Konya Âşıklar Bayramı” nda Feyzi Halıcı ve Âşık Reyhanî ile arasında
geçen muamma hakkında bir anıyı daha sonra ise kendisinin başından geçen bir anıyı anlattı.
Daha sonra Mersin Mut’ta Karacaoğlan adına düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
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Feymânî, orada birçok köye gitmelerine karşın yöre halkının Karacaoğlan’a ait türkü bilmediğini
söyleyerek esasında Karacaoğlan’ın oralı olmadığını ima etmiştir. Bu sohbet tarzındaki
bilgilerden sonra programın sonunda Âşık Feymânî, Karacaoğlan’a ait bir türkünün hikâyesini
anlattıktan sonra icra ettiği türkünün Âşık Sümmani’ye bağlandığını ancak bunun yanlış
olduğunu, bu türküyü kendisinin çocukluk yıllarında çevresindeki icracılardan öğrendiğini
belirtmiştir. Türkünün hikâyesi ve türkü hakkında bazı açıklamalardan sonra bahsi geçen türküyü
icra etti. Bu türküden sonra sunucu, Âşık Feymânî ile Fatma Hanım’a teşekkürlerini ileterek
kendine ayrılan sürenin sonuna geldiğini söyleyerek programı 14:51’de sonlandırdı. Yaklaşık iki
saatlik program bu şekilde tamamlamıştır.
Programın başlarındaki Fatma Taşkaya’nın icrasını saymazsak program, Âşık Feymânî odaklı bir
program olmuştur. Bu programda konumuzla ilgili dikkat çeken bir özellik ise Âşık Feymânî’nin
sürenin kısıtlı olmasından dolayı kendine ait türkülerin hikâyesini ayrıntılı bir şekilde anlatmayıp
bazen özet halinde bazen de genel hatlarıyla anlatmasıdır. Sürenin kısıtlı olmasına karşın yine de
icra ettiği türkülerin hikâyesini genel olarak anlatması ve bu türküler hakkında bazı önemli bilgiler
vermesi, elektronik kültür ortamında türkülerin yanında hikâyesinin de anlatıldığına somut bir
örnek teşkil etmektedir. Bunun yanında program başında hangi türkülerin okunacağının programı
ayarlayanlar tarafından belirlenmesi de dikkat çeken diğer bir özelliktir. Âşık Feymânî ile hanımı
belirlenen bu türküleri okudukları gibi dinleyicilerden gelen türküleri de icra etmiştir. Bu da tıpkı
sözlü kültür ortamında icracının icrasına başlamadan önce dinleyicilerin isteğine göre hikâye
anlatması veya türkü söylemesi gibi elektronik kültür ortamında da icracı dinleyicilerin ve stüdyo
sahiplerinin isteklerine göre icrasını gerçekleştirdiğini göstermektedir. Konuyu somutlaştırmak
gerekirse “Ahu Gözlüm” türküsünün ve hikâyesinin program yapıcıların isteği üzerine, “Ben
Bende Değilim” türküsünün ise programa gelen istek mesaj üzerine icra edilmesini örnek
verebiliriz.
Yukarıda ayrıntılı olarak verdiğimiz Radyo 80’deki 31.07.2021 tarihinde Düziçi’nde
gerçekleştirdiği “Oy Bizim Eller” programı ile Kadirli Fm’nin 03.07.2020 tarihinde Âşık
Feymânî’yi konuk ettiği program arasında ana hatlarıyla bir kıyas yapacak olursak Radyo 80’deki
programda icra edilen türkülerin büyük çoğunluğu hikâyesiz iken Kadirli Fm’deki türkülerin
çoğunluğunun hikâyesi olduğu gibi yörede söylenen hikâyeli türkülerin kaynağı, yayılma alanı
gibi, plağa alınma tarihi gibi önemli konularda da bilgiler verilmiştir. Bu ise iki program
arasındaki en önemli fark olarak ortaya çıkmaktadır. Radyo 80’deki program açık alanda, Kadirli
Fm’de ise program stüdyoda gerçekleşmiştir. İlkinde yaklaşık 20-30 kişilik bir grup programı
canlı olarak dinlemesine karşın Kadirli Fm’in stüdyosundaki programı stüdyo gerisinde Veli
Çınkır, H. İbrahim Topalak ve bir-iki radyo çalışanı dışında hiç kimse dinlememiştir. Radyo 80’de
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program öncesinde konuk icracılara hangi türküleri okuyacağı yönünde herhangi bir telkin
yapılmamasına karşın Kadirli Fm’de Âşık Feymânî’nin ve hanımı Fatma Taşkaya’nın hangi
türküleri ve hikâyeleri okuyacakları program öncesinde ana hatlarıyla belirlenmiştir. “Oy Bizim
Eller” programında konuk icracı sayısı yedi iken Kadirli Fm’de konuk icracı sayısı ikidir. İlkinde
her konuğa iki kez icra hakkı tanınmasına karşın ikincisinde konuk sayısı iki olmakla birlikte
programın büyük çoğunluğu Âşık Feymânî eksenli olmuştur. Sürenin kısıtlı olması, programa
teşekkür ve istek mesajlarının gelmesi, bunların okunması ise her iki programda ortak olan
unsurlardır.

Resim 17. Âşık Feymânî ile eşi Fatma Taşkaya’nın 31.07.2020 tarihinde 13.00-15.00 arası
Kadirli Fm’de icralarını gerçekleştirirken (H. İbrahim Topalak’ın özel arşivinden).
3.2.3.6. Kaset, Kasetçalar ve Diğer Kayıt Cihazları
Ortak şarkı söylemeyi yerine getiren kayıt teknolojisi, şarkıları koruma konusunda önemli bir
fonksiyon üstlendi. Birçoğunun ölü şarkılar için onurlu bir mezarlık olduğunu düşündüğü türkü
koleksiyonları, yeniden doğuşlarının mekanizmasına dönüştü (Freedman, 2017: 136). Bu kayıt
teknolojilerinden biri ise kasetlerdir233. Plaklardan sonra ortaya çıkan kasetler; yeni teknolojik
kayıtlar ortaya çıkana kadar türkülerin kayıt altına alınması, saklanması, dinlenmesi, yayılması
gibi birçok önemli fonksiyon üstlenmiştir. Yeni kayıt teknolojilerin gelişmesiyle birlikte
kasetlerin yerini flaş bellek, cd, harici disk, hard disk, mp3 gibi yeni kayıt teknolojileri almıştır.
Kayıt teknolojisin ortaya çıkması ve gelişerek, yaygınlaşarak günümüze kadar gelmesi teknoloji
adına büyük adım olmuştur. Teknolojinin bu nimetlerinden âşıklar, türkü icracıları, amatör
233

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Çobanoğlu, 2000. Taşlıova, 2006b.
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icracılar, meraklı gruplar da çeşitli yollarla da olsa faydalanmışlardır. Kayıt teknolojisinin
nimetlerinden biri de ulusal veya yöresel âşıkların çıkardıkları kasetlerdir.
Yöredeki bazı âşıkların kaset çıkardığı görülmektedir. Bu âşıklardan biri de yörenin sevilen
âşıklarından Gül Ahmet Yiğit’tir. Sayısını hatırlayamayacak kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok
programa katılan, 1973’te Konya Âşıklar Bayramına katıldığı tarihten 2006 yılına kadar 16’sı
altın olmak üzere toplam 167 madalya alan, Çukurova Radyosunun mahalli sanatçısı olup bu
radyoya kaset de yapan Gül Ahmet Yiğit; ilk plağını 1973 yılında çıkarmıştır (Konaklı, 2007: 1718). Gül Ahmet Yiğit dışında Arzu Bacı, Hacı Karakılçık, Abdulvahap Kocaman, Âşık İmami
gibi Çukurovalı âşıklar da kaset çıkarmışlardır. Yöre âşıkları başta olmak üzere ulusal âşıkların
çıkardıkları kasetler yöre halkı tarafından satın alınarak ev, araba, iş yeri gibi birçok ortamda
ilgiyle dinlenmiştir. Düziçi Fm, Düziçi Mega Fm gibi radyolar da yayınlarında bu kasetlerden
türküler yayınlamışlardır.
1993’ten 2008 yılına kadar 15 yıl radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışan
kaynak kişimiz Âşık Dursun; 1990’lı yıllarda radyo evinde yörenin ve ulusal düzeyde birçok
âşığın ve sanatçının kaseti olduğu, radyoda türküleri ve diğer şarkıları bu kasetlerden çaldıkları,
2000’li yıllarda ise bilgisayarın radyoya gelmesiyle birlikte parçaların bilgisayardan çalınmaya
başladığı bilgisini paylaşmıştır. Bu kasetlerin artık eskisi gibi yörede bulunmadığını, bulunsa da
zamanla bozulmasından dolayı pek kullanımda olmadığını söyleyebiliriz. Kasetlerin yerini ise
flaş bellek, cd, hard disk, harici disk gibi farklı kayıt teknolojileri almıştır. Kişisel müzik çalarların
en önemli özelliğinin kişiye gündelik hayatlarında istediği müziği seçme şansı vermesi (Bennett,
2013: 209) gerçeği göz önüne alındığında kasetçaların da içinde bulunduğu bu yeni kayıt
teknolojisiyle birlikte bireyler; müzik zevkine göre istedikleri türküleri, fon müzikleri, oyun
havaları, şarkılar gibi çeşitli müzik türlerini istediği zaman dinleyebilme imkânına da sahip
olmuştur.
Yöre kültürüne önemli hizmetleri olan aynı zamanda bir âşık olan İbrahim Karalı
Davutluoğlu’nun yöredeki ünlü bozlakçılardan kaydettiği çok sayıda orijinal ses kayıtlarının
olması (Davutluoğlu, 2011: 156); Kadirli ve yöresinde birçok evde âşıklara ait kasetler, âşık
cd’leri, taşınabilir belleğe veya bilgisayara yüklenmiş türkülerin bulunması (Gökşen, 2016: 188)
zamanında ünlü âşıklardan veya amatör icracılardan kayıtların yapıldığını göstermektedir.
Nitekim, kaynak kişimiz Karayiğit Osman (İper), geçmiş günlerde kınalarda ve özel davetlerde
gerçekleştirdiği icra dışında kendi evine kaset doldurmak için gelen bu kültüre meraklı ve hevesli
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kişiler için de icrasını gerçekleştirmiştir234. Âşık Karayiğit Osman, hemen hemen her gün evine
kaset doldurmak için gelen kişilerin olduğunu, bu kişileri de boş geri döndürmemek amacıyla
repertuvarındaki parçaları tekrardan icra ettiğini dile getirmiştir. Verilen bu bilgilerden başka
yaptığımız saha çalışmasında da yörede birçok âşığın ve amatör icracının kendilerince veya
başkaları tarafından amatörce kaydedilmiş birçok kasetine rastladığımız gibi bu kasetlerin flaş
bellek, cd gibi yeni kayıt teknolojilerine aktarılmış örneklerine rastladık. Düziçi’nin Gökçayır
köyünde oturan “Bekçi” lakaplı kaynak kişimiz Mehmet Kırmıt bunlardan sadece biridir.
Mehmet Kırmıt, uzun yıllar önce yüksek meblağ ödeyerek bir kasetçalar satın alır. Kasetçaları
satın aldıktan sonra yanına birçok boş kaset de alır. Âşıklık geleneğine oldukça meraklı olan
Kırmıt; özel olarak türkü ve hikâye kaydı almak amacıyla bazen âşıkların evine vararak bazen de
âşıkları evine çağırarak satın aldığı kasetçalarla özel istek üzerine bu âşıkların icra ettiği türkü ve
hikâyeleri kaydetmiştir. Kırmıt, bazen de doğal icra ortamlarında bu âşıkları kayda aldığı
olmuştur. Köroğlu (Mehmet Demirci), Karayiğit Osman, Mehmet Ova kayda aldığı âşıklardan
bazılarıdır. Zaten bu üç âşık Kırmıt’a komşu denecek kadar yakın mesafede oturmaktadır. Bu
şekilde birçok kaset doldurduğunu belirten Kırmıt, bu kasetleri yöre kültürü üzerine önemli
çalışmalar yapan Bekir İşlek’in flaş bellek ortamına aktarmak ve flaş bellek ortamına aktarılan bu
kayıtların bir nüshasını Kırmıt’a vermek bir nüshasını da kendisine almak üzere aldığını; flaş
belleğin gelmesine karşın kasetlerin gelmediğini ifade etmiştir. Kırmıt, sonraki zamanlarda
Düziçi Şahin Kasetçilik’ten kendisinde olmayan diğer âşıkların amatörce çekilmiş kayıtlarını da
satın alarak flaş belleğin türkü ve hikâye hacmini arttırmıştır. Bizim de yer yer dinleme fırsatı
bulduğumuz bu kayıtlarda yörenin önemli âşıklarının doğal ve yapay icra ortamında kayda
alınmış türkü ve hikâye icraları bulunmaktadır. Ziyaret veya derleme amaçlı birkaç kez ziyaret
ettiğimiz Kırmıt’ı çoğu zaman küçük bir radyoya takılı olan flaş bellekteki türküleri ve hikâyeleri
dinlerken bulduk. Bize aktardığı Karacaoğlan’a ait “Bōn Ben Bir Güzel Gördüm” türküsünün son
dörtlüğünü eksik icra etmesinin nedenini flaş bellekte kayıtlı olan türkünün (Bu türkü, yörenin
âşıklarından birinin icrasının amatörce çekilmiş kaydıdır) son dörtlüğünün tam olarak
anlaşılmamasına bağlaması, Kırmıt’ın flaş bellekten türküler de öğrendiğini de göstermektedir.
Zamanında çok yüksek bir fiyata kasetçalar alan ve bu kasetçalarla birçok âşığı kaydetme imkânı
bulan bir diğer kaynak kişimiz Ömer Kına’dır.

M. Mete Taşlıova (2006b: 106-107) elektronik kayıt türlerinden birinin “sipariş kayıtlar” olduğunu
söylemektedir ki Karayiğit Osman’ın evine gelen misafirlere bu tarz kayıtlar yapmasını bu grup içerisinde
değerlendirilebiliriz.
234
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Resim 18. Kaynak kişimiz Mehmet Kırmıt ve içinde yöre âşıklarının amatörce çekilmiş
icralarının bulunduğu flaş belleğin takılı olduğu radyo (H. İbrahim Topalak’ın özel arşivinden).
Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına, 1987 yılında sinir hastalığına yakalanır. Osmaniye, Adana,
İskenderun’daki bazı doktorlara gider ama çare bulamaz. Ancak Adana’daki o zaman doksan beş
yaşında olan Fahri Kamışlı adındaki doktor, Ömer Kına’nın depresyonda olduğunu anlar ve
Kına’ya gazino, bar gibi yerlere gidip eğlenmesini tavsiye eder. Daha sonra ise İskenderun’daki
bir doktora gider o da aynı teşhisi koyar. Aynı teşhisi koyan bu doktor, bazı ilaçlar yazmasına
karşın Kına’ya “Senin morale ihtiyacın var. Senin dokdurun yok, benim bildiğim ġadarıňan”
sözlerini söyleyerek en iyi tedavinin moral olduğunun altını çizer. Kına, yazılan ilaçları
kullanmaya başlar ve muayene için aynı doktora tekrardan gittiğinde Kına’ya aynı ilaçları
kullanmasını önerir. Kına, bu ilaçları kullanmaya devam eder ama ilaçların pek de faydasını
görmez. Kına, o zaman köylerine gelen bir çerçiden sekiz yüz liraya (o zamanlar bir cumhuriyet
altını 100 lira civarındadır) bir kasetçalar satın alır. Ayrıca o dönemin âşıklarının kasetlerini alır.
Bunun yanında boş kasetler alarak sevdiği âşıkların ve kişilerin icralarını bu kasetlere doldurur.
Hastalığı döneminde bu kasetleri dinleyerek, yer yer de kendisi türkü söyleyerek moral bulmaya
çalışır. Kına, kasetçalardan dinlediği türkülerle ve kendisinin icra ettiği türkülerle bu hastalık
sürecini büyük oranda atlatır. Kına’nın yanına vardığımızda çoğu zaman bu kasetçalardan türkü
dinlediğine bizzat şahit olduğumuz gibi bu kasetlerden birini dinleme fırsatı da bulduk. Yörenin
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önemli âşıklarından Âşık Cine Kiki (Mehmet İnce) ye ait icra curayla çalınan bir müzikle
başlamaktadır. Bir dakika beş saniyelik bu müzikten sonra;
Sayın arkadaşlar, Ben Ġahramanmaraş’ın Yeşildere köyünden İncealioğulları’ndan Kiki
Memmed İnce deller baňa. Zindān köyünde Omar Ağa’nın evinde yılbaşı gecesi şöyle bir
hatıra olsun deyi baňa ricada bulundular. Benim doğum yerim Maraş, 1337 doğumluyum.
Şöyle böyle 78-77 yaşında bir adamım. Benim çalmamı, söylememi, ıhtıyarlık dolayısıyla
hatam çok olur. Beni bağışlamanızı rica edersem ‘Gancırasın aldım ele/Üce dağdan indim
çöle/Ġancırasın aldım ele/Sözü getirdim dile’ diğneyen arkadaşlar diğnesin güle güle.

sözleriyle Âşık Cine Kiki, açılış konuşmasını yapar. Daha sonra ise Kamberoğlu’ndan bir
türküyle icrasına devam eder. Açılış konuşmasındaki ifadelerden Âşık Cine Kiki’nin bir yılbaşı
gecesi (1996 veya 1997) kasete alınmak amacıyla özel olarak türkü ve hikâye icrası için Ömer
Kına’nın evine çağrıldığı anlaşılmaktadır. Yörede başka kaynak kişilerimiz de bu konuda önemli
bilgiler verdikleri gibi bazı kaynak kişilerimiz de repertuvarındaki bazı türküleri bu kayıtlardan
öğrendiklerini de dile getirmişlerdir.

Resim 19. Kaynak kişimiz Ömer Kına ve Kına’nın 1987 yılında sekiz yüz liraya satın aldığı
kasetçalar (H. İbrahim Topalak’ın özel arşivinden).
Kaynak kişimiz Ökkeş Hak, hem yöre âşıklarının çıkardığı kasetleri hem de kendi ilçesindeki
âşıkların sözlü kültür ortamında amatörce kaydedilmiş türkü kasetlerini her ortamda dinlediğini
belirtmiştir. Ökkeş Hak’ın bize aktardığı bir tek hikâyeli türküyü sözlü kültür ortamında amatörce
kaydedilmiş kasetten öğrenmesi de bunu doğrulamaktadır. Ökkeş Hak’ta bu kasetler bulunmakla
birlikte bu kasetlerin flaş belleğe aktarılmış hali de mevcuttur. Bu flaş belleği bizzat görme
şansımız da olmuştur. Kaynak kişilerimizden Arif Duman ise iyi bir icracı olduğunu söylediği
amcası Veli Duman’ın icralarının çoğunu boş kasetlere çektiklerini ve bu kasetlerin birçoğunun
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bir akrabasında bulunduğunu belirtmiştir. Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz Mahallesinden kaynak
kişimiz Yemliha Evcimik, dedesi Âşık Cart Osman lakaplı Osman Evcimik’in icra ettiği türküleri
babasının bir zamanlar kasete aldığını ve bize aktardığı bir türküyü de bu kasetten öğrendiğini
belirtmiştir. Yine aynı mahalleden kaynak kişimiz Ali Şişek, Aşağı Tüysüz’e sıkça gelen Âşık
Mahmut’u defalarca dinlediğini, Âşık Mahmut’un önceden amatörce kaydedilmiş ses kayıtlarını
Düziçi’ndeki bir kasetçiden satın aldığını ve bu kasetleri dinlediğini beyan etmiştir. Yörede
profesyonel âşıklar kayda alındığı gibi bazen de âşıklık geleneğine meraklı kişiler kendi
repertuvarındaki türküleri unutmamak adına kendi icralarını kayıt altına almışlardır. Yörenin
önemli âşıklarından aynı zaman da Düziçi’nin ilk belediye başkanlarından Cevdet Yeşil de
ölmeden önce kendine at türküleri ve hikâyelerini ayrıntılı bir şekilde deftere yazdığı gibi yeğeni
tarafından kayıt altına alınmıştır. Büyük ihtimalle kasete alınan bu kayıtlar bugün cd ve flaş
bellekte yörede dolaşmaktadır.
Kaynak kişilerimizden Âşık Kemal Kıl, kasetçalarların yörede yaygınlaşmaya başladığı
dönemlerde âşıklık geleneği içinde yetişmiş, yöredeki birçok âşığı dinlemiş yaşlı kuşağın
çevresindeki âşıkların türkülerini boş kasetlere kaydettiğine defalarca tanık olduğu gibi bu yaşlı
kişilerin bazen de sözlü kültür ortamında öğrendiği türküleri unutmamak adına bu boş kasetlere
kendi icralarını da kaydettiğine de tanık olduğunu dile getirmiştir. Hatta Kemal Kıl,
Karacaoğlan’a ait “Değirmenden Geldim Beygirim Yüklü” adlı türküyü bu yaşlı kuşağın kendi
repertuvarındaki türküleri bu boş kasetlere kaydederken öğrendiğini belirtmiştir. Kemal Kıl’ın
eski zamanlarda yaşlı kuşağın kendi repertuvarındaki türküleri unutmamak adına boş kasetlere
kaydettiği yönündeki bilginin canlı örneğini bizzat gözlemle şansımız olmuştur.
Düziçi’nin Akdere Farsak köyünden kaynak kişimiz Mehmet Çoban, repertuvarındaki birçok
türküyü flaş belleğe kaydetmiştir. Kendi sesinden kaydettiği bu türküleri bizlere birkaç kez
dinletmiştir. Hatta kendisinden repertuvarındaki türküleri derlemek istediğimizde bir defasında
icra ettiği türkülerin flaş bellekte kayıtlı olduğunu, oradan alabileceğimizi dile getirmiştir. Çoban,
sadece kendi icrasını kaydetmekle kalmayarak çevresindeki icracıların hoşuna giden türkülerini
de bu flaş belleğe kaydetmiştir. Bir keresinde Mehmet Çoban, abisi İbrahim Çoban ve yörenin
önemli âşıklarından Âşık Dursun ile Çoban’ın köyünde Değirmendere denen yerde sohbet amaçlı
bir araya geldiğimizde Çoban, Âşık Dursun’un icra ettiği türküleri bu flaş belleğe kaydettiğine
bizzat tanık olduk. İcranın sonlanıp sohbetin uzadığı durumlarda ise Âşık Dursun’a “Seni her
zaman bulamak, birkaç türkü söyle de şu teybe kaydedeyim. Sen geddikden sonra diğňerik.”
tarzında cümleler sarf etmiştir. Bazen derleme bazen de sohbet amaçlı birkaç kez bir araya
geldiğimiz Çoban’ın yanında her daim flaş bellek takılı bu küçük teybi bulunmaktaydı. Çoban,
önceden bu türküleri kasete kaydettiğini ancak sonradan flaş bellek çıkınca uzman birinin
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yardımıyla bu kasetlerdeki türküleri flaş belleğe aktarmıştır. Yörede türkülerin önemli
kaynaklarından birinin de bu dijital kayıtlar olduğunu verilen bu örneklerden hareketle rahatlıkla
söyleyebiliriz. Yöre âşıklarının amatörce kasete çekilmiş bu kayıtları yörede dinlenmekle
kalmayıp yöre kültürü üzerine yapılmış çalışmalara kaynaklık da etmiştir.
Yöre kültürü üzerine önemli çalışmaları olan Fatma Gülay Mirzaoğlu yaptığı önemli çalışmalarda
bu kayıtlardan oldukça faydalanmıştır. Mirzaoğlu; Çukurova yörenin önemli hikâyecilerinden
Ahmetçe’nin hikâye ve türkü repertuvarının bir kısmı 1976 yılının Şubat ayında yakınları
tarafından ve 1976 yılının Aralık ayında ise İbrahim Davutluoğlu tarafından kasete alınan bu
kayıtları “Çukurova Bozlağı” ve “Çukurova’da Yaşayan Cerit Türkmenleri’nde Halk
Hikâyeciliği ve Halk Hikâyeleri” adlı çalışmalarında deşifre ederek kullanmıştır (Mirzaoğlu,
1994; Mirzaoğlu, 2003). Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek daha gerekirse yöre
kültürü üzerine çalışmaları olan Bekir İşlek’i verebiliriz.
İşlek, yörenin önemli âşığı Kirik Ali’nin Âşık Halil anlatması ile yine yörenin önemli âşıklarından
Mehmet Ova’nın Öksüz Ali anlatmasının bu âşıkların dostlarınca 1980’li yıllarda amatörce
çekilmiş kayıtlarının kendisinde olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde elindeki kasetlerde
yörenin önemli âşığı Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) nun da amatörce kayda alınmış kaseti
olduğunu, ancak bu kasette sadece türkülerin olduğunu hikâyenin olmadığını da sözlerine
eklemiştir. Bu kayıtlarda Kirik Ali’nin Âşık Halil anlatması üç, Mehmet Ova’nın Öksüz Ali
anlatması ise bir buçuk saat sürmektedir. Bu anlatmaların bu kadar kısa sürmesinin nedeni ise
kasetlerin kayıt yapma sınırının göz önünde bulundurulmasından dolayı icracıların hikâyelerin
birçoğunu ya atlamışlar ya da kısa tutmuşlardır. İşlek, eserinde Kirik Ali’nin Âşık Halil
anlatmasına yapılacak bir teze kaynaklık etmesi temennisiyle eserinde yer vermemişken Mehmet
Ova’nın Öksüz Ali anlatmasına eserinde yer vermiştir (İşlek, 2009: 123-155). Verilen bu
örnekler; kayıt teknolojisi sayesinde yörede önemli hikâyecilerin ve âşıkların anlatmaları
günümüze kadar ulaşabilmiş ve birçok önemli çalışmalara kaynaklık etmiştir. Nasıl ki kitaplar,
kitabeler, defterler, basma ve yazma kitaplar, antolojiler yıllara meydan okuyarak birçok bilgiyi,
görseli, resmi, şekli vd. günümüze kadar getirmişse bu kayıtlar da yakın dönemlerdeki birçok
âşığın icrasını günümüze kadar getirmeyi başarabilmiştir ki bu âşıkların çoğunluğu günümüzde
hayatta olmayan yöreye damgasını vurmuş hikâyeci âşıklardır.
Yörede bazı âşıklar ve icracılar; repertuvarındaki türküleri yerel veya ulusal âşıkların, sanatçıların
çıkardığı kasetlerden öğrenmişlerdir. Sumbas’ın Reşadiye köyündeki kaynak kişimiz Âşık Sadık
Suna; repertuvarındaki Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi âşıklara ait türküleri Musa Eroğlu gibi
sanatçıların kasetlerinden öğrenmiştir. Sadık Suna; bahsi geçen iki âşığın türküleri dışında Engin
Nurşani, Âşık Veysel, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların türkülerini de elektronik kültür ortamından
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öğrenmiştir. Osmaniye’nin Kırmıtlı köyündeki kaynak kişimiz Sait Akol; Hilmi Şahballı, Gül
Ahmet Yiğit gibi yöresel âşıkların kasetlerini çok dinlediğini belirtmiştir. Bahçe ilçesinin yaşayan
en önemli âşıklarından olan kaynak kişimiz Âşık Gaygılı (Ali Türk), kendisinin âşıklığa
başlamasında yöresindeki Âşık Kıro’nun yanında Âşık Gül Ahmet Yiğit, Hilmi Şahballı, Mahsuni
Şerif gibi hem yerel hem de ulusal âşıkların elektronik kültür ortamına (genelde plak, kaset ve
radyo) aktarılmış türkülerini dinlemesinin etkisi olduğunu belirtmiştir. Âşık Gaygılı’ya
Karacaoğlan’ın türküsünü bilip bilmediğini sorduğumuzda ise pek fazla bilmediğini,
repertuvarında “Ela Gözlü Benli Dilber” gibi Karacaoğlan’a ait bir iki türkü olduğunu, bunları da
televizyonlardan ve kasetlerden öğrendiğini belirtmiştir. Yörenin önemli âşıklarından kaynak
kişimiz Âşık Garbi (Yahya Gürz), repertuvarında yüzlerce türkü bulunduğunu, bu türkülerin
büyük çoğunluğunu ise elektronik kültür ortamından öğrendiğini belirtmiştir. İşin ilginç olan yanı
ise Yahya Gürz; Kır İsmail, Karayiğit Osman, Âşık Köroğlu, Mehmet Ova, Âşık Tavıt gibi birçok
âşığın yetiştiği bir muhitte doğmuş, yer yer de bu âşıkları (Kır İsmail hariç) dinleme fırsatı
bulmuştur. Âşık Sadık Suna, Âşık Gaygılı (Ali Türk) ve Âşık Yahya Gürz örneğinden hareketle
de artık yöredeki âşıkların yalnızca sözlü kültür ve yazılı kültür ortamında yetişmediğini;
elektronik kültür ortamında da yetiştiğini, repertuvarındaki türkülerin bir kısmını veya
çoğunluğunu buradan öğrendiğini söyleyebiliriz235.
Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki günümüzde bu kayıtları daha çok sözlü kültür ortamında
yetişmiş, bu geleneğe çok meraklı olan yaşlı kuşak ile hikâyeci âşıklığın son dönemlerine yetişen
orta kuşak dinlemektedir. Genç kuşaktan bir iki örnek sayılmazsa bu kayıtları dinleyen kimse
bulunmamaktadır. Elinde bu kayıtlar olan ve bunları dinleyen kaynak kişilerimiz, evlerinde bu
müzikleri dinledikleri zaman ya çocukları ya da torunları tarafından “Bu müziklerden ne
anlıyorsunuz” tarzında küçümseyici alaylı bir dille eleştiriye maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Bu da bize bu tarz müzikleri dinleyen kuşağın dünyadan göç etmeleri halinde bu kayıtları dinleyen
yeni bir kuşağın yetişmeyeceğini düşündürmektedir.

Bu konu müstakil bir çalışma gerektirecek kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Yıllarca sözlü kültür
ortamı esas alınarak yapılan çalışmaların yanında elektronik kültür ortamından beslenmiş âşıklar hakkında
yapılacak çalışma, alanımız adına faydalı bir çalışna olacaktır.
235
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4. BÖLÜM
HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN VARYANTLAŞMASI VE YAPISAL,
TEMATİK, EZGİSEL, İŞLEVSEL, DİL ANLATIM ÖZELLİKLERİ

4.1. HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN VARYANTLAŞMASI
Bir aşığın türküsü, bazen aşığın adıyla damgalanmış olduğu halde çok geçmeden ilk biçiminden
oldukça farklı bir yapıya bürünebiliyor hatta aşığın adı bile unutulabiliyor (Boratav, 2016: 15).
İlhan Başgöz de Boratav’la aynı görüştedir. Başgöz (1986: 153), bir sözlü kültürde doğan bir
şiirin kaderinin değişme üzerine kurulu olduğunu belirttikten sonra yaratıcı bir âşıktan çıkan bu
şiirin halkın diline ve teline düştüğü zaman bu şiiri değişmeden korumanın yolunun kalmadığını
ifade etmektedir. Her icracı; kendi beğenilerine, ihtiyaçlarına, dinleyicilerin isteklerine, öğrenme
ve hafızasında tutma kapasitelerine göre bu şiir üzerinde değişikliklere neden olmaktadır. Nitekim
yabancı araştırmacılar da aynı görüşleri ileri sürmektedir.
Dünyada halk türküleri üzerine çalışmalarıyla tanınan George Herzog, halk türkülerinin sadece
toplum tarafından yaratılmadığını bunun dışında halk türkülerini icra edenler bazen bireysel
olarak halk türkülerinde değişiklikler yaptığını “İcracılar sürekli olarak, çoğu zaman da
bilinçsizce, halk türkülerine kendi küçük değişikliklerini eklemektedirler.” (1972: 1034)
sözleriyle dile getirmektedir. Herzog, bu değişikliklerin zamanla halk türkülerinde çeşitli
varyantlara ve versiyonlara neden olduğunu “Zaman içindeki bu değişiklikler yavaş yavaş farklı
yerel versiyonlara ve varyantlara, bölgesel varyantlara, türkü ailelerinin büyümesine ve yeni
metinlerin ve melodilerin dallanmasına ve ortaya çıkmasına neden olur.” (1972: 1034) sözleriyle
dile getirmekte ve bu sürecin sonlanmayacağını “Yaratıcı süreç, tek bir birey tarafından başlatılan
ve bitirilen bir süreç değildir; birçok kişiye ve nesillere yayılmıştır ve gelenek canlı olduğu sürece
hiçbir zaman sona ermez.” (1972: 1034) sözleriyle dile getirmiştir. Nitekim yörenin geleneksel
türkülerinin zaman içinde az veya çok değişikliklere uğradığını yöre kültürü üzerine çalışma
yapmış araştırmacıların eserlerinde görüyoruz.
4.1.1. Tarafımızca Derlenmiş Hikâyeli Türkülerdeki Varyantlaşmalar
Yörede, özellikle de Düziçi ve civarında Karacaoğlan’ın türküleri oldukça bilinmekte,
sevilmekte, icra edilmektedir. Yörede derlediğimiz Karacaoğlan türkülerinin bir kısmını farklı
kaynak kişilerden derleme şansımız olmuştur. Bu türkülerden biri de “Bulanık’ta Bir Güzele
Uğradım” adlı türküdür. Bu türküyü iki amatör kaynak kişiden derledik. Bu kaynak kişilerin ikisi
de Düziçi ilçesindendir. Mehmet Kırmıt, Gökçayır köyünden Mehmet Yutkal ise Yeşilyurt
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köyündendir. Bu iki köy, yörenin sembolü olan Düldül Dağı’nın hemen dibindeki iki ayrı köydür.
Bu iki kaynak kişiden derlenen türkü aşağıda tabloda verilmiştir.
Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I

Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım II

Bulanık’da bir güzele uğradım

Bulanık Nahiye’sinde gördüm bir güzel

Görüşün cemalin selefet verdim

Mısır’ı Bağdat’ı değer her gözü

Vermişler beş bini bin daha değer

Görünce yüzünü maşallah dedim

Her bakışı eder beş bin ġırmızı

Her bakması değer beş bin ġırmızı

Bulanık’da olur güzelin hası

Bulanık’da olur güzelin hası

Ġızı ġımı güzel m(i) ola anası

Ġızı mı güzel m(i) ola anası

Ağ ellere yakmış Mekke ġınası

Ağ eline yakmış Mekke ġınası

Ağ bilekler kehriberden ġırmızı

Ağ bilekler kehriberden ġırmızı

Görünce sevdiğim yüzünü eğme

Gördüğün güzeli bu ġadar öğme

Ala göz üsdüne ġara ġaş eğme

Ġara ġaş altında kiprikler eğme

Ağ döşün üsdünde çaprazlı düğme

Ak göğsün üsdünde çaprazlı düğme

Ağ memeler şebedenden ġırmızı

Çit memeler şepedenden ġırmızı

Diyor Ġaracoğlan (da) bu ġadar öğme

Diyor Ġarac’oğlan sen devran gezme

Arkada saç var topuklar döğme

Gördüğün güzele göğnun üzme

Yârin ayağında fermenli çizme

Atlas ġurplu ġumaş ġırmızı çizme

Ġadife fermeni topu ġırmızı

Ġadife ferman gey topdan ġırmızı

Aynı kültür havzasında yetişmiş, hemen hemen aynı hikâyeci âşıkları dinlemiş, âşıklık geleneğine
oldukça meraklı olan bu iki kaynak kişinin icra ettiği bu türkülerin bir iki dizeyi saymazsak 11’li
hece ölçüsüyle söylenmesi, dört dörtlükten meydana gelmesi, ilk dizelerinin “Bulanık” yer adıyla
başlaması gibi ortak özelliklerin yanında dörtlüklerden bazılarının birbirinden oldukça farklılık
arz ettiği görülmektedir. Farklılıkları göstermek adına son dörtlüğe bakmak gerekirse son
dörtlüğün ilk dizesi Mehmet Kırmıt’tan derlenen türküde “Diyor Ġarac’oğlan sen devran gezme”
iken Mehmet Yutkal’dan derlenen türküde ise “Diyor Ġarac’oğlan (da) bu ġadar öğme”
şeklindedir. Görüleceği üzere son üç kelime birbirinden oldukça farklılık arz etmektedir. İkinci
dizeler ise Yutkal’da “Gördüğün güzele göğnun üzme”, Kırmıt’ta ise “Arkada saç var topuklar
döğme” şeklindedir. Türkünün bu dizeleri birbirine hiç benzememektedir. Üçüncü dize Yutkal’da
“Atlas ġurplu ġumaş ġırmızı çizme”, Kırmıt’ta “Yârin ayağında fermenli çizme” şeklindedir. Bu
dizelerde “çizme” dışında benzeyen hiçbir sözcük yoktur. Ancak anlatılmak istenen çizme, farklı
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yönlerden anlatıldığı da ortadadır. Yani, her ne kadar bir sözcük dışında bütün sözcükler farklı
olsa da verilmek istenen mesaj hemen hemen aynıdır. Dördüncü dize ise Yutkal ve Kırmıt’ın
icrasında sırasıyla şöyledir: “Ġadife ferman gey topdan ġırmızı”, “Ġadife fermeni topu ġırmızı”.
Dize büyük ölçüde de birbirine benzemekle birlikte bu iki dizede dikkatimizi bir şey çekmiştir.
Kırmıt’ın icrasında “… gey topdan ġırmızı” şeklinde iken Mehmet Yutkal’ın icrasında ise “…
fermeni topu ġırmızı” şeklindedir. Bu iki dizede farklı olan sözcük “gey” yani “giymek”
sözcüğüdür. Kırmıt’ın icrasında fazlalık olan bu sözcük, normalde dizenin ölçüsünü on ikiye
çıkarması gerekirken Mehmet Yutkal’ın icrasındaki “fermeni” sözcüğündeki “i” düşürülerek
“ferman” şeklinde söylenerek ölçü korunmuştur. Bu da yörede türkülerin sözcüklerindeki
değişimlerin bile rastgele olmadığını göstermektedir. Sahada derlediğimiz aynı türkünün
varyantlarında sadece dörtlük sayısı, dizelerdeki sözcükler değişmekle kalmayıp türkülerin hem
hikâyesi hem de aynı türkünün yukarı bölümlerde bahsettiğimiz Karacaoğlan ve Dadaloğlu
örneğinde olduğu gibi farklı âşıklara mal edildiğini görmekteyiz. Yörede aynı türkünün farklı
kişilerce icralarındaki değişime bir örnek vermek gerekirse “Gökçedağ ve Elbeylioğlu II”
türküsünü verebiliriz.
Osmaniye’nin tanınmış âşıklarından Tahir Erdoğdu’dan derlediğimiz türkü ile Osmaniye’nin
Hasanbeyli ilçesinin Çolaklı köyünden Mustafa Kocaman’dan derlediğimiz aynı türkünün iki
varyantı aşağıda tabloda verilmiştir.
Tarafımızca Mustafa Kocaman’dan Derlenen Tarafımızca Tahir Erdoğdu’dan “Elbeylioğlu
“Gökçedağ” Türküsü

II” Türküsü

Çok eski zamanlarda birbirini seven bir Elbeylioğlu, Osmaniye il sınırları içerisinde
delikanlı ile bir kız kaçarlar. Bu kızla oğlan bulunan Ağoluk denen yerden geçerken
Gökçedağa’a gelirler. Akşam olunca kurtların Gökçedağ’ı görür. Gökçedağ’ın heybetinden
ulumasından,

çakalların

ulumasından etkilenen Elbeylioğlu, bu dağa aşağıdaki

korkarak geceyi geçirmek üzere bir ağaca dörtlükleri söyler:
çıkarlar. Bu kızla oğlan ağaçtaki bir dalı kendi
aralarına alırlar ve oğlan belindeki palaskasını (Aman) Ağoluk’da (da) bugün bidse bir çınar
çıkararak gece uyudukları vakit aşağıya (Hele) Biddikden sonra da istemez tımar
düşmemek için palaskayı birbirlerine sıkıca (Öldüm elinden off off)
bağlar. Delikanlı, ağaçta bu haldeyken Yükseğinde
duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bir yanın bakıyo Ġoca Kösür’e
Kösür de bakıyo Hindistan’a Mısır’a
Depeledim geldim bakma ġusura

(de)

yavru

şahinler

döner

(Amanın döner)
Uçurmaz
(Gökçedağ)

kekliğin

ġuşun

Göğcedağ
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Bugün aziz misafirim Göğcedağ

(Aman) Bir tarafın bakar Ġoca Kösür’e
Kösür (de) heveslenmiş bugün Akdeniz’e

Ben de Ağoluğ’a dikdim bir çınar

Mısır’a (öldüm elinden off off)

Böyüse gedse de istemez tımar

Tepeledim geldim (de) baġma ġusura (Aman

Alıcı ġuşların yüksekden uçar

ġusura)

Öddürmez kekliğin ġuşun Göğcedağ

Eksilmez boranın ġışın Gökçedağ

Akcadağ da Gökcedağ’ın ġardaşı

(Aman)

Ne hoşca görünür Düldül’ün başı

fermanım (Fermanım)

Aradım cihanı (da) bulunmaz eşi

(Hele) Yazıda yabanda ġaldı harmanım

Senin başın (da) ne ħoş olur Göğcedağ

(Öldüm elinden off off)

Elbeylioğlu’m

der

(de)

geldi

Seni çıkmaya (da) yoġdur dermanım (Aman
Öte dünyadan bir adam gelse

dermanım)

Yeşil kitabını eline alsa

Neden

O gendi söylese o gendi yazsa

(Gökçedağ)

aşılmıyo

(da)

başın

Göğcedağ

Yaşın ġaç tarihin bildir Göğcedağ236
Kul Mudaħan’ım der ki aşġ beni yakar
Tavatır çok olur boz duman çöker
Yaz gelir başına ġız gelin çıkar
Senin başın ne ħoş olur Göğcedağ
Mustafa Kocaman’dan derlediğimiz türkü metni beş dörtlükten, Tahir Erdoğdu’dan derlediğimiz
türkü metni üç dörtlükten oluşmaktadır. Kocaman’dan derlenen hikâyeli türkünün mahlası “Kul
Mudahan”, Erdoğdu’dan derlenen türkünün mahlası “Elbeylioğlu” dur. Kocaman’dan derlenen
türkünün hikâyesi ile Erdoğdu’dan derlenen türkünün hikâyesi de birbirinden farklı olmakla
birlikte ikisinde de ortak olan türkünün aynı dağa, Gökçedağ’a, söylenmiş olmasıdır.
Erdoğdu’dan derlenen türkü metnindeki son dörtlük hariç diğer iki dörtlüğün Mustafa
Kocaman’dan derlenen türküde yer alan dörtlüklerdeki sözcüklerde ve dizelerde farklılık
bulunmakla birlikte genel anlamda bir bütünlük arz etmektedir. Ancak iki türkünün son dörtlüğü
birbirinden tamamen farklı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak aynı hikâyeli türkünün aynı

Mustafa Kocaman, bu türküyü defterden bakarak icra etmiştir. Defterde ise mahlas olan dörtlükten sonra
dipnot bıraktığımız bu dörtlük yazmaktadır. Âşık tarzı şiirlerin sonunda mahlas olduğu için biz bahsi geçen
bu dörtlüğü mahlaslı dörtlükten önceye almanın uygun olduğunu düşündük.
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yörede hem hikâyesi hem türkü sözleri hem de mahlası değişmiştir. Yörede iki farklı kaynak
kişiden derlediğimiz hikâyesi olmayan bir türkü de aynı durumu görüyoruz.
Düziçi’nin Gökçayır köyünde oturan 1945 doğumlu Bedir Ali (Ali Cevahir), icra ettiği “Her
Sabah Her Sabah Yar Yaylaya Göçersin” adlı türkünün “Küpeli” adında birine ait olduğunu iddia
ederken Düziçi’nin Akdere Farsak köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban ise icra ettiği
aynı türkünün Karacaoğlan’a ait olduğunu iddia etmektedir237. Bedir Ali, Kır İsmail’in yeğeni
olduğu için kendisine dayanak olarak Kır İsmail’i göstermekte ve Kır İsmail’in bu türkünün
Küpeli’ye ait olduğunu çevresindeki kişilere kaç defa söylediğini kanıt olarak sunarken Mehmet
Çoban238 ise “geyikgöbeği” adındaki bir çiçeğin sadece Hoğdu Yaylasında yetiştiğini, Hoğdu
Yaylasının ise Karacaoğlan’ın hem yaylak yeri olduğunu hem de mezarının orada olmasını kanıt
olarak göstermektedir. Derlenen bu iki türkü aşağıda tabloda verilmiştir239:
Tarafımızca Mehmet Çoban’dan Derlenen Tarafımızca Ali Cevahir’den Derlenen “Her
“Her

Sabah

Her

Sabah

Yar

Yaylaya Zaman Her Zaman Yaylaya Çıkan” Türküsü

Göçersin” Türküsü
Her sabah her sabah yar yaylaya göçersin

Her zaman her zaman yaylaya çıkan

Akan leblerinden bal gönder baňa

Akan leblerinden bal gönder baňa

Çıkmışsın yaylaya ayvadan nardan

Bir desde deşir de ayvadan nardan

Sultanı kirazı der gönder baňa

Sultanı kirazı der gönder baňa

Çıkmışsın yaylaya çadırın yeşil

Çıkmışsın yaylaya gözlerin humar

Bülbül figan eder güle dolaşır

Güvel ördek gimi göllere tumar

Geyikgöbeğinden bir desde deşir

Ağustos ayında göňul ne umar

Zilif arasına sar gönder baňa

Bir mendil arası ġar gönder baňa

Çıkmışsın yaylaya gözleri humar

Çıkmışsın yaylaya çadırı yeşil

Gövel ördek gibi göllere tumar

Bülbül figan edmiş güle dolaşır

Son temmuz ayında göňul ne umar

Geyikgöbeğinden bir desde deşir

Bir mendil arası ġar gönder baňa

Zülfün tellerine sar gönder baňa

Yörenin ünlü âşıklarından Âşık Karayiğit Osman (iper) ile 20.10.2020 tarihinde yaptığımız görüşmede
kendisine bu türkünün kime ait olduğunu sorduğumuzda bize bu türkünün Karacaoğlan’a ait olduğunu
söyledi. Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden İspir Onbaşı (Mehmet Koç) tan derlenen bu türkü de
Karacaoğlan’a ait olarak geçmektedir. Türkünün varyantı için bkz. (Görkem ve Tülüce, 2008: 85).
238
Derleme esnasında orada olan Mehmet Çoban’ın abisi İbrahim Çoban da Mehmet Çoban’ın verdiği
bilgileri teyit etmiş, hatta açıklama bile yapmıştır.
239
Konunun daha iyi anlaşılması için derlenen türkünün yalnızca sözlerine yer verdik. Tekrarlara
uzatmalara, yinelemelere yer vermedik. İlgili türkü metinler için “Ekler” e bkz.
237

284

Diyor Ġaracoğlan öpem yüzünden

Diyor Küpeli’m de öpem gözünden

Çatık ġaşınan da ela gözünden

Çatık ġaş arası beňli yüzünden

Düşman tarafından engel sözünden

Engel tarafından düşman sözünden

Bir káğıd arası yaz gönder baňa

Bir káğıd arası yaz gönder baňa

Yukarıda görüleceği üzere ufak tefek değişiklik dışında aynı olan bir türkü, aynı ilçede yaşayan
iki farklı kaynak kişi tarafından farklı âşıklara mal edilmektedir. İlginç olan ise hem Ali Cevahir
hem de Mehmet Çoban iddialarında ısrarcı olmakla kalmayıp kendilerince sağlam deliller de
sunmaktadır. Bizim amacımız burada yukarıda verdiğimiz türkünün gerçekten de Karacaoğlan’a
mı ait yoksa Küpeli’ye ait olduğunu tartışmak değildir. Buradaki asıl gayemiz, sözlü kültür
ortamında bir türkünün iki farklı kişiye mal edilebildiğini göstermektir. Bu türkü, gerçekten de
Küpeli adında birine ait olup zamanla Karacaoğlan’a mal edilmiş de olabilir ya da bu türkü
gerçekten de Karacaoğlan’a ait olup Küpeli adında birine de mal edilmiş olabilir. Bunu şu an için
bilemiyoruz. Sahada yaptığımız derlemelerde bahsi geçen türkü dışında “Küpeli” ye ait başka bir
türkü derlemedik. Küpeli ismi, sadece Deli Boran’da Deli Boran’ın sevdiği ve evlendiği kız olarak
geçmektedir.
4.1.2. Yörede Farklı Dönemlerde Derlenmiş Hikâyeli Türkülerin Varyantlaşması
İster bir ağıt olsun ister bir türkü olsun isterse de başka sözlü bir ürün olsun yaratıcısından
devralındıktan sonra sözlü geleneğin değirmeninde yani halkın dilinde çeşitlenerek gelişmektedir
(Paredes, 2004: 220). Américo Parades, Aşağı Rio Grande’de söylenilen “El Corrido de Gregorio
Cortez” halk şarkılarının ilk başta daha uzun olduğunu, zaman geçtikçe de kısaldığını
söylemektedir. Yaklâşık 50 yıllık gibi kısa bir süreçte bu şarkının çeşitlenerek halk arasında
söylenmesi (2004: 284) şarkıların sözlü gelenekte değişmesine örnek teşkil etmektedir. Nitekim
derlediğimiz bazı türküler de zaman içinde az veya çok değişikliğe uğramıştır.
Yörede daha önce Batılı ve yerli araştırmacılar, derleme çalışmaları yapmışlardır. 1920’li yıllarda
Ali Rıza Yalman’ın, 1936’da Béla Bartók’un, 1940’li yıllarda Yaşar Kemal’in, 1950 ve 1960’lı
yıllarda Reinhard çiftinin, 1990’lı yıllarda Mirzaoğlu’nun yaptığı derlemeler bunlardan sadece
bazılarıdır. Yörede derlediğimiz bazı türkülerin varyantlarını bu kaynaklarda görmekteyiz.
Dolayısıyla derlediğimiz bazı türkülerin bahsi geçen bu araştırmacıların eserleri başta olmak
üzere yörede derleme çalışması yapan diğer araştırmacıların çalışmalarından hareketle uzun bir
zaman dilimindeki değişimlerini takip etme şansına da sahibiz. Konuyu somutlaştırmak adına
birkaç örnek vermek faydalı olacaktır. İlk olarak tarafımızca Ahmet Göl’den derlenen “Benden
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Selam Söylen Nazlı Yâre” adlı hikâyeli türkü ile Ali Rıza Yalman’ın 1933’te derlediği türküye
bakabiliriz.
Ali Rıza Yalman (Yalgın) 22.04.1933 tarihinde aslen Andırınlı olup Osmaniye’nin Kadirli
ilçesinde oturan Hasibe Teyze’den derlediği ve hikâyesi olmayan türkü ile tarafımızca 07.04.2019
tarihinde aslen Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden olup Düziçi’nin Yeniceharuniye
Mahallesi’nin Çirişli Yazı Mevkisinde oturan Celil Ahmet lakaplı Ahmet Göl’den derlenen
Karacaoğlan’a ait türkü240 aşağıda tabloda verilmiştir.
Ali Rıza Yalman’ın 22.04.1933’te derlediği Tarafımızca

Ahmet

Göl’den

Derlenen

türkü

“Benden Selam Söylen Nazlı Yâre” Türküsü

Benden selâm söyleyin nazlı yârime,
Kerem etsin bir sucağız getirsin
Eğer vadem yetip burda ölürsem,
Salacamı241 sağ böğründe götürsün.

Benden selam söylen nazlı yâre

Yârim gelir bahçelerden, bağlardan,
Haber verir hastalardan, sağlardan,
Karşıda gözüken karlı dağlardan,
Dostum lâle, sübül dersin getirsin.

Sağ yanımda salcazımı götürsün

Yârenlerim yırtsın kefen bezimi,
Sevgilim de örtsün ala gözümü,
Yaptırsın mezarım günden yüzümü,
Seyran taşın kursun orda otursun.

Akıddım gözümden ġanlı yaşı

Karacaoğlan der de; gülüm bitmesin,
Dallarımda şakır bülbül ötmesin,
Sakın yârim, kefen bezim yırtmasın,
Benim gibi bir ceyreni yetirsin (Yalman, 1977:
382-383).

Ölüyorum bir sucağız getirsin
Vadem yeter ben bu derdden ölürsem

Gene dumanlandı Düldül’ün başı
Delik deşik oldu sinemin başı
Nazlı yârim umudunu kessin otursun
Yatsam uyusam yârın dizine
Uyandıkça baksam ala (ala) gözüne
Mezarımın günden yüzüne
Ġaşın gözün sürmelesin otursun
İşde geldim bahçalardan bağlardan
Habar aldım hastalardan sağlardan
Ġars’a geden karlı dağlardan
Dostum mezarıma güller getirsin
Der Ġaracoğlan bilmem nolurum
İflah olmaz ben bu derdden ölürüm

Derlediğimiz hikâyeli türkü birbirinin devamı niteliğinde iki türküden ibrettir. Biz burada Yalman’ın
eserindeki türküyle kıstas yapmak için yalnızca ilk türküye yer verdik.
241
Salaca: Cenaze. Tabutun ismi de sal’dır.
240
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Yetmez kefinim yarım ġalırısa
Dostum cenberinden yırtsın getirsin
1933’te derlenen türkü ile tarafımızca derlenen türkü arasındaki zaman dilimi yaklaşık 90 yıldır.
Her iki türkünün derlendiği mekânlar ise aynı kültür havzasındadır. Düziçi ile Kadirli arası
yürüyüş mesafesi 54 km iken Yalman’ın derleme yaptığı Hasibe Teyze’nin doğduğu Andırın ile
Düziçi arası ise yürüyüş mesafesi yine 54 km dir. Yani iki derleme yeri, hemen hemen aynı kültür
havzasında yer almaktadır. İki türkü arasındaki birkaç dize dışındaki düzensiz hece ölçüsü
sayılmazsa 11’li hece ölçüsüyle söylenmesi, iki türkünün de “Benden selam …” şeklinde
başlaması, bazı dörtlüklerde düzensiz durakların olması dışında iki türkü arasında birçok yönden
farklılıklar olduğu da ortadadır. Bu farklılıklardan ilki Yalman’ın derlediği türkü dört dörtlükten,
tarafımızca derlenen türkü ise beş dörtlükten oluşmaktadır. Bunun dışında diğer önemli farklılık
ise dörtlüklerin birbirinden oldukça değişkenlik göstermesidir. Oldukça erken bir dönemde
derlenmiş bir türkü ile tarafımızca derlenmiş aynı türkünün varyantında dörtlük sayısında olsun
türkülerin hikâyelerinde olsun türkünün sözlerinde olsun bazı değişikler göze çarpmaktadır.
Dünyaca ünlü etnomüzikolog Béla Bartók, 1936 yılında çalışma sahamız Osmaniye’de derleme
çalışması yapmış, derlediği türkü ve ezgi metinlerini bir kitapta toplamıştır. Bartók’un derleme
çalışması yaptığı kişilerden biri Düziçi ilçesinden yörenin en önemli hikâyeci âşıklarından Kır
İsmal’dir. Bartók’un Kır İsmail’den derlediği türkülerden biri yörede “Ahıska/Akışġa” olarak
bilinen bir türküdür. Bartók’un derlediği bu türküyü Düziçi ilçesinden üç kaynak kişiden derleme
şansımız olmuştur. Düziçi’nden bu türküyü derlediğimiz kaynak kişiler Mustafa Kırgın, Ahmet
Gürz ve Bekir Akan’dır. Ahmet Gürz’den derlediğimiz bu türkünün hikâyesi olmamakla birlikte
diğer iki kaynak kişiden derlediğimiz türkünün hikâyesi bulunmaktadır. Bekir Akan’dan
derlediğimiz türkü yedi dörtlükten, Mustafa Kırgın’dan derlediğimiz türkü üç dörtlükten, Ahmet
Gürz’den derlediğimiz türkü ise dört dörtlükten oluşmaktadır. Bartók’un çalışmasında yer alan
türkü metni ise üç dörtlük olup her dörtlüğün son iki dizesi iki defa tekrar edilmiştir. Sahadan
derlediğimiz üç türkü metni ve Bartók’un derlediği türkü aşağıda tabloda verilmiştir. Aşağıda
verdiğimiz türkülerin hikâyeleri ve nakarat kısımları (dörtlüklerin son iki dizesi) verilmemiştir.
Tarafımızca derlenen türkü metinlerindeki italik yazılan dörtlükler Bartók’un eserinde yer alan
aynı türkünün dörtlüklerinin varyantlarıdır. Biz aşağıda bu italik olan kısımları ele alıp
inceleyeceğiz. Diğer dörtlükleri ise elimizde ilgili dörtlükler olmadığı için incelemeye tabi
tutmayacağız.
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Béla Bartók’un Kır İsmail’den Derlediği Tarafımızca Ahmet Gürz’den Derlenen Türkü
Türkü
İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız,
Üç gün gılıç çaldı geceli gündüz.
Yazılı defterde on iki bin gız,
Güzelleri esirge Akışganın!

İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız

Akışkanın ardıcığı dağ idi,
Babam paşa gardaşım bey idi.
Böyle olmadan bize ölüm yeğ idi.
Güzelleri esirge Akışkanın!

Yesir geddi Akısġa’nın güzeli

Adımı sorarsan benli Emine,
Altın burma dakınırdım goluma.
Yolumuz uğradı ganlı zalim.
Padişahdan imdad ister bu gızlar.
(Bartók, 2017: 218)

Ġulāmızdan küpemizi aldılar

Harb eyledi gırk gün geceli gündüz
Yazılı defterde on iki bin ġız

Her birimizi bir ġalada buldular
Her birimizi bir ġrala verdiler
Patişahdan imdat isder bu ġızlar
Evimizin çevre yanı bağ idi
Babam paşa ġardaşcığım bey idi
Bize böyl(e) olmadan ölmek ey(i) idi
Patişahdan imdat ister bu ġızlar
Aslımı sorarsan Beňli Emine
Yükletsem yükümü gedsem elime
Her birimizi verdiler ġanlı zalıma
Patişahdan imdat ister bu ġızlar

Tarafımızca Mustafa Kırgın’dan Derlenen Tarafımızca Bekir Akan’dan Derlenen Türkü
Türkü
Ġırk ġızıdık bir ġalada buldular

İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız

Buldular da küpemizi aldılar

Üç gün harp eyledik geceli gündüz

Her birimizi bir ġırala verdiler

Yazılı defterde on iki bin ġız

Padişah’dan imdad isder bu ġızlar

Güzelleri yesir geden Akışġa

Akışġa’nın arkacığı dağıdı

Akışġa’dan çıkan yeşil tütünler

Babam paşa ġardaşlarım beğidi

Daha harp ediyá dini bütünler

Böyle olmadan ölüm bize eğidi

Yesir oldu gün görmedik hatınlar

Padişah’dan imdad isder bu ġızlar

Güzelleri yesir geden Akışġa

Bunu söylüyen de Beňli Emine

Ġırk ġızıdık bir ġalada buldular

Altın burma dakınırdım ġoluma

Buldular da ġulağımızdan küpemizi aldılar
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Yolumuz uğradı Taňrı zalıma

Her birimizi bir ġrala verdiler

Padişah’dan imdad isder bu ġızlar

Malum olsun padişahım halımız
Durmaz da ġávurlar bina yabdırır
Her gün bu ġızlara kerpiç dökdürür
Akşam teker teker elini öpdürür
Malum olsun padişahım halımız
Akışġa’nın çevre yanı dağıdı
Etrafı mor sümbüllü bağıdı
Babam paşa ġardaşlarım báğidi
Malum olsun padişahım halımız
Aslımı sorarsan paşa ġızıyım
Anamın (da) babamın (da) iki gözüyüm
Avluda beslenmiş (de) körpe ġuzuyum
Malum olsun padışahım halımız
Bunu söyleyen de Beňli Emine
Altun burma dakarıdım ġoluma
Benden selam olsun da Yavuz Sultan Selim’e
Yetiş padışahım da namus elden gediyá

Türkülerde görüleceği üzere Bartók’un Kır İsmail’den derlediği türküdeki dörtlükler ile
tarafımızca farklı kaynak kişilerden derlenen türkülerdeki dörtlükler arasında büyük oranda
benzerlik olmakla birlikte bazı dizelerde olsun dizelerdeki bazı sözcüklerde olsun az veya çok
farklılıklar da göze çarpmaktadır.
İlk olarak Bartók’un derlediği türkü ile tarafımızca Ahmet Gürz’den derlenen türkü arasındaki
belli başlı farklara bakacak olursak birinci dörtlüğün 1. ve 3. dizeleri aynı olmakla birlikte 2. ve
4. dizeler arasında sırasıyla “üç, gılıç çaldı, esirge” ve “kırk, harb eyledi, yesir geddi” şeklinde
sözcük farkları mevcuttur. 2. dörtlükte ise 2. ve 3. dizeler hemen hemen aynı olmakla birlikte 4.
dize tamamen, 1. dize ise büyük oranda değişkenlik göstermektedir. Ancak 1. dizeler büyük
oranda değişkenlik gösterse de dizelerde geçen nesnenin birinde “dağ” diğerinde “bağ” olması
bir kenara bırakılırsa tarif edilen yerin aynı mekân, yani Ahıska olması yönüyle anlamsal olarak
bir bütünlük içinde olduğu söylenilebilir. Son olarak üçüncü dörtlüklere bakacak olursak her iki
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türküdeki üçüncü dörtlüğün son dizeleri aynıdır. “adımı” “aslımı” şeklindeki değişiklik dışında
1. dizeler de aynıdır. 3. dizeler ise anlamsal olarak birbirine benzemekle birlikte dizenin başındaki
söz gruplarında “yolumuz uğradı” “Her birimizi verdiler” şeklinde bir farklılık bulunmaktadır. 2.
dizeler ise hem anlamsal olarak hem de sözcük babında tamamen birbirinden farklıdır. Bartók’un
derlediği türküde ek eylem de içine dâhil olmak üzere elli altı (56) sözcük bulunmaktayken
tarafımızca Ahmet Gürz’den derlenen türküdeki üç dörtlükte ise toplam altmış (60) sözcük
bulunmaktadır. Bu iki türküde yer alan üç dörtlükteki kırk (40) kelime, aldıkları ekler sayılmazsa
aynıdır. Bunu yüzdelik dilime vurduğumuzda iki türküde yer alan ilgili dörtlüklerin benzerlik
oranı % 71. 42’dir. Bu durumda iki türkünün ilgili dörtlüklerindeki kelime farklılığı % 28.5
dolaylarındadır. Bu oranlar iki derleme arasında 80 yıldan fazla bir zaman dilimi içerisinde aynı
ilçede hatta bir yol ayrımı kadar yakın olan iki köyde bile bir türkünün az veya çok
değişebileceğini göstermektedir. Kır İsmail ile Ahmet Gürz’ün köyleri birbirine bir yol ayrımı
kadar yakın, iç içe geçmiş iki köydür. Ahmet Gürz, Kır İsmail’i çok yakından tanıdığı gibi Kır
İsmail’in birçok icrasında da bulunmuştur. Ahmet Gürz, icra ettiği bu türküyü kimden öğrendiğini
hatırlamamakla birlikte belki de Kır İsmail’den de öğrenmiş olabilir. Şimdilik bunu bilemiyoruz.
Derlediğimiz bu türkünün ezgisini notaya aldırdığımızda iki türkünün ezgisinde farklılıklar
olduğu görülmüştür. Bu da zaman içinde sadece türkü sözlerinin değişmekle kalmadığını ezgisel
yapısında da değişiklikler olabileceğini göstermektedir. Bu konuya tezimizin ilgili bölümünde
ayrıntılı olarak değineceğiz. Bartók’un derlediği türkü ile tarafımızca Mustafa Kırgın ile Bekir
Akan’dan derlediğimiz türkü dörtlükleri arasındaki benzerliklere ve farklılıklara ana hatlarıyla bir
göz atacak olursak Bartók’un derlediği türküye en çok benzerlik gösteren Mustafa Kırgın’dan
derlenen türküdür diyebiliriz. Bekir Akan’dan derlediğimiz türkü ise özellikle de iki dörtlüğün
son iki dizesinin farklılık göstermesi bakımından biraz daha görece değişiklik göstermektedir.
Béla Bartók’un derlediği türkülerden bazıları yine tarafımızca sahadan derlenmiştir. Bunlardan
biri Karacaoğlan’a ait bir türkü olup yine Kır İsmail’den derlenmiştir. Bu türküde ise “Ahıska”
türküsüne göre değişimin daha az olduğu görülmüştür.
Béla Bartók’un Kır İsmail’den derlediği türkünün biri (18. numaralı türkü) son iki dizesi iki defa
tekrar edilen tek dörtlükten oluşan bir türküdür. Bartók’un eserinde bu türkünün sahibi belli
olmamakla birlikte bu türkü yörede derlediğimiz türkülerin varyantlarına (Gökyüzünde Bölük
Bölük Durnalar I, Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar II) göre Karacaoğlan’a aittir. Bartók’un
derlediği dörtlük ile tarafımızca derlenen Âşık Güllü’den derlenen aynı dörtlükler aşağıda tabloda
verilmiştir.
Bartók’un Kır İsmail’den Derlediği Dörtlük

Tarafımızca Âşık Güllü’den Derlenen Dörtlük

290

Göğyüzünde bölük bölük durnalar

Gökyüzünde (de) bölük bölük durnalar

Erkan eyle şu halime bak benim

Erkan edin şu halime bak benim

Şahin pençe vurdu ganatlarım yareli

Şahin pençe vurdu tüyünü ığralar

Şu sineme bir ok değdi berk benim (Bartók, Ġanadımdan bir ok değdi berk benim
2017: 217).
Tarafımızca derleme yapılan Âşık Güllü Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyündendir. Bartók’un
derleme yaptığı Kır İsmail ise Düziçi’nin Gökçayır köyündedir. Gökçayır köyü ile Yeşilyurt köyü
yörenin sembolü olan Düldül Dağı’nın hemen dibinde olan iki farklı köydür. Bartók’un türküyü
derlediği tarih ile tarafımızca derlenen türkü arasında seksen yıldan fazla bir zaman dilimi
bulunmaktadır. Sözlü kültür ortamındaki bir tür için oldukça uzun bir zaman dilimi olan bu
süreçte tarafımızca derlenen dörtlük ile Bartók’un derlediği dörtlük arasında uç noktalarda
diyebileceğimiz bir farklılık bulunmamaktadır ki iki dörtlükte kullanılan kelimelerin büyük
oranda benzerliği de bunu doğrulamaktadır. Tarafımızca derlenen dörtlük ile Bartók’un derlediği
dörtlük 22’şer kelimeden meydana gelmiştir. İki dörtlükteki “edin/eylen” de içine dâhil olmak
üzere aynı kelime sayısı 18’tir. Bunu yüzdelik orana vurduğumuzda benzerlik oranı % 81.81
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aradan geçen onca yıla rağmen iki dörtlük arasındaki % 82’ye
varan benzerlik türkülerin bazen çok da değişmediğini göstermektedir. Yöreden derlenmiş
türkülerde sadece türkü sözleri değişmemekte yukarıda bahsettiğimiz gibi aynı türkü başkalarına
da mal edilebilmektedir.
Bu tarz türküye bir örnek vermek gerekirse yörede iki farklı kaynak kişiden derlediğimiz bir türkü
ile Yaşar Kemal’in eserinde mevcut olan türküyü verebiliriz. Tarafımızca iki farklı kaynak kişiden
derlenen türkü ile Yaşar Kemal’in eserinde yer alan türkü aşağıda tabloda verilmiştir.
Yaşar Kemal’in Eserinde Olan Türkü

Tarafımızca Ahmet Köşürgeli’den Derlenen
Türkü

Gezdiğin yer çayır çimen ola hoş ola
Yattığın yer bir karaca taş ola
Koynun dolu kucacığın boş ola
Bedduam da alkış ola ey gelin

Gezdiğin yer çayır çimen hoş ola

Kendirden kendirden ola köyneğin
Kaşıyanda kan getire tırnağın
Gide elden ele senin örneğin
Bedduam da alkış ola ey gelin

Elde görünesin vay gelin

Yayladan gele de sümbül satasın
Kör ola da duldalardan tutasın
Hasta ola yılın yılın yatasın
(Bu) bedduam da alkış ola ey gelin

Yedi sene kemik kemire ed görmeyesin

Yaddığın yer bayır diken daş ola
Ġoynun dolu ġucacığın boş ola

Altı sene eme süd görmeyesin
Sekiz sene sıtma çeke derd görmeyesin
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Ayak ucunda da yılanlar yata
Hece taşlarında baykuşlar öte
Günde yedi kere sıtmalar duta
Bedduam da alkış ola ey gelin
Bunu böyle söyler Öksüz Oğlan’cık
Dalasam bacağından enikli kancık
Top ola dizlerin kalın yılancık
Bedduam da alkış ola ey gelin
(Kemal, 2015: 69).

Daha derdim az diyesin vay gelin
Bunu söyleyen de bu fakir çocuk
Bacağını dalasın enikli ġancık
Ġucağın boş ola da gövden yılancık
Daha derdim az diyesin vay gelin

Tarafımızca Hasan Çenet’ten Derlenen Türkü
Gittiğin yerlerde (de) çayır çimen bol olsun
(çimen bol olsun)
(Ah) Basdığın yerlerde ġara daş olsun
Ġoynun dolu (da) ġucacığın boş olsun (boş
olsun)
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
Bahar ola (da) yaylalarda çiçek satasın
(Ah) Kör ola da duvarlardan dutasın
Bir gün sıtma duta (da) ġırk gün yatasın (ġırk
gün yatasın)
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
Keçeden (de) paçadan (da) olsun gömleğin
(gömleğin)
(Ah) Ġaşıdıkca (da) ġan getire dırnağın
Elden ele (de) gide senin örneğin
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
Bunu söyleyen de Öksüz Hasancık
Ayağına sarılsın (da) enikli ġancık (enikli
ġancık)
Ellerin top top olsun (da) ġolların yılancık
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
Bu üç türkü metninin birinde türkünün hikâyesine yer verilmişken ikisinde yer verilmemiştir.
Yaşar Kemal’in derlediği türkü metni beş dörtlükten, tarafımızca Ahmet Köşürgeli’den derlenen
türkü metni üç dörtlükten, Hasan Çenet’ten derlenen türkü metni ise dört dörtlükten oluşmaktadır.
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Sadece Ahmet Köşürgeli’den derlenen türkünün ikinci dörtlüğü diğer iki varyantta
bulunmamakta; diğer dörtlükler ise kısmi değişikliklerle bütün varyantlarda yer almaktadır. Bu
üç türkü metninin dörtlüklerindeki değişimler ve dörtlük sayısındaki farklılıklar dikkat çekici
olduğu gibi asıl dikkat çekici olan ise üç türkü metninin farklı kişilere mal edilmesidir. Yaşar
Kemal’in derlediği türkü metni “Öksüz Oğlan” a, Hasan Çenet’ten derlenen türkü metni “Öksüz
Hasan” a, Ahmet Köşürgeli’den derlenen türkü metni ise “fakir bir çocuk” a mal edilmiştir. Yaşar
Kemal’in derlediğiyle Hasan Çenet’ten derlenen türkünün mahlasındaki “Öksüz” benzerliğini
saymazsak üç türkü metnindeki mahlasların farklı olması; sözlü kültürde sadece türkü sözlerinin,
dörtlük sayısının değişmediği aynı zamanda mahlasların da değiştiğini göstermektedir. Bu
değişimlerin ise çok geniş bir coğrafyada vuku bulmayıp dar bir alanda (Osmaniye yöresi) vuku
bulması da bir o kadar ilginçtir. Bu bağlamda Ursula ve Kurt Reinhard’ın “Ağızdan ağıza,
kulaktan kulağa geçerken de unutulanlar, değiştirilenler, eksilenler, eklenenler oluyor.” (2007b:
110) şeklindeki tespiti göz önüne alındığında yukarıda ele aldığımız üç türkü örneğinde olduğu
gibi sözlü kültür ortamında bu tarz değişimlerin normal olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bunu
yörede tarafımızca ve başkalarınca derlenmiş aynı türkünün farklı varyantlarında da
görebiliyoruz. Türkülerin başkalarına mal edilmesine birkaç örnek daha vermek gerekirse aşağıda
zikredilen türküleri verebiliriz.
Yörede bilinen ve sevilen bir türkü olan “Yetti m(i) ola Şam elinin hurması” dizesiyle başlayan
türkü Ahmet Kılıç’ın (1976: 34) eserinde ve Bekir İşlek’in (2009: 160-161) eserinde Öksüz
Ali’ye, Ayhan Karakaş’ın doktora tezinde (2011: 365-367) ise bu türkü “Âşık Yakup ile Kınalı”
adıyla verilmesine karşın türküyü çerçi kılığına giren Karacaoğlan söylemekte; dolayısıyla türkü
Karacaoğlan’a mal edilmektedir. Tarafımızca Safiye Şahin’den derlediğimiz türkü ise “Ġul
Çerçi” ye mal edilmiştir. Görüldüğü üzere aynı türkünün dört varyantının ikisi “Öksüz Ali” ye,
bir varyantı “Ġul Çerçi” ye, bir varyantı ise “Karacaoğlan” a mal edilmiştir. Benzer durumu başka
türkülerde de görmekteyiz. Halil Atılgan’ın çalışmasında (t.y.: 59-67) “Âşık Hüseyin” e mal
edilen bir türkü Ursula Reinhard’ın çalışmasında (1965: 404) “Kul Âşık” a mal edilmiştir. Âşık
Feymânî’nin eserinde (2018: 48-56) ise bir çerçiye mal edilmiştir. Tarafımızca Kadirli’nin
Sofular köyünden 1945 doğumlu Ziya Timur’dan derlenen hikâyesi olmadığı için çalışmamıza
almadığımız “Çuhadar Bey Ağıtı” Âşık Ali’ye mal edilmişken, Âşık Feymânî’nin eserinde (2018:
144-146) ve Ali Kocaman’ın eserinde (2014: 29-30) Âşık Hüseyin’e mal edilmiştir. Görüldüğü
gibi yörede bilinen ve sevilen bir türkü, farklı kişilere mal edilmektedir. Sözlü kültür ortamında
türkülerin sözleri ve türkülerin sahipleri değişebildiği gibi türkülerin hikâye kısımları veya
kahramanları da yer yer değişebilmektedir.
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Âşık Feymânî’nin eserinde (2018: 156-161) “Âşık Hüseyin’in, Abdal Oğlu Âşık Hüseyin
Olması”, Emine Kanat’ın master tezinde (2010: 242-244) Âşık Tus Mustafa’dan derlenen aynı
hikâyeli türkü “Abdaloğlu Hikâyesi” ile yer almaktadır. Âşık Feymânî’nin eserinde yer alan
hikâyeli türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Âşık Hüseyin, bir gün memleketi Erçene’yi özler.
Hanımından birkaç izin alarak memleketini görmeye gider. Geri dönüşte Kahramanmaraş’ın
Andırın ilçesine bağlı Geben’e yaklaştığı sırada bir pınarda kız görür. Hoşuna giden bu kıza,
türküyle kimin nesi olduğunu sorar. Kız da oradaki köyün ağasının kızı olduğunu söyledikten
sonra bu sefer kız, Âşık Hüseyin’e kimin nesi olduğunu sorar. Âşık Hüseyin de Aşağı Çukurova
köylerinden birinden olduğunu söyledikten sonra kızı kandırmak için türküyle kendini çok zengin
bir kişi olarak tanıtır. Kız da Âşık Hüseyin’in bu türküsü üzerine kendine layık bir eş bulduğunu
düşünerek Âşık Hüseyin ile evlenmeyi düşünür. Âşık Hüseyin ile kız orada anlaşarak ertesi sabah
aynı yerde buluşup kaçmayı planlar. O akşamı orada bulunan Abdalların çadırında geçiren Âşık
Hüseyin, yatakta yaptığı işin doğru olup olmadığını düşünür ve yaptığı işin yanlış olduğuna
hükmederek ertesi gün kıza kendisinin Abdaloğlu olduğunu söyleyerek kızın bu işten
kendiliğinden vazgeçmesini planlar. Ertesi günü pınarın başına gelir. Eline bohçasını almış olan
kız da pınar başına gelince Âşık Hüseyin, bu kıza orada Abdallardan olduğunu dile getiren
türküyü söyler. Kız da bu türkü üzerine Âşık Hüseyin’den soğur ve kaçmaktan vazgeçer.
Tus Mustafa’nın anlatmasında ise kimseyi beğenmeyen bir kıza Abdallardan bir genç de talip
olur. Sağdan soldan kendine ödünç elbise temin eden bu genç, kızın yaşadığı yere doğru giderken
pınar başında bu kızın helkeyle su doldurduğunu görür. Helkeleri doldurmasına karşın oradan
ayrılmayan kızın bu davranışı üzerine delikanlı, kızın kendisini beğendiğini sezerek orada kıza
kendini bir bey oğlu gibi tanıtan türkü söyler. Bu türküyü dinleyen kız, kendi kendine bu
delikanlının kendinin evleneceği soylu, zengin biri olduğunu düşünür ve bu gençle orada
anlaşarak kaçarlar. Biraz yol kat edince bu delikanlı, yaptığının yanlış olduğunu düşünerek kıza
yolda gerçeği dile getiren türküyü okur. Kız da gerçeği öğrenince vakit kaybetmeden babasının
evine döner.
Bu iki hikâyeli türkünün hikâyesi genel olarak iki anlatmada bu şekildedir. İki anlatmada ortak
olan; bir kızın bir türküyle kandırılıp kaçmaya ikna edilmesi, daha sonra kandırılan kızın yine
türküyle kaçma işinden vazgeçirilmesidir. Bu iki hikâyeli türküde farklı olan ise Âşık
Feymânî’nin eserinde kahraman Âşık Hüseyin, Tus Mustafa’nın anlatmasında ise kahramanın
gerçekten de yörenin yerli ahalisinden olan “Abdal” olarak bilinen bir zümreye mensup bir
delikanlıdır. Dolayısıyla türkülerin son dörtlüklerindeki mahlasların farklı olması bir diğer
farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. İki anlatmada hikâye kahramanın kim olduğunu,
hangisinin gerçek olduğunu şu an için bilememekle birlikte yörenin iki önemli aşığın
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anlatmasında bile hikâye kısmında değişiklikler olabildiğini göstermektedir. Yörede derlediğimiz
Öksüz Ali’ye ait bir hikâyeli türkü ile yazılı kaynakta yer alan aynı türkünün varyantında tıpkı
yukarıda verdiğimiz iki türkü örneğinde olduğu gibi hem hikâye kahramanlarından birinin
değiştiğini hem de hikâye kısmında bariz bir değişkenlik olduğunu görmekteyiz.
Âşık Feymânî’nin eserinde (2018: 224-239) yer alan “Öksüz Ali ile Göğala’nın Hikâyesi” türkülü
halk hikâyesinin bir bölümündeki “Develioğlu” türküsünün hikâyesi ile tarafımızca Düziçi’nin
Akdere Farsak köyünden 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan derlenen hikâyeli türkü arasında
hem türkü sözlerinde hem de hikâye kısmında oldukça farklılıklar bulunmaktadır. Tarafımızca
derlenen hikâyeli türkü, iki türküden ve bu türkülerin hikâyesinden ibarettir242. Âşık Feymânî’nin
eserinde ise içinde on bir türkünün yer aldığı bir türkülü hikâye şeklinde geçmektedir. Tarafımızca
derlenen hikâyeli türkünün girişindeki Öksüz Ali ile amcasının kızının birbirini sevip mecburen
kaçmak zorunda olan kısmını saymazsak derlediğimiz hikâyeli türkü ile Âşık Feymânî’nin
eserindeki ilgili bölüm arasındaki farklılıklardan bazılarını vermek gerekirse Feymânî’nin
eserinde Öksüz Ali, bir beyin yanında çalışan gariban biri iken bu beyin kızına âşık olur.
Tarafımızca derlenen hikâyeli türküde ise Öksüz Ali yine fakir olmakla birlikte sevdiği kız
amcasının kızıdır. Her iki anlatmada da evlenmelerine izin verilmeyen bu iki genç kaçmaktadır.
Tarafımızca derlenen hikâyeli türküde Öksüz Ali, kızı kaçırdığı zaman Develioğlu denen o
dönemin güçlü ağalarından birinin yanına sığınırken Âşık Feymânî’nin eserinde, Develioğlu,
Öksüz Ali’nin sevdiği kızı pınar başında bulup Kırşehir’in Mucur ilçesinde eskiden müşirlik
yapmış beye teslim eden kervancıbaşı olarak geçmektedir. M. Çoban’dan derlenen metinde
yanına sığındığı Develioğlu, Öksüz Ali’nin amcasının kızını kendi yeğeni Dağlı Halil’e almak
için dağdaki eşkıya arkadaşına ölüme gönderirken Feymânî’nin eserinde kervancıbaşı
Develioğlu, Öksüz Ali’ye yardımcı olmaya çalışır. Her iki anlatmada da Develioğlu’nun hanımı
Öksüz Ali’ye yardımcı olduğu görülür. Ancak bu yardım her iki anlatmada farklıdır. Tarafımızca
derlenen metinde nişanlısıyla evlenen Develioğlu’nun yeğeni Dağlı Halil’in düğününe gelen
Öksüz Ali, bir türkü söylediği sırada Develioğlu’nun adamları tarafından dövülürken bu türküyü
dinleyen Develioğlu’nun hanımı Güllü Hanım, hemen olaya müdahale ederek Öksüz Ali’nin
nişanlısını Öksüz Ali’ye teslim ederken Feymânî’nin eserinde gizlice yardım ederek Öksüz
Ali’nin nişanlısını kaçırmasına yardım eder. Tarafımızca derlenen hikâyeli türkünün ikinci
türküsünün hikâyesi ise Öksüz Ali’nin nişanlısını bir kervancı kaçırır ve ağaya verir. Ağa da bu
kızı oğluyla evlendirmek için düğün kurar. Eline bir türlü kına yaktırmayan bu kıza düğüne
normal bir âşık olarak katılan Öksüz Ali bir türkü söyler. Kız, Öksüz Ali’yi tanıyınca o gece
tekrardan birlikte kaçarlar. Bu ikinci anlattığımız hikâye, Feymânî’nin eserinde kervancıbaşı
Mehmet Çoban, icra ettiği hikâyeli türkünün çok uzun olduğunu ancak icra ettiği kısmın aklında
kaldığını, diğer kısımların çoğunu unuttuğunu belirtmiştir.
242
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Develioğlu’nun kızı kaçırıp Kırşehir’in Mucur ilçesindeki beye teslim etmesi şeklinde
geçmektedir243.
Yukarıda verdiğimiz iki anlatmanın hikâye kısmındaki bu farklılıkların yanı sıra türkü
metinlerinde de farklılıklar göze çarpmaktadır. Tarafımızca derlenen hikâyeli türkünün ilk
türküsü dört dörtlükten oluşurken Feymânî’nin eserinde de dört dörtlükten oluşmakla birlikte iki
anlatmadaki bu iki türkü arasında çok fazla farklılıklar bulunmaktadır. Tarafımızca derlenen
hikâyeli türkünün ikinci türküsü ise Öksüz Ali’nin hanımının bir ağanın oğlu tarafından
kaçırılması, akabinde düğün kurulması, kınada kızın eline kına yaktırmaması üzerine sıradan bir
âşık gibi orada bulunan Öksüz Ali’nin nişanlısına söylediği bir türküdür. M. Çoban’dan
derlediğimiz bu ikinci türkü Feymânî’nin eserinde ise Develioğlu’na söylenen türküden sonra
Öksüz Ali’nin art arda söylediği iki türküden ikincisine tekabül etmektedir. Yani türkü aynı yerde
söylenmiştir. İki türkü sözleri arasında önemli farklar olmakla birlikte iki türkünün dörtlük sayısı
eşittir. Âşık Feymânî’nin eserinde yer alan türkülü halk hikâyesi ile tarafımızca derlenen hikâyeli
türkünün hem hikâye kısmının hem de türkü sözlerinin birbirinden önemli ölçüde farklılık arz
ettiği görülmektedir. Bu konuya bir örnek daha verecek olursak çalışma sahamızda, bilhassa da
Düziçi ve çevresinde, çokça bilinen bir beyin üç oğlunun Açacak Omar tarafından öldürülmesi
üzerine söylenen ağıtı verebiliriz.
Bu ağıt tarafımızca Düziçi’nin Karagedik köyünden Mustafa Kırgın’dan, Düziçi’nin Çunur
köyünden Fatma Kürklü’den, Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden Zeynep Demir’den,
Düziçi’nin Ellek beldesinden Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun’dan ve Düziçi’nin
Kurtbeyoğlu Mahallesinden Abdülkadir Tıraş’tan derlenmiştir. Fatma Kürklü’nün anlatmasında
kahramanlar üç oğul, Zeynep Demir’in anlatmasında ise kahramanlar Türkmen Ali Bey’in iki
oğludur. Diğer anlatmalarda ise başkahramanlar Açacak Omar ile Ali Bey ve oğullarıdır. Yazılı
bir kaynakta Kadirli’nin Karaömerli köyünden Kenan Bekir Alhan’dan derlenen hikâyeli türküde
de ağıdın hikâyesinin başkahramanları yine aynı kişiler olmakla birlikte bu kaynakta yer alan ağıt,
her yönüyle tarafımızca derlenen metinlerden oldukça farklılık arz etmektedir. Kadirli’den
derlenen metnin hikâyesi kısaca şöyledir: Bir gün Tecirliler, Kadirli Narlıkışla’ya baskın yaparlar.
O esnada Avşar’ın yavuz atlılarından Türkmenali oğullarından Arık Hasan ile Boz Ömer, orada
bir hocanın evinde misafirliktedir. Baskın yapılınca bu iki genç hemen atlarına binip baskın
yapılan Tatarlara yardım etmek istemesi üzerine ev sahibi Hoca; bu iki gence, Tecirlilerin
Öksüz Ali’nin “Develioğlu” türküsü Yaşar Kemal’in eserinde iki varyant şeklinde yer almakla birlikte
hikâyesine yer verilmemiştir. Yaşar Kemal’in eserinde yer alan türkü metni ile tarafımızca derlenen türkü
metni arasında benzerlik daha çoktur. En önemli benzerlik ise hem bahsi geçen eserdeki türkü metninde
hem de tarafımızca derlenen türkü metninde “Halil” isminin geçmesidir. Eserde “Deli Halil”, tarafımızca
derlenen türkü metninde ise “Dağlı Halil” olarak geçmektedir. Türkünün varyantı için bkz. (Kemal, 2015:
71).
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kalabalık olduğunu, içlerinde Açacak Omar’ın olduğunu söyleyerek yerlerinde kalmayı söylese
de bu iki delikanlı, Hoca’yı dinlemeyerek Tecirlilerin peşine düşer. Açacak Omar, bu iki genci
silahla vurarak öldürür. Bu iki gencin öldürülmesi Tecirlilerin şanını arttırdığı için Tecirliler
tarafında sevince, Avşar aşireti tarafında ise derin bir üzüntüye sebep olur. Bu iki gencin ölümü
üzerine Avşar kadınları ağıt söylerler. Daha sonra Avşarlar, bir baskında Açacak Omar’ı vurarak
ve de aşiretini bozguna uğratarak intikamını alırlar (Davutluoğlu, 2011: 177-180).
Tarafımızca Mustafa Kırgın’dan derlenen metnin hikâyesi kısaca şöyledir: Osmaniye’nin
Cevdetiye (Araplı) köyündeki Açacak Omar, Bozdoğan aşireti beyi Ali Bey’e posta koyarak
mallarını çalacağını söyler. Açacak Omar, adamlarıyla Ali Bey’in bütün hayvanlarını bir gece
çalar. Sabah olunca bu malların peşine düşen Ali Bey’in üç oğlunu Açacak Omar vurarak öldürür.
Ölen üç kardeşin ardından bacısı ağıt söyler. Ali Bey, oğlanların intikamını almaya yemin eder.
Aradan bir süre geçince fırsatını bulup Açacak Omar’ı vurarak intikamını alır. Mehmet
Coşkun’dan ve Abdülkadir Tıraş’tan derlediğimiz türkünün hikâyesi Mustafa Kırgın’ın
anlatmasıyla hemen hemen aynıdır. Fatma Kürklü’den derlediğimiz türkünün hikâyesi ise
şöyledir: Düziçi’nden üç genç Ceyhan Nehri’nin öbür tarafına mal çalmak için gittiklerinde
vurularak öldürülür. Zeynep Demir’in anlatması da Fatma Kürklü’nün anlatması ile hemen hemen
aynıdır. Aradaki fark ise Kürklü’nün anlatmasında üç kardeş, Demir’in anlatmasında ise iki
kardeş öldürülmektedir. Bunun üzerine bu gençlere anaları ve bacıları ağıt söyler. Tarafımızca
derlenen beş metin ile Davutluoğlu’nun eserinde yer alan türkü metnini daha anlaşılır olması
bakımından aşağıda veriyoruz:
Tarafımızca Mustafa Kırgın’dan Derlenen Tarafımızca Fatma Kürklü’den Derlenen Ağıt
Ağıt
Sabahınan erden kalkdım

Çadırı çatan urġanlı

Mor celebi bağlamaya

Üstü ġadife yorganlı

Öldürmüşler üç ġardaşı

Benim de babam varıdı

Ben oturdum ağlamaya

Hatın ġızlı bey oğlanlı

Gül ağacı boğum boğum

Gül ağacı boğum boğum

Gül dalını dökdü bōn

Gül dalını dökdü bögün

Üç ġardaşın dört gelini

Üç ġardaşın dört gelini

Bülbül oldu öddü bōn

Bülbül oldu öddü bögün

Gül ağacını bıdamışlar

Gül ağacın budamışlar

Acar ışgın versin deyin

Acar ışġın versin deyin
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Öldürmüşler üç oğlanı

Üç ġardaşın üçü (de) ölmüş

Ocacığı badsın deyin

Ocacığı geçsin deyin

Ġardaşlarım ġardaşlarım

Sabahınan erden kalkdım

Ġana bulandı saçlarım

Mor celebi bağlamıya

Baňa da deli diyolar

Üç ġardaşın üçü (de) ölmüş

Deli miyim ġardaşlarım

Ben oturdum ağlamıya

İdler yerinde yadmadı

İtler yerinden kalkmadı

Çobanlar taam admadı

Boğa sığıra gedmedi
Ġınaman ġonşular beni
Çobanlar nahım dadmadı
Bucakda ġılıç áğrísi
Enmez atın sarısı
Ġınaman ġonşular beni
Dayanamıyom doğrusu
Ġardaşlarım ġardaşlarım
Getmez burada ġışlarım
Baňa da deli diyolar
Deli miyim ġardaşlarım

Tarafımızca Mehmet Coşkun’dan Derlenen Tarafımızca Abdülkadir Tıraş’tan Derlenen
Ağıt

Ağıt

Gül ağacı boğum boğum

Gülün dalı boğum boğum

Gül dalını eğdi bugün

Gül dalını dökdü bugün

Üç ġardaşın dört gelini

Üç ġardaşın dört gelini

Bülbül oldu (da) öddü bugün

Bülbül oldu öddü bugün

Gül ağacı içli dışlı

Yol üsdünde biten odlar

İnneleri heril başlı

Her gelen bizi öğüdler

Türkmen Ali’nin uşağı

Almış (da) vermez Tecirliler

Güvel ördek yürüyüşlü

Erzurum başlıklı atlar

Çadırı çatar urganlı

Belinde daban ġılıcı
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Üsdü ġadife yorganlı

Ġardaş ata mı binicin

Türkmen Ali’nin uşağı

İki elimde iki genci

Hatın ġılı báğ oğlanlı

Felek sabah nazaman olucu

Omar Osman ġardaşlarım

Ali, Osman ġardaşlarım

Gedmez de burda ġışlarım

Gedmez burada ġışlarım

Eller baňa deli diyo

Baňa delisin diyolar

Deli miyim (de) ġardaşlarım

Deli miyim ġardaşlarım

Yol üsdünde biten odlar
El birikmiş beni öğüdler
Aldı vermez Tecirliler
Erzurum başlıklı adlar
Belinde daban áğrisi
Enmez atının saňrısı
Bir elimde iki soyka
Dayanamıyom doğrusu
Tarafımızca Zeynep Demir’den Derlenen Davutluoğlu’nun Eserinde Yer Alan Ağıt
Ağıt
Ġanlı Cahan ġanlıyımış
Geçemedim yelliyimiş
Türkmen Ali’nin uşağı
Köroğlu’ndan ünlüyümüş
Efemi alır gezdirrim
Ġılzara türkü düzdürrüm
Ged bir daha gelirsen
Nazar musġası yazdırrım

Seyirciler geldi yandan
Abası kalkmıyo ġandan
Yekinsene sar(ı)aslanım
Osandın mı dadlı candan

Ünlü Açacaklar ünlü
Arık Hasan deve kenli
Uşağı ennecim donlu
Niyneyim orada kaldı
Oturanlar oturanlar
Eğlim sarık getirenler
Göçtü m(ü)ola Avşar eli
Ocağımı batıranlar
Hoza Boz Omar’ım hoza
Dal boynunda heril koza
Katarlanmış kanlı üleş
Acep Avşar ne der bize
Vurup da Cehan’ı geçmiş
Tosmuğun içine düşmüş
Beli kırık Boz Omar’ım
Her öğdükçe kanlar kusmuş
Omar’ın tuttuğu huğlar
Otu yüzünkuyu çığlar
Arık Hasan Boz Omar’ım
Kozanoğlu methin eyler (Davutluoğlu, 2011: 178)
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Çadırı sekiz urganlı
Üsdü ġadife yorganlı
Hatın ġızlı beğ oğlanlı
Türkmen Ali’nin uşağı
Atını çekin bineğe
Ġuşun uçurun düneğe
Bōn ulu bayram günü
Beğám gelmemiş ġonağa
Ġara ġoyunun şişeği
Bebek ġıçının duşağı
Ġırılmış da heç ġalmamış
Türkmen Ali’nin uşağı
Zeynep Demir’den derlenen ağıtı saymazsak tarafımızca derlenen diğer dört ağıt; dörtlük
sayısındaki eksiklikler, fazlalıklar, dizelerdeki ufak tefek değişiklikler bir kenara koyulursa
birbirine oldukça benzemektedir. Dörtlük sayısındaki eksiklikler, fazlalıklar ise kaynak kişilerin
zamanla ağıtın bazı dörtlüklerini unutmalarından veya ağıtı öğrendikleri kişiden bu şekilde
öğrenmelerinden kaynaklanmaktadır. Mesela Mustafa Kırgın, icra ettiği ağıtın daha fazla
olduğunu ancak kendisinin bir kısmını unuttuğunu bizlere aktarmıştır. Hatta bir dörtlüğün iki
dizesini hatırlamakla beraber diğer iki dizesini hatırlayamaması da dediğini doğrulamaktadır.
Zeynep Demir’den derlenen ağıtta Türkmen Ali geçmesine karşın ağıdın dörtlükleri diğer dört
ağıdın dörtlükleriyle farklılık göstermektedir. Davutluoğlu’nun eserindeki ağıt ile tarafımızca
derlenen ağıt metinlerinin ise tamamen farklı olduğu görülmektedir. Bunun dışında ağıtların
öyküsü de değişkenlik göstermektedir. Fatma Kürklü’den ve Zeynep Demir’den derlenen ağıdın
öyküsünü saymazsak tarafımızca derlenen diğer üç metinin ile Davutluoğlu’nun eserindeki ağıtın
öyküsündeki tek benzerlik, gençleri öldürenin Açacak Omar olması ve ölen çocukların babasının
Ali Bey olmasıdır244. Davutluoğlu’nun eserinde yer alan ağıdın öyküsü, tarafımızca Mustafa
Kırgın, Abdülkadir Tıraş ile Mehmet Coşkun’dan derlenen ağıdın öyküsünden oldukça farklı
olduğu görülmektedir. Bunun dışında tarafımızca derlenen beş metnin üçünün öyküsü birbirine
benzemekle birlikte Fatma Kürklü’den derlenen ağıdın öyküsündeki üç gencin vurularak
Mehmet Coşkun’dan derlenen türkünün dördüncü dörtlüğün ilk dizesinde ölen çocuklardan birinin
“Omar” olduğu anlaşılmaktadır. Davutluoğlu’nun eserinde de ölen çocuklardan birinin adı Ömer’dir.
Dolayısıyla Mehmet Coşkun’un anlatması ile Davutluoğlu’nun eserinde yer alan metin arasında bu
benzerliği de belirtmekte fayda var.
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öldürülme ve Zeynep Demir’den derlenen ağıdın öyküsündeki iki gencin öldürülme kısmını
saymazsak Fatma Kürklü ve Zeynep Demir’in anlatması da diğer üç kaynak kişimizin
anlatmasından farklıdır. Fatma Kürklü ve Zeynep Demir’in anlatmasında gençler, hayvan
çalmaya gittikleri zaman öldürülürken Mustafa Kırgın, Abdülkadir Tıraş ile Mehmet Coşkun’un
anlatmasında ise üç genç, çalınan mallarını kurtarırken Açacak Omar tarafından öldürülmektedir.
Bu beş kaynak kişimiz aynı ilçeden olduğu gibi köyleri de birbirine çok da uzak değildir.
Davutluoğlu’nun eserindeki metin ise Kadirli’den derlendiğini yukarıda belirtmiştik. Birbirine bu
kadar yakın yerlerde yaşayan kaynak kişilerimizin ve kişilerin anlatmasında bile farklılıkların
olması sözlü kültür ortamında sadece türkülerin değişmediğini aynı zamanda türkünün
hikâyesinin de değiştiğini açıkça göstermektedir. Yine Davutluoğlu’nun eserinde yer alan bir
türkü ile tarafımızca derlenmiş bir hikâyeli türküde de benzer durumu görüyoruz.
Davutluoğlu’nun eserinde yer alan bir hikâyeli türkü ile Düziçi’nin tanınmış ve iki master tezine
konu olmuş Âşık Tus Mustafa (Çabuk) dan derlediğimiz hikâyeli türkünün hem hikâye kısmında
hem de dörtlüklerde oldukça farklılıklar bulunmaktadır. Davutluoğlu’nun eserindeki hikâyeli
türkü, Kadirli’nin Araplı köyünden Enver Güvel ile Kadirli’nin Karaömerli köyünden Halil
Durmuşcan’dan derlenmiştir. Bu eserde yer alan türkünün hikâyesi kısaca şöyledir: Cerit
Türkmen aşireti güz gelince Binboğa’dan kışlak yerlerine Çukurova’ya doğru hareket ederler.
Yol üzerinde Tufanbeyli245 denen yerde mola verirler. Hamza adındaki bir genç, tüm köy ahalisi
gibi son mısır darısının harmanını dövme işiyle meşguldür. Arasında güzel bir gelinin de olduğu
Cerit aşiretine mensup birkaç kadın Hamza’dan biraz darı ister. Bu kadınların içindeki bir
gelinden hoşlanan Hamza, bu kadınlara bol miktarda darı verir. Hamza, geline daha yakın
olabilmek için bu aşirete takılarak Çukurova’ya iner ve gelinin ait olduğu ailenin yanında işe
başlar. Gelinden başka Hamza’nın niyetini bilen kimse yoktur. Bir gün gelin pınara su
doldurmaya gittiğinde Hamza da atını sulama bahanesiyle pınara varır. Gelin; Hamza’ya sert bir
şekilde niyetinin ne olduğunu bildiğini, ne yapmak istediğini sorması üzerine Hamza utanarak
geline hata yaptığını ve bundan sonra bacı gözüyle bakacağını söyledikten sonra yurduna,
Tufanbeyli’ye, gelir. Geldiğinde darı harmanın yerinde yeller esmektedir. Hamza peşine takıldığı
gelini elde edemediği gibi elindeki darıdan da olmuştur. Hamza bunun üzerine bir türkü söyler
(2011: 220,-221).
Bizim derlediğimiz türkünün hikâyesi ise kısaca şöyledir: Hamza Kesiksuyu denilen yerde mısır
tarlasını sularken yaylaya göçen bir aşirette güzel bir kızı görür ve çok hoşuna gider. Hamza, mısır
tarlasını bırakarak kızın peşinden gider. Kız, aşiret beyinin kızı olup Hamza da bu aşiret beyinin
yanında çoban olarak işe başlar. Hamza bu kıza bir türlü açılamaz. Yayladan göç zamanı
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geldiğinde Hamza bu kıza bir şekilde açılır. Kız da Hamza’ya karşı boş olmadığını söyler ve
bunlar sabaha doğru bir yerde buluşup kaçmaya karar verirler. Sabah olunca denilen yerde
buluşurlar. Kız kaçmaya gönüllüdür amma Hamza’nın iktidarlı olup olmadığını öğrenmek için
birlikte olmayı teklif eder. Hamza da bu teklifi kabul etmesine karşın Hamza o işi yapamaz. Kız,
Hamza’nın iktidarsız olduğunu görünce kaçmaktan vazgeçer ve geri babasının evine döner. Kız,
aşiretiyle birlikte kışlağına göç eder. Hamza çok sevdiği kızın ardından bir türkü söyler. Daha
sonra memleketine geri gelir. Memleketine geldiğinde ne darı kalmıştır ne de başka bir şey.
Hamza hem mısırdan hem de kızdan olmuştur.
Tarafımızca derlenen türkünün hikâyesi ile Davutluoğlu’nun eserindeki türkünün hikâyesi
arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklardan bazıları şunlardır: Tarafımızca
derlenen türkünün hikâyesinde aşiret yaylaya göç etmekte, Davutluoğlu’nun eserinde aşiret
yayladan kışlağa inmektedir. Tarafımızca derlenen türkünün hikâyesinde Hamza’nın sevdiği bir
kız iken ve bu kızın da Hamza’da gönlü var iken Davutluoğlu’nun eserinde Hamza’nın sevdiği
bir gelin olup bu gelin Hamza’ya yüz vermemektedir. Tarafımızca derlenen türkünün hikâyesinde
kız, Hamza’yı iktidarsız olduğu için terk ederken Davutluoğlu’nun eserinde gelin, Hamza’yı
terslediği için Hamza, gelinin olduğu yeri terk etmek zorunda kalmaktadır. Davutluoğlu’nun
eserinde Hamza, türküyü kendi memleketine, Tufanbeyli’ye, geldiğinde; tarafımızca derlenen
metinde Hamza, kız yayladan göçtükten sonra yaylada söylemektedir. Hikâye kısmındaki bu
farklılıkların yanında türkü metinlerinde de çok fazla değişiklikler bulunmaktadır. Benzer
durumları başka türkülerde de görmekteyiz.
Tarafımızca Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinin Çolakça köyünden 1934 doğumlu Mustafa
Kocaman’dan derlediğimiz “Emmim oğlu” türküsünün bir varyantı Yusuf Ziya Demirci’nin “Köy
Halk Türküleri” adlı eserinde (1938: 187-189) ve Ali Rıza Yalman’ın eserinde (1977: 66-68) yer
almaktadır. Demirci’nin eserinde yer alan türkü on dörtlükten oluşmaktayken tarafımızca
derlenen türkü beş dörtlükten oluşmaktadır. Derlediğimiz türkünün üç dörtlüğü, Demirci’nin
eserinde yer alan türküdeki üç dörtlükle benzer olup diğer iki dörtlük Demirci’nin eserinde
bulunmamaktadır. Türküdeki bu farklılığın yanında türkünün hikâyesi de büyük oranda
değişkenlik göstermektedir. Tarafımızca derlenen türküde kız ile erkek amca çocukları iken
Demirci’nin eserinde erkek şehirli, kız ise Yörük taifesine mensuptur. Tarafımızca derlenen
türküde kız, amcasının oğlunu kaçmak için ikna edememesi üzerine amcasının oğluna sinirlenip
Arapoğlu adında biriyle kaçmaktadır. Demirci’nin eserinde ise ilk başta Türkmen kızının kaçma
teklifine Yörüklerden korkusundan dolayı yanaşmayan erkek, daha sonra her şeyi göze alarak kızı
kaçırmaya ikna olur. Ali Rıza Yalman’ın eserinde yer alan türkünün dörtlük sayısı ise dörttür.
Tarafımızca derlenen türkünün sadece iki dörtlüğü Yalman’ın eserindeki türkünün iki dörtlüğüyle
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benzerdir. Hikâye kısımları da benzer olmakla birlikte önemli farklar da gözden kaçmamaktadır.
İki metinde ortak olan nokta, kız ile erkeğin akraba olması ve ikisinin de birbirini sevmesidir.
Farklılık ise yukarıda da belirttiğimiz gibi tarafımızca derlenen metinde amcasının oğlunun
kendisiyle kaçmaması üzerine kızın başka biriyle kaçması motifi bulunmaktayken Yalman’ın
eserinde ise ilk başta kaçmaya cesaret edemeyen erkeğin Dadaloğlu’nun söylediği bir dörtlük
sayesinde cesaret bulup kaçmaları ve muratlarına ermeleri motifi bulunmaktadır. Yalman’ın
eserinde dikkat çeken ise birbirini seven amca çocuklarına Dadaloğlu’nun manevi olarak destek
olmasıdır. Bu durum, diğer iki metinde de bulunmamaktadır. Son bir örnek vermek gerekirse
yöreye damgasını vurmuş Dadaloğlu’nun bir türküsünü verebiliriz.
Tahir Kutsi’nin (1974: 36) eserinde Dadaloğlu’na ait bir türkünün hikâyesi ile tarafımızca
derlenen türkünün hikâyesi tamamen farklıdır. Kutsi’nin eserinde Dadaloğlu, türküyü
Gâvurdağlarında hüküm sürmüş Mıstık Paşa ve adamlarının Fırkâ-ı Islâhiye ordusu tarafından
kuşatılması ve aralarında çıkan kavga üzerine söylemiştir. Tarafımızca beş farklı kaynak kişiden
(Ziya Timur, Mehmet Çoban, Süleyman Güzel, Bekir Akan ve Ahmet Gürz) derlediğimiz
türkünün üçünde Dadaloğlu’nun Ceritlerle girdiği savaşta yenik düşmesi üzerine söylemiştir.
Bekir Akan’ın icrasında ise Dadaloğlu’nun girdiği bir savaşta yenilmesi üzerine söylenmesine
karşın karşı tarafın kim olduğu belli değildir. Mehmet Çoban’ın icra ettiği türküde Dadaloğlu,
bahsi geçen türküyü Hasan Kalesi’ni almak için girdiği mücadeleyi kaybetmesi üzerine
söylemiştir. Dolayısıyla tarafımızca derlenen beş türkünün hikâyesiyle Kutsi’nin kitabında yer
alan türkünün hikâyesi aynı değildir. Bu da zamanla sadece türkülerin değil türkülerin
hikâyelerinin de değiştiğini göstermektedir. Zaten halk müziği, yaşayan, nefes alan ve sürekli
değişen bir türdür. Bundan dolayı da sabit kalamaz çünkü halk müziğinde insanın yüzü ve sesi
bulunmaktadır (Ledgin, 2010: 10).
4.2. HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
4.2.1. Hikâyeli Türkülerin Dış Yapı Özellikleri
Halk türküleri, küçük formların yaygınlığı ile karakterize edilmektedir (Herzog, 1965: 172).
Dörtlükler ise her daim evrensel olmasa da, dörtlüklerin çok genel olduğu hatta türkülerin
çoğunun kesin olarak biçimlendirilmiş bir yapısı vardır (Herzog, 1972: 1038-1039). Nitekim Türk
halk şiirinin egemen yapısının dörtlük olduğu görülmektedir. Natalıe K. Moyle, Türk halk şiirinin
oldukça karmâşık olduğunu belirtmekle birlikte “Dörtlük şeklindeki yapı bir mecburiyettir”
(1976: 216) şeklinde tespiti de bunu doğrulamaktadır. Bunun dışında başka araştırmacılar da aynı
görüşleri paylaşmaktadır. Türküler üzerine çalışmalarıyla tanınan Fatma G. Mirzaoğlu, dört
dizeden fazla veya az dizelerden oluşan türkülerin bir kenara bırakılması halinde türkülerin genel
itibariyle dörtlüklerden oluştuğunu öne sürmüştür (2016: 493). Türk halk şiirindeki egemen olan
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dörtlük nazım biriminin çalışma sahamızdaki türküler ve ağıtlar için de büyük oranda doğru
olduğunu söyleyebiliriz. Bizden önce yörede araştırma yapmış araştırmacıların eserlerinde ister
halk hikâyelerindeki türküler olsun isterse de sadece türkü metinleri olsun büyük çoğunluğunun
dörtlüklerden teşekkül ettiğini gördüğümüz246 gibi bu araştırmacılardan bazıları teorik olarak da
bu duruma dikkat çeken açıklamalar yapmışlardır.
Yörede derleme türkü ve ağıt derlemeleri yapan Yaşar Kemal (2019: 30), bir türkü çeşidi olan
yörenin ağıtlarının biçimsel yapısı hakkında şu açıklamaları yapmıştır: Güney Türkmenlerinin
ağıtlarında tek bir biçim bulunmaktadır. Bu biçim ise “aaxa” şeklinde olup yedili hece ölçüsüyle
söylenmiş birkaç istisna sayılmazsa hepsi sekizli hece ölçüsüyle söylenmiş bir yapıdadır. Yaşar
Kemal’in yöredeki ağıtlar hakkında verdiği bu bilgiler büyük oranda doğru olmakla birlikte
sahada derlediğimiz bazı ağıtlar 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir. Bu da yöredeki ağıtların sadece
sekizli değil az da olsa on birli hece ölçüsüyle söylendiğini göstermektedir. Nitekim yöre ağıtları
üzerine önemli bir çalışması bulunan Esma Şimşek (1993: 46), ağıtların büyük çoğunluğunun
dörtlükler şeklinde olduğu ve genellikle de yedili, sekizli, on birli hece ölçüsüyle söylendiğini
belirterek yöredeki ağıtların sadece sekizli olmadığını on birli ölçüsüyle de söylendiğini derlediği
metinlerden hareketle ortaya koymuştur. Şimşek, bu tespitleri yapmakla birlikte dizelerdeki hece
sayısının ağız özelliklerinden kaynaklanan sebeplerden ötürü bazen düşmekte bazen de artmakta
olduğu da sözlerine eklemiştir. Tıpkı yörenin geleneksel türkülerinin nazım birimi dörtlüklerden
oluşması gibi yörede kendi bestesi olan icracıların türküleri de büyük oranda dörtlük nazım
biriminden oluşmaktadır.
Albert B. Lord’a göre bir âşık üç aşamada yetişmektedir: 1. Dinleme ve özümseme 2. Uygulama,
3. Eleştirel bir dinleyici önünde icradır (Çobanoğlu, 2015: 296). Birinci aşamada âşık olma
arzusunda olan (bazen bu isteğinin farkında olmasa bile) aday, çevresindeki âşıkların icra
ortamlarında bulunarak onları dinlerler. Bu dönemde aday; hikâyeleri öğrenmekte ve hikâyelerin
kahramanlarını, bu kahramanların isimlerini, uzak diyarlardaki yerleri, daha önceki zamanlardaki
alışkanlıkları ve benzer sosyal değerleri öğrenerek sanatçı kişiliğinin temellerini atar (Çobanoğlu,
2015: 296; Lord, 1971: 21). Albert Lord’un bu tespitleri her ne kadar epik destan söyleyicileri
için geçerli olsa da yörede kendi bestesi olan kaynak kişilerimiz için de büyük oranda geçerli
olduğunu kaynak kişilerimizin sözlerinden ve açıklamalarından ve meydana getirdiği bestelerden
anlaşılmaktadır. Kaynak kişilerimizden İbrahim Çoban, İsmail Dokuzoğlu, Âşık Softa, Âşık
Bilal, Âşık Dursun, Kemal Kıl vd. eski zamanlarda birçok aşığın icra ortamında bulunmuş, bu
âşıkları zevkle dinlemişlerdir. Bu kaynak kişilerimizin bir kısmı yazılı kaynaklardan da
Yapılan bazı çalışmalardaki türkü metinleri için bkz. (Bartok, 2017; Çağımlar, 2010; Görkem, 2000;
Görkem, 2001; Karakaş, 2011; Kılıç, 1976; Korkmaz, 2003; Mirzaoğlu; 1994; Reinhard, 1965; Şenesen,
2009)
246
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beslenmekle birlikte hemen hemen hepsi sözlü kültür ortamında bulunmuş kişilerdir. Dolayısıyla
kendi bestelerini oluştururken sözlü kültürdeki türkülerin yapısını, temasını, nazım birimini ve
kafiye, redif gibi unsurlarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Konuyu somutlaştırmak adına bu
kaynak kişilerimizden bir örnek vermek gerekirse kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu’nu
verebiliriz.
İsmail Dokuzoğlu, hem sözlü kaynaklardan hem de kitaplardan öğrendiği onlarca türkü
repertuvarına sahiptir. Dokuzoğlu’nun öğrendiği bu türkülerinin yanında kendisine ait yüzün
üstünde bestesi de bulunmaktadır. Dokuzoğlu, bestesi kendisine ait icra ettiği iki türkü örneğinden
hareketle türkülerin yapısı hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştur. Dokuzoğlu’nun icra ettiği
bestesi kendine ait “İzin Verin Ġalan Bize” adlı türkünün dörtlüklerinin son dizesi genelde “…
haġġın helal eyle” şeklinde biterken icra ettiği “Mektup Saňa Bir Amanat Edeyim” adlı diğer
türkünün dörtlüklerinin son dizelerinin sonu “… sor da geri gel/… dur da geri gel/… der de geri
gel/… yor da geri gel/… ver de geri gel/… burda geri gel” şeklinde bitmektedir. Dokuzoğlu ilk
icra ettiği türkünün son dizelerinin aynen tekrar edildiğini, ikinci icra ettiği türküde ise koyu
harflerle gösterdiğimiz şekliyle kafiyeli olduğunu belirtmiştir. Dokuzoğlu, kendince, icra ettiği
ikinci türkü örneğindeki dörtlüklerin son dizelerindeki bu ahenge “bağlantıları sağlam” şeklinde
bir açıklama getirmekte ve bu tür türkülerin estetik açıdan daha güzel olduğunu beyan etmekle
birlikte diğer türkü çeşidinin de değersiz olmadığını, bu çeşit türkülerin de güzel olduğunu ifade
etmiştir. Dokuzoğlu’na göre türkünün dörtlüğün son dizesindeki (ayak) bu uyum olmadığı
takdirde türkünün beceriksiz birinin elinden çıktığı anlamına gelmektedir. Dokuzoğlu, kendi
türkülerini bu şekilde oluşturmasını ise yörede söylenen türkülere ve kitaplarda okuduğu türkülere
bağlamaktadır.
Dokuzoğlu’nun bu açıklamalarını vermemizin sebebi, yörede kendi bestesi olanların türkülerini
oluştururken rastgele oluşturmadığı, yörede söylenen türkülerin dış yapı unsurlarını esas aldığını
göstermektir. Bunun dışında yörede derleme çalışmalarımız sırasında bazı kaynak kişilerin bir
dizede fazla bir sözcüğe yer verdiği zaman geleneği bilen biri tarafından hemen uyarıldığına da
yer yer şahit olduğumuzu belirtelim. Dolayısıyla elektronik kültür ortamda yetişen âşıkları veya
icracıları bir kenara koyarsak daha çok sözlü kültür ortamında yetişen yörenin âşıkları ve amatör
icracıları kendine ait besteleri oluştururken çoğunlukla sözlü kültür ortamında icra edilen
türkülerin yapısal, ezgisel bazen de tematik özelliklerini ölçüt almışlardır. Dolayısıyla türkülerde
yapı, ezgi ve kısmi olarak tematik yönden kültürel süreklilik sağlanmıştır. Bu yüzden yeni
yaratılan, icra edilen ve aktarılan türküler, birkaç istisnayı saymazsak yapısal yönden yörenin
geleneksel türkülerin yapısal özellikleriyle büyük oranda benzerlik göstermektedir.
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Yörede daha önce derleme ve araştırma yapmış araştırmacıların eserlerinden sadece yörenin
geleneksel türkülerinin nazım biriminin dörtlük olduğunu öğrenmekle kalmıyor, kavuştakları
hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Nitekim Çukurova’da araştırma yapmış olan Kurt Reinhard,
bir çalışmasında Çukurova’da söylenen türkülerin son iki dizesinin ya da son dizesinin sıklıkla
iki defa tekrar edildiğini belirtmektedir (1957: 50). Kurt Reinhard, “Güney Türk Ağıtlarının
Biçimleri” adlı bir başka çalışmasında ise ağıtların genel biçimleri hakkında açıklama yapmadan
önce “Bu konuyu incelerken tekrarlamaları dikkate almayacağız.” şeklinde bir açıklama
yapmıştır. Buna gerekçe olarak da tekrarların icracının isteğine bağlı olduğunu, kimi zaman tekrar
edildiğini, kimi zaman ise tekrar edilmediğini ileri sürmüştür. Reinhard, 43 ağıt metninin 19
tanesinde ilk kıtanın son iki dizesinin iki defa tekrar edildiğini belirterek en çok tekrarın
dörtlüklerdeki son iki dize olduğuna vurgu yapmıştır. Kurt Reinhard, ayrıca Çukurova ağıtlarında
egemen olan nazım birimin dörtlük olduğunu ve bunların da kavuştaksız olduğunu sözlerine
eklemiştir (1974: 199-200). Yöre ağıtlarının nakaratları hakkında bilgi veren bir diğer araştırmacı
İsmail Görkem’dir.
Çukurova ağıtları üzerine önemli bir çalışma yapan İsmail Görkem, çalışmasında yer alan 192
ağıtın 116’sında (%60.5) nakarat olduğunu, 76 metinde (%39.5) ise nakaratın olmadığını
belirtmektedir. Bu ağıtlar içerisinde ise dörtlüklerdeki son iki dizenin tekrarıyla oluşturulan
nakaratlı ağıt, %55 oranıyla birinci sırada yer almaktadır (2001: 101). Görkem’in Düziçi
ilçesindeki bir âşıktan derlediği beş türkülü halk hikâyesini incelediği başka bir çalışmasında bu
hikâyelerde yer alan türkülerdeki dörtlüklerin son iki dizesinin iki defa tekrar edildiği
görülmektedir (Görkem, 2000: 163-304). Bunun dışında türkülü halk hikâyelerinde yer alan
türkülerdeki dörtlüklerin son iki dizesinin iki defa tekrar edildiğini başka çalışmalarda da
görmekteyiz247. Verilen bu bilgiler, yörede türkülerin ezgili bir biçimde söylenmesi halinde
çoğunlukla son iki dizesinin iki defa tekrar edildiğini göstermektedir. Nitekim derlediğimiz türkü
metinlerindeki dörtlüklerin büyük çoğunluğunun son iki dizesi iki defa tekrar edilmektedir. Ancak
derlediğimiz bazı türkü metinlerinde (özellikle de bozlak havasıyla söylenilen türkülerde) sadece
son iki dize tekrar edilmemekte diğer dizeler de tekrar edilebilmektedir248. Yeri gelmişken burada
bir hususu belirtmekte fayda var. İcra ettikleri türkülerde ister dörtlüklerin son iki dizesi olsun
isterse de başka dizeler olsun iki kez tekrara başvuran kaynak kişilerimizden aynı türküleri şiir
şeklinde icra etmelerini istediğimizde bu kaynak kişilerimizin şiir şeklinde icra ettikleri türkülerde
herhangi bir tekrara başvurmadıkları, yalnızca dörtlükleri söylemekle yetindikleri görülmüştür.

Türkülü halk hikâyelerinde yer alan türkülerdeki dörtlüklerin son iki dizesinin tekrar edildiği bazı
çalışmalar için bkz. (Kanat, 2010: 150-270; Tülüce, 2005: 116-200)
248
“Metinler” kısmında yer verdiğimiz türkü metinlerinde tekrar edilen bu dizeler dipnot şeklinde
gösterilmiştir.
247
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Derlediğimiz türkü metinlerinin dokuz (9) tanesi haricinde tamamı dörtlük nazım birimiyle
oluşmuştur. Hasan Yakar’dan derlediğimiz ve kendisinin “Barak Havası” dediği “Döne Türküsü”
nün bentleri ve kavuştakları üçlü olup iki bent ve kavuştaktan meydana gelmiştir. Her iki
kavuştağın son dizeleri aynıdır. Her bendin ilk dizesi de iki defa tekrar edilmiş, ikinci bendin ilk
dizesinin yanında üçüncü dizesi de iki defa tekrar edilmiştir. Mustafa Geçgil’den derlediğimiz ve
kendisinin “Barak Havası” dediği “Döne Gelin” in ilk iki bendi üç, kavuştağı ise iki dizeden
oluşmaktadır. Ancak üçüncü bendi dört dizeden oluşmakla birlikte kavuştağı bulunmamaktadır.
Kanaatimizce son bendin diğer bentlerden hem dize yönünden hem de kavuştağın bulunmaması
yönünden farklılık arz etmesi Mustafa Geçgil’in son bendi tam olarak hatırlayamamasına
bağlayabiliriz. Nitekim Mustafa Geçgil’in türküyü icra ettikten sonra “Sağolun, bunu, bu ġadarlık
ağlıma geliyor” şeklinde sarf ettiği sözler de dediğimizi doğrular niteliktedir. Yusuf Kenan
Kırpık’tan derlediğimiz “Baba nasıl aldın da bu gelini” türküsünün yapısı “Bendi dörtlük,
kavuştakları iki dizeden oluşanlar” grubuna girmektedir. Dört bentten ve dört kavuştaktan oluşan
bu türkünün kavuştakları her bendin sonunda yinelenmiştir. Abdurrahman Kıvcı’dan derlediğimiz
“Olmasın Dünyada Halini Soran” türkü dört bentten oluşmaktadır. Türkünün ilk üç bendi dört
dörtlükten oluşmakta iken dördüncü bendi ise üç dörtlükten oluşmaktadır. Dördüncü bentteki bir
dize eksikliğini saymazsak türkünün yapısı “Bentleri dörtlükten, kavuştakları iki dizeden
oluşanlar” grubuna girmektedir. Kavuştaklar her bendin sonunda aynen tekrarlanmıştır. Mustafa
Koca’dan derlediğimiz “Acı ve Serde Gurbet Eli Yelleri” adlı türkünün yapısı “Bentleri üç,
kavuştakları iki dizeden oluşanlar” grubuna girmektedir. Üç bentten oluşan bu türkünün ilk iki
bendin kavuştakları aynı iken üçüncü bendin kavuştağı farklı dizelerden meydana gelmiştir. Her
bent ve bentlere bağlı kavuştaklardan sonra bentlerin üçüncü dizesi ve kavuştak dizeleri tekrar
edilmektedir. Karacaoğlan’ın soyundan olduğunu iddia eden ve Sailler ailesine mensup Zeynep
Demir’den derlediğimiz Karacaoğlan’a ait kısa hikâyesi olan ve türküleri olan “Ġaşlarını
Eğdirirsin” adlı hikâyeli türküde tam anlamıyla tutarlı bir yapı bulunmamaktadır. İlk türkü üç
bentten oluşmaktadır. İlk iki bent dörtlüklerden oluşmakta ve kavuştakları bulunmamaktadır.
Üçüncü bent ise üç dizeden oluşmakta ve iki dizeden oluşan kavuştak bulunmaktadır. Hikâyede
geçen üçüncü türkü nazım birimi dörtlük olan iki bentten oluşmaktadır. İlk benttin iki dizeden
oluşan bir kavuştağı bulunmaktayken diğer bendin kavuştağı bulunmamaktadır. Hikâyenin
beşinci türküsü beş bentten meydana gelmiştir. Türkünün üçüncü ve beşinci bentleri üç dizeden
kavuştakları ise iki dizeden oluşmaktadır. Dört dizeden oluşan diğer bentlerin ise kavuştakları
bulunmamaktadır. Altıncı türkü üç bentten oluşmaktadır. İlk bent üç dizeden diğer bentler dört
dizeden teşekkül etmiştir. İlk bendin iki dizeden oluşan kavuştağı bulunmakta iken diğer bentlerin
kavuştağı bulunmamaktadır. Hikâyenin son türküsü ise her bendi dört dizeden oluşan üç bentten
meydana gelmektedir. İkinci bendin iki dizeden oluşan bir kavuştağı bulunmaktadır. Diğer

307

bentlerin ise kavuştağı bulunmamaktadır. Bahçe ilçesinden kaynak kişimiz Âşık Ahmet Biçer’den
derlediğimiz dört türkünün üçü yapı bakımından “Bentleri üç, kavuştakları iki dizeden oluşan
türküler” kategorisine girmektedir. Her türkünün kavuştakları her bendin sonunda aynen
yinelenmiştir.
Yukarıda ele aldığımız dokuz hikâyeli türkünün çoğunun nazım birimi dörtlük olmakla birlikte
kavuştakları yönüyle yörenin geleneksel türkülerinden ayrılmaktadır. Zeynep Demir’den
derlediğimiz türkülerin varyantlarını başka kaynak kişilerimizden derledik. Bu türkülerin
varyantlarında türkülerin hiçbir ayrı bir kavuştak bölümü olmaması, kanaatimizce bu kaynak
kişilerin türküleri ya icra sırasındaki heyecanından ya da kaynak kişilerin türküleri bu şekilde
öğrenmelerinden kaynaklanmış olabilir.
Yukarıda verdiklerimiz dışında derlediğimiz türkü metinlerinin nerdeyse tamamı ezgiyi hesaba
katmayıp sadece metni esas aldığımızda “Bentleri dört dizeden oluşan türküler” kategorisine
girmektedir. Türkülerin icrasını göz önüne aldığımızda ise türkülerin büyük çoğunluğunda
bentlerin son iki dizesi iki defa tekrar edilmektedir. Bazı türkü metinlerinde ise sadece türkü
bentlerinin son iki dizesi iki defa tekrar edilmekle kalmamış; bazılarında ilk dizeler, bazılarında
üçüncü dizeler, bazılarında ise ilk iki dize tekrar edilmiştir. Derlediğimiz yaklaşık otuz beş türkü
metni bu tarz türkü metinlerden oluşmaktadır. Derlediğimiz bu tarz türkülerdeki tekrar edilen
dizeler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.
Ozan Ali Tülüce’den derlediğimiz “Kabak Türküsü”; Âşık Güllü’den derlediğimiz “Ak Bilekde
Sarı Hakik”; Mustafa Kaya’dan derlediğimiz “Ġurban Olam Evli Saňa”; Âşık Abdi Şeker’den
derlediğimiz “Çaresizlik”; Gülsüm Kırca’dan derlediğimiz “Ben de Gadriye’yi Beklerim”; Yahya
Gürz’den derlediğimiz “Mehmet Ali’nin Ağıdı”; İbrahim Çoban’dan derlediğimiz “Necip İle
Zeynep”; Âşık Kemal Kurt’tan derlediğimiz “Kır Höke’nin Ağıdı”; Muhammet Serçe’den
derlediğimiz dört dörtlükten oluşan “Ġardirli’den Çıktım Andırın Yolun”; Orijinal Mehmet
lakaplı Mehmet Coşkun’dan derlediğimiz “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı III” adlı türkülerin ve
ağıtların bütün dörtlüklerinde ilk iki ve son iki dizeler iki defa tekrar edilmiştir. Âşık Halil
Kaba’dan derlediğimiz “Aldırdım Elden Ġuzumu” adlı türküde ilk iki dize ve son iki dizeler iki
defa tekrar edilmiştir. Son dörtlükte ise son dize iki defa tekrar edildikten sonra üçüncü ve
dördüncü dize iki kez daha tekrar edilmiş, akabinde dördüncü dize yine iki kez tekrar edilmiştir.
İsmail Dokuzoğlu’dan derlediğimiz Dadaloğlu’na ait “Elden Geldi (De) Elden Geddi Gaziler”;
Karayiğit Osman’dan derlediğimiz Dadaloğlu’na ait “Benden Selam Olsun Mürseloğlu’na”;
Mehmet Çoban’dan derlediğimiz dört dörtlükten oluşan “Ali’nin Ağıdı”; Ömer Kına’dan
derlediğimiz dört dörtlükten oluşan Karacaoğlan’a ait “Hey Ağalar Nice Olur” türküsü ile bestesi
kendine ait üç dörtlükten oluşan “Mekân Ġursam Ġarlı Dağlar Başına”;

Ömer Kölef’ten
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derlediğimiz “Köse Hoca’nın Ağıdı” adlı türkülerin ve ağıtların bütün bentlerinin ilk dizesi ile
son iki dizesi iki defa tekrar edilmiştir. Musa Kılıç’tan derlediğimiz yedi dörtlükten oluşan
“Görüküyo Hamite’nin Ġalası” adlı türkünün ilk dörtlüğünde 1. ve 3. dizeler iki defa; ikinci ve
üçüncü dörtlükte sadece 3. dize iki defa tekrar edilmiştir. Dördüncü dörtlükte ilk etapta üçüncü
dize iki, daha sonra ise son iki dize iki; beşinci dörtlükte üçüncü dize iki; altıncı dörtlükte ilk
etapta üçüncü dize iki, dörtlüğün sonunda ise üçüncü ve dördüncü dizeler tekrardan iki defa tekrar
edilmiştir. Son dörtlük yani yedinci dörtlükte ise birinci ve üçüncü dizeler yine iki kez tekrar
edilmiştir.
Hasan Yakar’dan derlediğimiz kendisinin barak havası şeklinde adlandırdığı “Döne Türküsü” iki
bentten oluşmaktadır. İlk bendin ilk dizesi iki defa, ikinci bendin ise üçüncü dizesi iki defa tekrar
edilmiştir. Ziya Timur’dan derlediğimiz “Ceridler Rakka’dan Sökün Edince” adlı hikâyeli türkü
beş türküden oluşmaktadır. Hikâyede yer alan ikinci türkünün ilk dörtlüğünün son iki dizesi hariç
hikâyede yer alan beş türkünün bütün dörtlüklerinde ilk dize ve son iki dize iki kez tekrar
edilmiştir. Hasan Çenet’ten derlediğimiz “Gittiğin Yerlerde (de) Çayır Çimen Bol Olsun” türküsü
dört dörtlükten oluşmaktadır. Bütün dörtlüklerin sonunda son iki dize defa tekrar edilmiş,
dördüncü dörtlükte ise son iki dizenin iki kez tekrarının yanında ilk dize de iki defa tekrar
edilmiştir. Âşık Kemal Kıl’dan derlediğimiz üç dörtlükten oluşan “Atmaca Şahini Yüksek
Uçarsa” türkünün birinci ve üçüncü dörtlüğünün ilk dizesi ile son iki dizesi iki defa; ikinci
dörtlüğün ise sadece ilk dizesi iki defa tekrar edilmiştir. Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet
Coşkun’dan derlediğimiz “Dünyayı Verseler İlle Antakya” adlı beş dörtlükten oluşan türkünün
ezgiyle icra edilen dörtlüklerinin tamamında son iki dize iki kez tekrar edilmiştir. Bu tekrardan
başka türkünün üçüncü dörtlüğünün ilk dizesi de iki kez tekrar edilmiştir. Süleyman Güzel’den
derlediğimiz Dadaloğlu’na ait “Geceki Gördüğüm Şol Ġara Düşler” adlı üç dörtlükten oluşan
türkünün ilk dörtlüğünde ilk dizeyle son iki dize iki kez tekrar edilmiştir. İkinci dörtlüğün ilk
dizesi iki, üçüncü dizesi iki kez tekrar edildikten sonra son iki dize tekrardan iki kez icra
edilmiştir. Son iki dizenin ikinci tekrarında ise üçüncü dize yine art arda iki kez tekrar edilmiştir.
Dolayısıyla üçüncü dize dört kez tekrar edilmiştir. Üçüncü dörtlükte dörtlüğün ilk dizesi ile
üçüncü dizesi art arda iki kez tekrar edilmiştir. Ömer Kına’dan derlediğimiz Karacaoğlan’a ait
dört dörtlükten oluşan “Şeytan Bunun Neresinde” türküsünün bütün dörtlüklerin son iki dizesi iki
kez tekrar edilmesine karşın aynı türkünün yalnızca ilk dörtlüğünün ilk dizesi iki kez tekrar
edilmiştir. Ömer Kına’dan derlediğimiz “O Nedir Ki Yol Ediyor Deňizi” türküsünün bir dörtlük
haricinde bütün dörtlüklerinde ilk dize ile son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. Ahmet Gürz’den
derlediğimiz Dadaloğlu’na ait dört dörtlükten teşekkül eden “Saňa Diyom Saňa Hasan Ġala’sı”
türkünün ilk dörtlüğünde ilk dize iki kez tekrar edilmiştir. İkinci, üçüncü ve son dörtlükte
dörtlüklerdeki ilk dizeler iki, üçüncü dizeler iki kez tekrar edildikten sonra dörtlülerin son iki
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dizeleri iki kez tekrar edilmiştir. Dörtlüklerdeki son iki dizelerin ikinci kez tekrarında ise üçüncü
dizeler üst üste yine iki kez tekrar edilmiştir. Ahmet Gürz’ün ilk dörtlüğünün son dizelerini diğer
dörtlüklerin son iki dizeleri gibi tekrar etmemesinin nedeni ise türkünün ilk dörtlüğünün son iki
dizesini tam olarak hatırlayamamasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Resul Toz’dan
derlediğimiz güfte ve bestesi kendine ait dört dörtlükten oluşan “Kaplık Türküsü” nün birinci,
ikinci ve dördüncü bentlerinde hem ilk dize hem de son iki dize iki kez tekrar edilmiştir. Üçüncü
dörtlükte ise yalnızca son iki dize tekrar edilmiş, ilk dize iki kez tekrar edilmemiştir. Fatma
Demir’den derlediğimiz “Bahçanıza Bir Daş Addım Fişniye” adlı türkünün birinci ve üçüncü
bentlerinde ilk ve son dizeler iki kez tekrar edilmiştir. İkinci dörtlükte ilk dize ile son iki dize iki
kez tekrar edilmişken dördüncü bentte ise sadece son iki dize iki kez tekrar edilmiştir. Âşık Ahmet
Biçer’den derlediğimiz “Koca Çınar” türküsü bentleri üç, kavuştakları iki dizeden oluşan bir
türküdür. Türkünün tamamında bentlerin ilk dizeleri ile bendin son dizesinin de içinde bulunduğu
kavuştak dizeleri iki kez tekrar edilmiştir. Ahmet Biçer’den derlediğimiz “Kızlaç Köyü”
türküsünün yapısı da “Koca Çınar” türküsüyle aynıdır. Bu türkünün ilk bendinin ilk iki dizesi iki,
kavuştak kısmının ise yalnızca ilk dizesi iki kez tekrar edilmiştir. Türkünün ikinci bendinde ilk
dizesi ile kavuştak dizeleri iki kez tekrarlanmıştır. Kavuştağın ikinci kez tekrarından sonra
kavuştağın son dizesi bir kez daha tekrar edilmiştir. Türkünün üçüncü bendinde ilk iki dizesi ile
kavuştak dizeleri iki kez tekrar edilmiştir. Kavuştağın ikinci kez tekrarından sonra kavuştağın son
dizesi bir kez daha tekrar edilmiştir. Türkünün dördüncü bendinde ilk dize iki, türkünün bendinin
son dizesinin de içine dâhil olmak üzere kavuştak dizeleri iki kez tekrar edilmiştir. Türkünün
beşinci bendinde ilk iki dize iki ve bendin son dizesinin de içinde bulunduğu kavuştak dizeleri iki
kez tekrar edilmiştir. Ahmet Biçer’den derlediğimiz bir diğer türkü üç bentten ve üç kavuştaktan
teşekkül etmiş olan “Gökçedağ” türküsüdür. Bu türkünün ilk iki bendinin ilk dizesi iki kez tekrar
edilmiştir. Kavuştak kısımları ise hiç tekrar edilmemiştir. Sadık Suna, bestesi kendine ait icra
ettiği “Yeter Yaradan” adlı türküde dörtlüklerin son iki dizesini iki kez tekrar ettikten sonra son
dizeyi bir kez daha iki kez tekrar etmiştir. Bu tekrarlar, bir kez daha aynı şekilde yinelenmiştir.
Sadık Suna, icra ettiği “Üzerim Tahtalandı” adlı türkünün dörtlüklerinin son ikilerini biraz önce
bahsettiğimiz türküdeki gibi tekrar etmekle birlikte bu türküde fazladan olarak üçüncü dizeler de
iki kez tekrar edilmiştir. Aynı kaynak kişi “Yeter Şu Verdiğin Zulüm” adlı türküde ise her
dörtlüğün sonunda üçüncü dize üst üste iki kez tekrar edilmek kaydıyla son iki dize iki kez tekrar
edilmiştir. Âşık Sadık’ın icralarındaki bu nakarat kısımları yörenin geleneksel türkülerindeki
nakarat kısımlarına uymadığı açıkça görülmektedir. Bunun sebebi ise Âşık Sadık Suna’nın ister
kendi besteleri olsun isterse de başkalarının besteleri olsun elektronik ortamda boy gösteren Engin
Nurşani, Musa Eroğlu gibi bazı sanatçılardan etkilenerek icra etmesidir. Zaten icra ettiği
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türkülerin ezgileri de yörenin geleneksel ezgilerinden ziyade bu bahsettiğimiz sanatçıların
ezgilerine daha çok benzemesi de dediğimiz doğrulamaktadır.
Burada bazı konularda bilgi vermek faydalı olacaktır. Dadaloğlu’na ait türkülerin genelde ilk
dizeleri bazen de üçüncü dizeleri üst üste iki kez tekrar edilmiştir. Aynı şekilde Tecirli aşiretine
mensup Âşık Ömer’in söylediği türkünün de ilk dizeleri iki kez tekrar edildiği görülmektedir. Bu
da koçaklama tarzında söylenilen türkülerin bentlerinin ilk bazen de üçüncü dizelerinin yörede
genel olarak iki kez tekrar edildiğini göstermektedir. Bazı türkülerde ise tekrar edilen dizelerin
düzenli olmadığı görülmektedir. Bu durum kanaatimizce icracının derleme anındaki
heyecanından, unutkanlığından, dalgınlığından vd. kaynaklanmaktadır. Bir örnek vermek
gerekirse Ahmet Biçer’den derlediğimiz “Kızlaç Köyü” türküsünü verebiliriz. Biçer, bu
türküsünde bentlerde olsun kavuştaklarda olsun tekrar ettiği dizeler düzenli değildir. İlk bentte ilk
iki dize iki kez tekrar edilmişken ikinci bentte ise sadece ilk dize iki defa tekrar edilmiştir. Aynı
şekilde bazı kaynak kişilerimiz icra ettiği türkülerin bazılarında türkülerin bentlerinin ilk
dizelerini veya ilk iki dizelerini icra ettiği türkülerin çoğunda iki kez tekrar etmesine karşın yine
unutkanlık, dalgınlık veya heyecandan dolayı olsa gerek bazı bentlerde bu tekrarı es geçtiği
görülmüştür. Mesela Ömer Kına “O Nedir Ki Yol Ediyor Deňizi” adlı türkünün bir bendinde ne
ilk dizeyi ne de son iki dizeyi diğer bentlerde tekrar ettiği gibi tekrar etmemiştir.
4.2.1.1. Ölçü
Sözlü kültür ortamında üretilen halk türkülerinde yaygın olarak kullanılan ölçü hece ölçüsüdür.
Türkü metnindeki dizelerdeki hece sayısı aynı zamanda türkünün ölçüsünü belirlemektedir.
Türkünün ilk bendindeki ilk dize yedili, sekizli veya on birli ise türkünün bütün dizeleri de aynı
düzendedir. Ancak bazı türkü metinlerinde dizelerde fazlalık veya eksiklik de görülebilmektedir
(Mirzaoğlu, 2016: 493).
Nitekim sahadan derlediğimiz türkü metinlerinin tamamı hece ölçüsüyle söylenmiş türkülerden
oluşmaktadır. “Üzerim Tahtalandı” adlı iki dörtlükten oluşan türkü dışında türkülerin büyük
çoğunluğu sekizli ve on birli hece ölçüsüyle oluşmuş olmasına karşın az da olsa dörtlüklerindeki
dizelerin daha fazla veya eksik hecelerden oluşmuş türkü metinleri de bulunmaktadır. Bu
türkülerden birine örnek vermek gerekirse “Su Kavgası” adlı türküyü verebiliriz. Bu türkünün
bazı dizeleri 11’li iken bazıları 12’li, 14’lü, 15’li’dir. Zaten havasıyla icra edilen şiirlerde
dizelerdeki heceler noksan veya fazla olabilmektedir (Şenel, 2007: 114). Ancak bu fazlalıklar
veya eksiklikler türkünün ezgiyle söylenilmesi göz önünde bulundurulduğunda bir kusur olarak
karşımıza çıkmamaktadır. Bu durum sadece Türk halk türküleri için geçerli olmayıp başka
ulusların halk türküleri için de geçerli olduğunu görüyoruz. İncelediği sekizli ölçüyle
yazılan/söylenilen “Gregorio Cortez” halk şarkılarının bazı dizelerinin dokuzlu ölçülü olduğunu
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belirten Américo Paredes (2004: 225), okunurken göze batan bu durumun ezgiyle icra edildiği
zaman hiç de kulağı tırmalamadığını belirtmektedir.
Aynı şekilde bizim derlediğimiz türkülerde de fazlalıkmış gibi gözüken ünlemler, bağlaçlar,
sözcük tekrarları veya dizenin kendisinden kaynaklı fazlalıklar ezgiyle söylendiğinde kulağı
tırmalamadığı, bu fazlalıkların ezgiyle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu kaynak kişilerimizden
ezgiyle icra ettiği türküleri şiir şeklinde icra etmelerini istediğimizde dize başlarında, ortalarında
ve sonlarında kullandıkları ünlemleri, bağlaçları (özellikle de “de” bağlacı), sözcük veya söz
grupları tekrarlarını hemen hemen hiç kullanmadıkları görülmüştür. Ayrıca bazı kaynak
kişilerimiz (Mehmet Kırmıt, Âşık Mustafa Köse, Âşık Tus Mustafa vd.) bazı sağlık sorunları,
sesinin güzel olmaması gibi çeşitli nedenler ileri sürerek icra ettiği türküleri ezgisiz
söylemişlerdir. Bu kaynak kişilerin icra ettiği türkülerde “Aman, Aydost, Eyy, Of, Oy” gibi
ünlemler ve de dize sonlarında bazı sözcüklerin tekrarları bulunmamaktadır. Bu da fazlalıkmış
gibi görünen saydığımız sözcüklerin ezgili söyleyişlerde hiç de gereksiz olmadığını
göstermektedir. Gereksiz olmak bir yana türküye ahenk ve güzellik kattığı bile söylenebilir. Ezgili
metnin yazıya geçirilmesi sonucu ortaya çıkan dondurulmuş metinde fazlalık gibi görünen
türkülerden bazı dizeler aşağıda verilmiştir. Biz bu fazlalıkları parantez işareti “()” içinde vermeyi
uygun gördük.
Türkü metinlerinde en sık karşımıza çıkan fazlalık “de” bağlacıdır. Kaynak kişilerimizin büyük
bir çoğunluğu ezgiyle icra ettiği hatta bazen de ezgisiz şekilde icra ettiği türkülerde bu bağlaca az
veya çok başvurmuştur. Bu bağlacın kullanıldığı dizelere birkaç örnek vermek gerekirse aşağıdaki
dizeleri verebiliriz:
 Ġara çadırıma oturup (da) çarkı düvenler (Elbeylioğlu V)
 Ġurban olam (da) gözleriyin yaşına (Necip ile Zeynep)
 Çinçin Buğazı’ndan (da) göğsün üsdüne (Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın)
 Çıkar seyrederdim (de) Durak Kesme’den (Elbeyli Köyü)
 Akan sularından alt yanın (da) göl olmuş (Düldül Dağı V)
Bütün olarak “de, da” bağlacının sıklıkla kullanıldığı bir türküye örnek vermek gerekirse
aşağıdaki türküyü verebiliriz.
Benden Selam Söylen (de) Mürseloğlu’na
(Aman) Benden selam söylen (de) Mürseloğlu’na (beyler oğluna)
Asi Suyu (da) dalgalanıp coşdu mu
Şirin olur (da) bahadırın güzeli (aman güzeli)
Bölük bölük yaylasına göçdü mü (beyler of, göçdü mü)
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(Amanın) Ali Ġad(ı)oğlu Maraş valisi (beyler valisi)
Uslandı mı (da) Dalgıçlı’nın delisi
Ahmet Bey (de) Elbeyli’nin ulusu (ulusu)
Ferman gelip İstanbul’a geçdi mi (beyler of geçdi mi)
Derviş Paşa’m (da) Adana’ya iskân emri ġurunca (beyler ġurunca)
On yedi bey (de) o celsiye varınca
Derviş Paşa’m (da) iskân emri verince
Ġozanoğlu beyliğinden düşdü mü (beyler of düşdü mü)
(Aman) Diyor Dadaloğlu’m (da) aşiret yasta (amanın yasta oyy, off)
Ġız gelin ġalmamış (da) hep olmuş hasta
Dadaloğlu’m (da) hapis derler Payas’ta
Ġanad dakıp sur duvardan uçdu mu (beyler of uçdu mu)
Ezgiyle icra edilmiş özellikle de bozlak havasında söylenmiş bazı türkülerde ise genellikle
dizelerin başlarında “Aman, Ahey, Aydost, Aydost amanın beyler, Aydey, Ah ey, Heyyy, Eyy,
Ulan ya bre beyler, Amanın ya bre, Ah ulan, Lan, Ah” gibi ünlemler kullanılmıştır. Bu tarz
türkülere aşağıdaki dizeleri verebiliriz.
 (Aydosd amanın beyler) Benden selam olsun (da) Mürseloğlu’na (Benden Selam Olsun
Mürseloğlu’na)
 (Eyy) Saňa derim saňa (da) ey Mürseloğlu (Ceridler Rakka’dan Sökün Edince)
 (Ah ulan) Yatılmaz gecesi (de) puharı çöker (Görüküyo Hamite’nin Ġalası)
 (Ay) Geceki gördügüm (de) şol ġara düşler (Geceki Gördüğüm Şol Ġara Düşler)
Yukarıda saydığımız ünlemler bazen de dizelerin ortasında veya sonunda karşımıza çıkmaktadır.
 Diyor Ömer Kına’m yanıyor özüm (of ulan of) (Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli)
 Düldül’e oradan çıkılıp geder (of, of) gider efendim (Düldül Dağı I)
 Zülüf kesdim (oy, oy, oy) baş bağladım (Celaloğlan’ın Ağıdı I)
 Hepisi (ay, ay) aġşamdan sözlü (Kozanoğlu’nun Ağıdı II)
Bazı türkülerde ise aynı anda hem dize başında hem de sonunda ünlem veya sözcük tekrarları
bulunmaktadır.
 (Ahh) Yağar yağmur ışılaşır çaylağı (çaylağı) (Elbeylioğlu III)
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 (Aman) Yiğin olur (da) bizim elin harmanı (ah harmanı) (Yiğin Olur Bizim Elin
Harmanı)
 (Ulan) Şöyle sallandıkça dünya varısın (of) (Sallanı Sallanı Gelen Sevdigim)
Birkaç türkünün sonunda yörede çok da yaygın olmayan “vay yürü yürü” “Vay zalım amman”
şeklinde ünlemler kullanılmıştır. Bu ünlemleri ise İsmail Dokuzoğlu ile Muhammet Serçe daha
çok kullanmıştır.
 Arada cazı var yolda şaşarsın (vay yürü, yürü) (Ġadirli’den Çıktım Andırın Yolun)
 Yüzünün benleri görünüverdi (vay zalım amman) (Bir Gün Sevgilimle Ġonuşuyorduk)
Bazı türkülerde dize içinde bazı sözcükler iki defa tekrar edilmiştir.
 Bizim eller (bizim eller) yaylasına göçdü mü (Garipçe Garipçe Öten İbili)
 Altınımı (altınımı) sāt ederim (Ġaranı’nın Dereleri I)
Bazı türkülerde dizelerin sonundaki sözcük veya söz grupları iki defa tekrar edilmiştir.
 Ağlar gördüm bir gözleri göğ ele (göğ ele) (Öksüz Ali II)
 Arap atın ġoç yiğidin gün oldu (gün oldu) (Saňa Diyám Saňa (da) Hasan Ġalesi)
 Olura olmaza söylemezidim (söylemezidim) (Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım)
Bazı türkülerde ise bu saydığımız ünlemler, bağlaçlar, sözcük tekrarları dışında dizelerin hece
ölçüsünde dizeden kaynaklı fazlalıklar olduğu görülmüştür. Aşağıdaki dizeler 11’li hece
ölçüsüyle söylenmiş türkülerde geçen hece fazlalığı olan dizelerdir.
 Saňa geleni vallah Ġaracoğlan’ı gönderdi Lemse Ġralı (Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı)
 Göğsün’de İsmail Bey avcı derler ondan sakının (Turnalar II)
 Önünüzde Alıç der yurdunuz var ondan sakının (Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim)
 Ahır Dağı’ndan gördüm Maraş báğini (Dinleyin Ağalar Methini Edeyim)
4.2.1.2. Durak
Bir kelimeyi ya da cümleyi diğerlerinden ayırt etmek ve anlamı daha net bir biçimde iletmek
amacıyla dizede durulan, nefes alınan yer olarak tanımlanabilecek olan durak (Mirzaoğlu, 2016:
494), dizelerdeki monotonluğun önüne geçer ve anlatıma güzellik katar (Çobanoğlu, 2009: 44).
Türk halk türkülerinde duraklar sıklıkla görülmektedir. Nitekim derlediğimiz türkü metinlerinde
duraklar görülmekle birlikte tek bir türkünün tamamında düzenli olarak kullanılan duraklar yok
denecek kadar azdır. Ancak türkülerin bazı dörtlüklerinde düzenli olarak durakların kullanıldığı
görülmüştür. Bu tarz dörtlüklerde en çok rastlanılan duraklar; genel olarak sekizlilerde “5+3, 4+4”
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şeklinde; on birlilerde ise “6+5, 4+4+3” şeklindedir. Bu duraklara örnekler aşağıda tabloda
verilmiştir.
Ak Bilekte Sarı Hakik

Düziçi’m

Yüce dağdan/ bakınırdın

4+4

Aslandaş Berke/ sıralı

5+3

Lale sümbül/ dakınırdın

4+4

Geyiği dağda/ yaralı

5+3

Seni benden/sakınırdım

4+4

Dünya var oldu/ olalı

5+3

Engellere/ uydun bugün

4+4

Yaşıyorsun sen/ Düziçi’m 5+3
Âşık Halil II

Hacce (Hatice)
Gel gözel buradan/ tuluğu ġaldır

6+5

Ağ ellere/ al ġınalar/ yakılır

4+4+3

Kerem ed sevgilim/ aslını bildir

6+5

Ela göze/ siyah sürme/ çekilir

4+4+3

Ya bura gelme de/ ya beni öldür

6+5

Ġaş altından/ uğrun uğrun/ bakınır

4+4+3

Bir yiğid yoluna/ ölüşün nolur

6+5

Hemen

saňa/

göňlüm oldu/

der

gimi

4+4+3
Durak düzeni diğer türkülere göre daha uyumlu olan tam bir parçaya örnek vermek gerekirse
“Kaman Ağıdı I” adlı ağıdı verebiliriz.
Ġaman’da uşak/ ġalmadı

5+3

Ladıf geddi/ sürüyünen

4+4

Hep ġapandı/ böğük evler

4+4

Ġoca ġaldı/ ġarıyınan

4+4

Ladıflar geliyor/ dense

6+2

Müjdecisi/ eve gelse

4+4

Halıl Kahya’m/ ġıra binse

4+4

Süleyman’ım/ doruyunan

4+4

Aslanlar geldi/ güleşir

5+3

Yiğidler ġana/ bulaşır

5+3

İnşallah Hızır/ ulaşır

5+3

Al bayraġlı/ periyinen

4+4

Çavışlar/ bölüğün/ düzer

3+3+2

İstikamlar/ mezar ġazar

4+4
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İnşallah/ káfiri/ bozar

3+3+2

Peygamber’in/ zoruyunan

4+4

Aňġşe’min/ gözleri/ sürme

3+3+2

Arzı’mın/ beliği/ sırma

3+3+2

Gölden uçdu/ bir çift durna

4+4

Ötüşüyo/ diliyinen

4+4

Omar Aslan/ Ali’yinen

4+4

Benli Fakı’m/ sarıyınan

4+4

Acep/ ġavuşdu m(u) ola

2+6

Mahsur oğlum/ Veli’yinen

4+4

Ġars’da ġavġa/ ġuruluyo

4+4

Ladıf ora/ deriliyo

4+4

Trampetler/ çalınıyo

4+4

Mızıkalı/ boruyunan

4+4

Aman/ Göğ Emine’m/ aman

2+4+2

Ġayri üsdümüzden/ kalġsa duman

6+4

Bizim vatanımız/ Ġaman

6+2

Mor sümbüllü/ ġoruyunan

4+4

4.2.1.3. Kafiye
En kestirme yoldan belirtmek gerekirse dize sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denmektedir.
Ancak sözlü kültürdeki ürünlerin yazılı kültürdeki şiirler gibi değerlendirilmemesi gerektiği de
bir gerçektir. Halk şiiri için kulağa hoş gelen, kulakta tatlı bir ahenk yaratan tüm sesler bir uyaktır
(Dilçin, 2013: 73). Hamdi Güleç de benzer görüşler ileri sürmektedir. Güleç (2013: 465-466),
klasik Türk edebiyatında kafiyenin aynı ses benzerliğine dayanması gerekirken, bu kesin kuralın
halk edebiyatı için geçerli olmayıp halk edebiyatında küçük bir ses benzerliğinin kafiye için
yeterli olabileceğini öne sürmüştür. Nitekim yörede derlediğimiz türkü metinlerinin hemen
hemen nerdeyse tamamına yakınında Dilçin’in ve Güleç’in yaptıkları tespitlere uygun kafiye
bulunmaktadır. Çoğu türkü metninde kafiye, kulağa hoş gelen sesler yardımıyla sağlanmıştır.
Türkü metinlerine genel olarak baktığımızda “ş” ile “ç”; “p” ile “k”; “ç” ile “c”; “m” ile “n”; “l”
ile “r”; “l” ile “ş”; “l” ile “y”; “s” ile “ş”; “l” ile “d”; “r” ile “d”; “r” ile “v”; “d” ile “t”; “ň” ile
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“l”; “a” ile “e” gibi harfler kafiye maksadıyla türkülerde kullanılmıştır. Konuyu somutlaştırmak
gerekirse derlediğimiz türkülerden seçtiğimiz bazı dörtlükleri verebiliriz249.
Bu Sene De Yokdur Yasım

Horuzumun Yöne Öte

Hamza Sarı’m sözüm akis

Evimizin önü dölek

Beni sandın doymaz öküz

Sular akar olur gölep

Senin suçun otuz dokuz

Saňa diyom Deli Melek

Bunuyuňan ġırk dāl mı

Horuzum ora varmadı mı

Çerçili’de Bir Güzele Uğradım

Sırrını Verme de Avrada Yâda

Sevilir güzelin belin incesi

Sırrını verme de avrada dosta

Lalesi sümbülü gülü ġoncası

Aklı olan alır bundan bir gısta

Ulu bayram günü Ġadir Gecesi

Şerrice olursan da çıkarsın üste

Seher vakti er yaradmış yaradan

Zamananın geçinmesi şerrinen

Bazı türkülerin kafiye ve redif düzeni “göz için kafiye” anlayışıyla da dile getirilen yazılı
edebiyatın kafiye düzeni gibi düzenlidir. Aşağıda vereceğimiz türküde hem dize sonlarındaki hem
de dördüncü dizedeki ayaklar aynı seslerle yapılmış kafiyeye örnek teşkil etmektedir.
Hey Ağalar Nice Olur
Hey ağalar nice olur
Halı yârdan ayrılanın
On beş yaşında bükülür
Beli yârdan ayrılanın
Gül tikensiz bitmezimiş
Bülbül gülsüz ötmezimiş
İşe gücü yetmezimiş
Eli yardan ayrılanın
Göklerden durna çekilir
İner Bağdat’a dökülür
Ġocamadan tez bükülür
Beli yardan ayrılanın

Bu verdiğimiz örneklerde sadece benzer harflerin kafiye olarak kullanımı belirtilmek istendiği için bu
harfler koyu olarak yazılmıştır. Bu yüzden bu harflerin de içinde bulunduğu tam ve zengin uyağın tamamı
belirtilmemiştir.
249
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Ġaracoğlan budur dilek
Ateş aldı yanar yürek
Ġapısında hazır gerek
Salı yârdan ayrılanın
Bir halk şiirinin tüm bentlerinde belli bir plan dâhilinde yinelenen uyaklara “ana kafiye (ayak)”
denilmektedir (Çobanoğlu, 2009: 49). Yukarı bölümlerde bazı kaynak kişilerimizin görüşlerinden
hareketle yörede türkülerde ayaklara önem verildiğinden bahsetmiştik. Derlediğimiz türkü
metinlerin büyük çoğunluğunda ayak bulunmaktadır. Bu ayakların bir kısmı aynı seslerle bazıları
da benzer seslerle yapılmıştır. Aynı seslerle yapılmış olan ayaklara birkaç örnek vermek gerekirse
Kemal Kıl’dan derlediğimiz “Sabah Erken Çıkdım Yola” türküsünü verebiliriz. Bu türkünün
dördüncü dizelerindeki ayak şu şekildedir: “başı Düldül’ün/ ġışı Düldül’ün/ döşü Düldül’ün/ ġuşu
Düldül’ün/ yoldaşı Düldül’ün/ nakışı Düldül’ün”. Bu dizelerde kafiye “ş” harfiyle sağlanmıştır.
Cevdet Yeşil’e ait “Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım” türküsünde ise dörtlüklerin son dizesindeki
ayak şu şekildedir: “yazın içinde/ ġazın içinde/ yüzün içinde/ ġızın içinde”. Bu dizelerde kafiye
“z” sesiyle sağlanmıştır. Son bir örnek vermek gerekirse İbrahim Çoban’ın icra ettiği
“Mıhçıoğlu’nun Ağıdı” verebiliriz. Bu türküdeki ayaklar şunlardır: “çekerim ġalan/bükerim
ġalan/bakarım ġalan/dakarım ġalan” dır. Benzer harflerle yapılmış ayağa ise bir örnek vermek
gerekirse Mehmet Çoban’ın icra ettiği “Saňa Diyám Saňa (da) Hasan Ġalesi” adlı türküyü
verebiliriz. Bu türküdeki ayaklar şunlardır: “gün oldu/gel oldu/ġan oldu/yoğ oldu”. Görüleceği
üzere burada “n, l, y” harfleri ayakta kafiye olarak kullanılmıştır. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Bu saydıklarımız dışında bazı türkülerde ise dörtlüklerin son dizesi ayak olarak
kullanılmıştır. “Karacaoğlan Benim Dedem, Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın, Şeytan Bunun
Neresinde, Ġıl Namazı Ġıl Namazı, Benim Keyfim Yayladandan Ey(i) Olur” türkülerini
verebiliriz.
Yukarıda verdiğimiz türkü örneğinde (Hey Ağalar Nice Olur) hem ayak hem de dize sonlarındaki
kafiye aynı seslerle yapılmıştır. Derlediğimiz türkü metinleri içerisinde yukarıda verdiğimiz türkü
örneğindeki gibi hem ayağı hem de dize sonlarındaki kafiyesi aynı seslerle yapılmış tam bir türkü
metni nerdeyse yok denecek kadar azdır. Ancak türkü metinlerin kendi içindeki bentlerinde ve
kavuştaklarında aynı seslerle yapılmış ayak ve kafiye örneklerine sıkça rastlanmaktadır. Bu tarz
kafiyelere iki dörtlük örnek vermek gerekirse aşağıdaki dörtlükleri verebiliriz.
Sağlık Olsun Gelirim Bir Gün

Düldül Dağı III

Elde olsa ġanatlanır uçarım

Adana Maraş’dan saňa bakıyor
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Kıprıs Adası’na bayrak açarım

Çevre köyler (de) hep yaylaňa çıkıyor

Urum Makaryos’un ġanın içerim

Melül melül (da) gözden yaşların akıyor

Sağlık olsun ana gelirim bir gün

Sordun mu imanı eliňe Düldül

Yukarı bölümlerde bahsettiğimiz “talana da … talana/mesdine de … mesdine” gibi söz
kalıplarıyla da kafiye ve redif unsurları sağlanmaya çalışılmıştır.
Saňa Derim Behri Dağı

Yönü Öte Geden Dilber

Havada da Ġul Tavıd’ım havada

Meste Ġul Aşığ’ım meste

Yandı ciğer kebap oldu tavada

Seni gördüm oldum hasta

Sorarsan aslımı Ġızılcaova’da

Bir ġol aldda bir ġol üsdde

Gelene geçene sor melil melil

Sar muhabbeti seversen

Halk şiirinde yarım, tam, zengin, tunç ve zengin olmak üzere beş çeşit uyak bulunmaktadır.
4.2.1.3.1. Yarım Uyak
Yarım uyak, kısaca dize sonlarındaki tek ses benzerliğine dayanan kafiye çeşididir. İster “Göz
için kafiye” anlayışıyla olsun isterse de “Kulak için kafiye” anlayışıyla olsun derlediğimiz türkü
örneklerinde en çok kullanılan kafiye örneği yarım uyaktır. Yarım uyak sadece dize sonlarında
kullanılmamış dördüncü dizelerdeki ayaklarda da kullanılmıştır.
Düldül Dağı Duman Almış Başına

Kekilli Mazı

Düldül Dağı duman almış başına

Etrafına tel örgüler çekmişler

Dayanılmaz boranına ġışına

Ateş vurup kütüğünü yakmışlar

Hele bakın şu Mevla’nın işine

Yerine de akasyalar dikmişler

Yaz gelince ġarı süzülür geder

Şimdi muradınız oldu mu mazı

Binin Gardaşlar Da Gedelim Ava

Şu Göllerde Öten Ġuşlar

Ġurşun değdi (de) ġuluncumdan döşüme

Ördeği ayırsak ġazdan

Böyle olursa çok işler gelir başıma

Ne gelir mefasız sözden

Yazın tarihimi mezar taşıma

Sözün bilmez cahil ġızdan

Yârim gelip geçtikçe görsün ağlasın

Gelin sevmek e(yi) değil mi

4.2.1.3.2. Tam Uyak
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Tam uyak, dize sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür. Derlediğimiz türkü
metinlerinde yarım uyaktan sonra en çok kullanılan kafiye tam uyaktır. Bu uyak çeşidi bir türkü
metninden ziyade farklı türkü metinlerinin içindeki dörtlüklerde karşımıza çıkmaktadır.
Davı Olsa Satın Alır Yarıya

Bilemedim Bir Derdin Var Ġız Senin I

Gede gede bir gün varır ovaya

Diyor Ġaracoğlan ermediler mi

Çıkar bir gün yapyalıňız yuvaya

Domurcuk güllerin dermediler mi

Ben söyleyem Ġır Bekir’e Havva’ya

Yoksa sevdiğine vermediler mi

O da varsın saňa yardım eylesin

Ne derdin var bilemedim ġız senin

Vay Felek Neddim Saňa

İşe Biz Geldik Bayburd’a

Dünya ġalmadı gözümde

Gözüm gördü ancak ġavak

Ah bir ataş yanar özümde

Yakışır geline duvak

Derman ġalmadı gözümde

İş bitiyor ufak ufak

Beni böyle yapdın felek

Hacı’m çeker zahmetimiş

4.2.1.3.3. Zengin Uyak
Zengin uyak dize sonlarındaki en az üç ses benzerliğine dayanan kafiye çeşididir. Divan
edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkan zengin uyak halk edebiyatı mahsulü olan şiirlerde daha az
görülmektedir. Nitekim derlediğimiz türkü metinleri içerisinde tüm bentleri veya kavuştakları
zengin kafiyeyle çekimlenmiş tek bir türkü örneği bulunmaması da bu görüşü doğrulamaktadır.
Derlediğimiz türkü metinlerinde zengin uyak, farklı türkü metinleri içindeki dörtlüklerde
karşımıza çıkmaktadır.
Şu Yazının İri Ufak Çamları

Babama

Topladım odunu ben ġucak ġucak

Babam anam can yarısı

Gözümün yaşından sönür ocak

Saçların altın sarısı

Saňa diyám saňa Ġazzıklıbucak

Eşe babamın ġarısı

Yitirdim ġardaşı bulamıyorum

Babam çok özledim seni

Gündeşlioğlu II

Yanan Evin Ağıdı

Sennen böyle miydi ahdım amanım

Pencerede yaşıl perde

Ġuzular geride ġaldı gümanım

Aňan düşdü oňmaz derde

Diyor Gündeşl(i)oğlu’m dinim imanım

Sandığın yandığı yerde

Gemiğin içinde gemik sızılar

Yatamıyám bre ġızım

4.2.1.3.4. Tunç Uyak
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Zengin uyağın bir çeşidi olan tunç uyak dize sonlarındaki kafiyesi en az üç sesten oluşan bir
sözcüğün diğer dizedeki sözcüğün içinde geçtiği bir kafiye çeşididir. Derlediğimiz türkü
metinlerinde tunç kafiye örnekleri oldukça azdır.
Geceki Gördüğüm Şol Ġara Düşler

Maya Ġımı Salaklarda Hellenir

(Ey) Akşamıňan ikindinin arası

Ġaradan da Ġul Âşığ’ım ġaradan

Aldı beni (de) şu düşmanın yarası (oyy, off)

Sürün kötüleri çıksın aradan

(Ah) Ġamalıklı ġar(a)ardıcın arası

Ġadirli’ye bir yaradmış Yaradan

Cığılaşdı gül gülüce ġan oldu

Yeter Eşe’m ġıymetini bil ġalan

Düziçi’nden Geldim Köye

Güvel Ata Güvel Ata

Dombal Öggeş ġulāğı sağır

Güvel ata Güvel ata

Ġonuşurkan hemen bağır

Ġızı güccük verdin hata

Yük götürür şelek ağır

Siz de çıkarsınız ġata

Tuluğu bȫyük Tecirliler

Enişte evinde yata

4.2.1.3.5. Cinaslı Uyak
Cinaslı uyak dize sonlarındaki yazılışları, okunuşları aynı ancak anlamları faklı sözcüklerle
yapılan kafiye çeşididir. Manilerde sıklıkla karşımıza çıkan bu kafiye çeşidi derlediğimiz türkü
metinlerinde manilerdeki gibi sıkılıkla karşımıza çıkmamakla birlikte bazı türkü metinlerinde az
da olsa kullanılmıştır.
Andırın’ın Yazıları

Ġaranı’nın Dereleri I

Andırın’ın yazıları

Sırtına geymiş ġaradan

Davşan ġovar tazıları

Yüregim ġobdu yaradan

Mevla’m alnımıza yazmış

Yusub’a şerbet içicik

Neddim ġara yazıları

Musa’mı gönder Yaradan

Elbeyli Köyü

Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I

Çıkar seyrederdim (de) Durak Kesme’den

Görünce sevdiğim yüzünü eğme

Deli göňlüm (de) ġonuşuyor susmadan

Ala göz üsdüne ġara ġaş eğme

Salkım salkım üzümüňü kesmeden

Ağ döşün üsdünde çaprazlı düğme

Yerdim seni yerdim Elbeyli köyü

Ağ memeler şebedenden ġırmızı

“Andırın Yazıları” adlı türkünün birinci dizesindeki “yazı” sözcüğü “ova, düzlük arazi”
anlamında iken dördüncü dizedeki “yazı” sözcüğü ise bilinen anlamındadır. “Ġaranı’nın Dereleri
I” adlı türkünün ikinci dizesindeki “yaradan” sözcüğü “yara” sözcüğünün “dan” çekim eki almış
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hali olan bir sözcüktür. Dördüncü dizedeki “Yaradan” ise yoktan var eden yüce Allah’tır. “Elbeyli
Köyü” ndeki “Kesme” “Durak Kesme” ile bütün olup Elbeyli köyündeki bir mevkinin adıdır.
Üçüncü dizedeki “kesme” ise bir ağaç türüdür. “Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I” adlı türküdeki
“eğme” sözcüğü “eğ” mek fiilinden türemiş olup yörede “yüzünü azdırmak, karşılık vermemek,
başını aşağı doğru kaydırmak” anlamları taşımakta iken ikinci dizedeki “eğme” sözcüğü “hilal
veya yay biçimindeki eğiklik” anlamı taşımaktadır.
4.2.1.4. Redif
Dize sonlarındaki görev birliği olan ekler, sözcük ve sözcük gruplarına redif denir. Kafiyenin
yanında halk şiirinin en önemli unsurlarından birini de redifler oluşturmaktadır. Derlediğimiz
türkü metinlerinin büyük çoğunluğunda redif bulunmaktadır. Hatta bu redifler, ahenk yaratmada
en az kafiye kadar önemli bir fonksiyona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bazı türkü
metinlerinde ahenk kafiye yerine rediflerle sağlanmıştır.
Sabahtan Uğradım Bülbül Sesine

Celaloğlan’ın Ağıdı II

Körün gözüne girsen kör zatı görmez

(Aman) ne gelişin dibindeyim

Namussuza öğüd versen almaz

Ne yokuşun başındayım

Bir kötü dilim var ağzıma sığmaz

Baňa dulluk yakışır mı

Kötü dil başıňa bela getirir (getirir)

Daha on beş yaşındayım

Karacaoğlan Benim Dedem

Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın

Alıc’ın Yurdu’nda yadmış

Elif’in yorganın (da) dürdüm ġaldırdım

Oğlak sürmüş davar güdmüş

Ellerimi (de) ġızıl ġana bandırdım

O Haġġ’ın sırrıňa yedmiş

Seni öldüreni ben de öldürdüm

Ġaracoğlan dedem benim

Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın

4.2.2. Hikâyeli Türkülerin İç Yapı Özellikleri
Derlediğimiz hikâyeli türkülerin içyapısında en dikkat çekici unsur Albert B. Lord’un Sözlü
Kompozisyon teorisinde dile getirdiği “formül” ve “tema” unsurlarının derlediğimiz türkülerin
çoğunda kendine yer bulmasıdır. Yörede söylenegelen türküler olsun icracıların kendi besteleri
olsun bu türkülerin dış yapı (ölçü, kafiye, redif, durak vd.) özellikleri de bir bakıma bu bahsi geçen
teorinin bahsi geçen unsurlarına göre -aşağıda göreceğimiz üzere- az veya çok şekillendiğini
söyleyebiliriz. Bu yüzden bu bölümde Albert B. Lord’un Sözlü Komposizyon teorisindeki
özellikle de “formül” görüşü derlediğimiz türkülerdeki yansımaları ana hatlarıyla ele alınıp
incelenecektir.
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Pertev Naili Boratav’ın “şiirlik motifler” (2017: 374) olarak adlandırdığı formülleri Albert Lord,
“The Singer of Tales” adlı eserinde söz kalıbını (formül) hocası Milman Parry’nin tanımladığı
şekilde şöyle tanımlar: “Anlatılmak istenilen bir ana fikri anlatmak için aynı vezin şartları altında
düzenli olarak kullanılan bir grup sözcük” (1971: 30). Albert Lord’un tanımladığı şekilde söz
kalıpları halk edebiyatının birçok türünde görüldüğü gibi türkülerde de geçmektedir. Bu söz
kalıplarının geçtiği türkülerden biri de zeybek türkülerdir.
Mirzaoğlu, doktora çalışmasında sözlü kompozisyon teorisinden hareketle zeybek türkülerindeki
söz kalıplarını incelemiştir. Teori hakkında bilgi verdikten sonra Sinanoğlu türküsü başta olmak
üzere farklı zeybek türkülerinde en çok görülen kalıpsal ifadelerin kahraman adı ile kahramanla
birlikte geçen yer adı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Sinanoğlu türküsü metinlerinde en çok
görülen kalıpların “Sinanoğlu inip gelir inişten/Her yanları görünmüyor gümüşten” olduğunu, bu
kalıbın diğer zeybek türkülerinde de yaygın olarak kullanıldığını çeşitli zeybek türküleri
üzerinden örneklemiştir. Mirzaoğlu ele aldığı zeybek türkülerinin bentlerindeki ilk üç dizenin
sonunda yer alan “Çıktım başım selamet/gelince koptu kıyamet/sana emanet” şeklindeki söz
kalıpları olduğunu belirtmiştir. Ancak türkünün ilerleyen bölümlerinde bu benzer formüllerin
azaldığına da dikkat çekmektedir. Yazar; Çakırcalı Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet
Efe zeybek türkülerinden hareketle bir üçüncü tip formülün olduğunu yine örneklerle
göstermiştir. Bu formüle bir örnek vermek gerekirse genelde dize sonlarında bulunan
“kavakları/yaprakları/bana … derler/ yakarım konakları” söz kalıplarıdır. Zeybek türkülerinde
görülen söz kalıplarının benzerleri çalışma sahamızdaki türkülerde ve derlediğimiz türkü
metinlerinde de geçmektedir.
Yukarıda bölümlerde bahsettiğimiz gibi yörenin âşıklık geleneği üzerinde Karacaoğlan ve
Dadaloğlu başta olmak üzere yörede yaşamış ya da yaşadığına inanılan âşıkların oldukça etkisi
olmuştur. Son zamanlarda yaşamış âşıkların bazı türkülerinde Karacaoğlan’ın ve Dadaloğlu’nun
kullandığı söz kalıplarına rastlanılmaktadır. Özkul Çobanoğlu’nun “Âşık tarzı şiir geleneği gerek
kendinden önceki şiir tarz ve geleneklerinin ve gerekse bizzat kendi mensuplarının asırlardan beri
yaratıp kullana geldikleri bir tema ve sözlü formüller repertuarına sahiptir” (2000: 332)250
şeklindeki tespiti bu anlamda yöredeki âşıkların başta Karacaoğlan ve Dadaloğlu olmak üzere
yörede yetişen âşıkları örnek almaları ve onların kullandığı söz kalıplarını kullanması oldukça
normal görünmektedir. Yörede derlediğimiz türkü metinlerindeki söz kalıplarına geçmeden önce
yöreye damgasını vurmuş Karacaoğlan’ın şiirlerinde/türkülerinde kullandığı belli başlı söz

Doğan Aksan, bir çalışmasında doğrudan “formül, söz kalıbı” gibi kavramları kullanmamakla birlikte
“… kimi zaman şiirin sunuluş yönü şairin bilinçaltında oluşarak hazır bir biçimde sözcüklere bürünür.”
(2016: 77) şeklindeki tespiti Albert Lord’un Sözlü Kompozisyon teorisinde dile getirdiği formel tanımına
çok uymaktadır.
250
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kalıplarından bahsetmek hem derlediğimiz türkü metinlerindeki söz kalıplarının daha anlaşılır
olması hem de derlediğimiz türkülerin birçoğunun Karacaoğlan’a ait olması bakımından faydalı
olacaktır.
Çukurovalı olarak bilinen ve XVII. yy. da yaşadığı sanılan Karacaoğlan’ın birçok
şiirinde/türküsünde söz kalıplarına rastlanılmıştır. Özellikle de şiirlerin/türkülerin ilk dizesi251 ile
son dizelerinde bu kalıpları görmek mümkündür. Karacaoğlan’ın en çok kullandığı formüllerden
biri “Ala gözlerini sevdiğim Dilber/dilber” cümle biçimindeki söz kalıbıdır. Ahmet Vefa Aray’ın
“Çukurova Folklorunda Karacaoğlan” adlı eserinde bu formüllere oldukça sık rastlanmaktadır.
Aray, bu çalışmasında sözlü kaynak olarak genelde çalışma sahamızdaki kişileri seçmiştir. Bunlar
arasında Béla Bartók, Reinhard, Eberhard gibi Batılı araştırmacıların da derleme yaptığı Âşık Kır
İsmail de bulunmaktadır. Bu yüzden Karacaoğlan ile ilgili bazı söz kalıpları için bu esere öncelik
verdik.
Formel, sözlü kompozisyon unsurunun bizzat kendisidir. Sözlü formellerle yapılan kompozisyon
da doğal olarak çok tekrarlı olacaktır (Haymes, 2010: 22-23). Nitekim Aray’ın eserinde (2010)
11’li heceli koşmalarda “Ala gözlerini sevdiğim Dilber252/dilber253” ile başlayan 30’dan fazla
türkü bulunmakta iken sekizli hece ölçüsüyle söylenen semailerde ise “Ala gözlü benli dilber”
şeklinde başlayan birçok türkü bulunmaktadır. Bu tarzla başlayan türkülerde Karacaoğlan,
genellikle sevgilisine veya herhangi bir güzele seslenmekte, ona meramını açmakta veya onun
Mustafa Necati Karaer, Karacaoğlan’ın şiirlerine topluca bakıldığında aralarında bazı benzerliklerin ya
da ortak noktaların olduğunu, bunun da genelde ilk dizelerde görüldüğünü belirtmektedir. Karaer,
Karacaoğlan’ın her şiirde farklı bir mısra girişi yerine “Ala gözlerini sevdiğim dilber, Şu yalan dünyaya
geldim geleli” gibi ortak veya benzer mısra girişlerini kullandığını söyleyerek bir bakıma kalıp ifadelere
dikkat çekmiştir (2017: 42, 43). Tahir Kutsi de bu duruma dikkat çekmiş, Karacaoğlan’ın birçok şiirine
“Ela gözlerini sevdiğim dilber” şeklinde başladığını ifade etmiştir (1998: 44). Fuat Özdemir ile Mustafa
Apaydın ise hazır söz kalıplarının hemen dizelerin başında yer aldığını, bunun da bir şiire/türküye bir
kolaylık sağladığını belirtmektedir (1995: 88). Özdemir ile Apaydın’ın bu görüşleri göz önünde
bulundurulursa Karacaoğlan’ın türkülerine bu söz kalıplarıyla başlaması, doğal olsa gerek.
252
Saim Sakaoğlu’nun Karaca Oğlan adlı eserinde bu şekilde başlayan dize sayısı 29 tanedir (Yayın, 2010:
142). Nerin Yayın, çalışmasında Karacaoğlan’a ait şiirlerdeki formel ifadelerin hepsinin şiirin ilk dizesinde
olduğunu (2010: 153) söylemektedir. Yayın’ın verdiği söz kalıplarından bazıları şunlardır: “Kadir Mevlâm
Senden bir dileğim var, Yaz gelip de beş ayları doğunca, Sabahtan (Seherden) uğradım ben bir güzele, Ala
gözlerini sevdiğim dilber, Ala gözlü benli dilber, Evvel bahar ayları yaz ayları vd.” (2010). Kanaatimizce
Yayın’ın Karacaoğlan’a ait şiirlerdeki formel ifadelerin sadece ilk dizede olduğunu iddia etmesi yanlıştır.
Çünkü Karacaoğlan’a ait şiirlerde/türkülerde formel ifade ilk dizede olabileceği gibi şiirin/türkünün diğer
dörtlüklerinde, bu dörtlüklerin farklı dizelerinde de görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse
Karacaoğlan’a ait türkülerde/şiirlerde bilinen formel ifadelerden biri olan “sıfat+isim” şeklinde birçok dize
bulunmakta ve bunlar farklı dörtlüklerde olabilmektedir. Bu konuda ayrıca daha detaylı ve muhtasar bir
çalışma olan Karl Reichl’in (2017) “Türk Boylarının Destanları” adlı eserinin 187-220 sayfa aralığındaki
incelemesine bakılabilir. Reichl, burada ele aldığı destan örneklerinden hareketle birçok formel ifadeye yer
vermektedir.
253
Ahmet Vefa Aray, eserinde verdiği türkülerde “dilber” sözcüğünü bazen özel isim olarak bazen de cins
isim olarak kullanmıştır. Aray, Karacaoğlan’ın amcasının büyük kızının adının Dilber olduğunu ve bu kıza
deli gibi sevdalı olduğunu belirtir. Bu yüzden de amcasının kızına söylediği türkülerdeki dilber sözcüğü
özel isim olarak kullanılmış, diğerlerinde ise küçük harfle kullanılmıştır.
251
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güzel vasıflarını övmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse “Ala gözlü benli dilber/Has
bahçanda gül et beni”, “Ala gözlerini sevdiğim dilber/Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün”, “Ala
gözlerini sevdiğim Dilber/Niçin benden böyle şüp’elenirsin” şeklindeki dizeleri verebiliriz.
Karacaoğlan’ın türkülerinde bunun dışında en çok göze çarpan diğer söz kalıpları ise şunlardır:
“Sabahtan uğradım …”, “Yaz gelip de beş ayları doğunca”, “Kadir Mevla’m …” (Aray, 2010).
Karacaoğlan’ın şiirlerinin/türkülerinin ilk dizeleri dışında son dörtlükler başta olmak üzere
aradaki dörtlüklerde de söz kalıpları bulunmaktadır.
Derlediğimiz türkülerde de başta Karacaoğlan olmak üzere birçok türküde “Ala gözlü Benli
Dilber/Ala gözlerini sevdiğim dilber” şeklinde veya buna benzer söz kalıbı kullanılmıştır.
Bunlardan ikisi Öksüz Ali’ye, diğerleri ise Karacaoğlan’a aittir. Bu söz kalıplarından bazıları
aşağıda verilmiştir:
 (Ah Ey) Ala gözlerini (de) sevdigim dilber (amanın dilber) (Öksüz Ali I)
 Ey ala gözlerin sevdiğim dilber (Öksüz Ali IV)
 Hey ala gözleri sevdiğim dilber (Öksüz Ali II)
 Ala gözlü benli dilber (Ala Gözlü Benli Dilber)
 Ala gözlü benli dilber (Benden Selam Söylen Nazlı Yâre)
 Ela gözlü benli dilber (Ela Gözlü Benli Dilber)
 Apala gözlerin sevdiğim dilber (Apala Gözlerin Sevdiğim Dilber)
Bu söz kalıplarından “Kadir Mevla’m” derlediğimiz türkülerde de sıklıkla kullanılmıştır. Bu söz
kalıbının olduğu dizeler; genel olarak Yüce Allah’tan yardım dileme, dilekte bulunma, zor anında,
içinden çıkılmaz durumda Allah’a sığınma, başına gelen musibetlerin nedenini Allah’a sorarak
öğrenme gibi anlamlar taşımaktadır. Derlediğimiz türkülerde geçen bu söz kalıplarından bazıları
aşağıda verilmiştir.
 Ġadir Mevla’m böyle miydi dileğim (Mıhçıoğlu’nun Ağıdı)
 Ġadir Mevla’m saňa neddim neyledim (Mıhçıoğlu’nun Ağıdı)
 Aman Ġadir Mevla’m (da) yolumu şaşdım (Gündeşlioğlu II)
 Ġadir Mevla’m (da) nasıl olur ħalımız (Corona)
 Ġadir Mevla’m ne oldu bize (Corona)
 Aman Ġadir Mevla’m düşürme dara (Hey Ağalar Sevdiğimi Sorarsan)
 Ġadir Mevlâ’m heç yüzüme bakmadı (Söylerim Söylerim Sözümden Almaz)
 Ġadir Mevla’m ġabul buyur tövbeme (Gündeşlioğlu III)
 Aman Ġadir Mevla’m halim pek yaman (Biraz Zahmet Çekdim Doğrulttum Yolu)
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 Seni Ġadir Mevla’m övmüş yaradmış (Öksüz Ali III)
 Ġadir Mevla’m ġoma bizi fırġadda (Arzumanım Galdı Şöyle Bir Adda)
 Ġurban olam Ġadir Mevla’m (Trafik Kazasında Ölen Mehmet Yutkal’ın Ağıdı’nda altı
defa geçiyor.)
 Ġadir Mevla’m sabah etme (Sabahınan Bizim Göle II)
 Ġadir Mevla’m bir dileğim var senden (Ġadir Mevla’m Bir Dileğim Var Senden)
 Ġadir Mevla düşmüş senin peşine (Ali Toz’un Ağıdı)
 Ġadir Mevla’m ikinizin işini oňara (Dosdum Saňa Selam Saldı Ġınalı)
 Ġadir Mevla’m beni eyleme melül (Yemen Ellerinden Gelen Ġarlanġıç)
 Kurban olam Kadir Mevla (Hayta Hüseyin Ağa’nın Ağıdı)
 Kadir Mevla’m (da) her halıňa acıyá (Ġocan Ölüp Dul Ġalınca Dünyada)
Yörede derlenen türkülerde ve de tarafımızca derlenen türkülerde bu söz kalıplarının dışında son
dörtlüklerde de belli başlı söz kalıpları göze çarpmaktadır. Aşağıda bahsedeceğimiz bu söz
kalıplarının en sık geçtiği türküler ise Karacaoğlan’a aittir. Aray’ın (2010) eserinde
Karacaoğlan’ın şiirlerinin/türkülerinin son dörtlüklerinde geçen belli başlı formel kalıplardan
bazıları şunlardır: “Metin Karacaoğlan metin” (s. 227), “Heçine gönlüm heçine” (s. 200), “Aşına
da Karac’oğlan aşına” (s. 181), “Fenadan da Karac’oğlan fenadan” (s. 123), “Hemene de
Karac’oğlan hemene” (s. 111), “Hazeli de Karac’oğlan hazeli” (s. 102), “Fani Karac’oğlan fani”
(s. 88), “Fanisin de Karac’oğlan fanisin” (s. 82), “Şişine de Karac’oğlan şişine” (s. 58), “Eşeli de
Karac’oğlan eşeli” (s. 55), “Sırçaş Karac’oğlan sırçaş” (s. 39).
Bu söz kalıplarından bazılarının anlamlı bazılarının ise anlamsız olduğu ortadadır. Bu söz
kalıplarının diğer dizelerle kafiye ve redif yönünden uyumlu olmasına bakılırsa rastgele
kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Çoğunluğu türkülerin son dörtlüğünün ilk dizesinde
kullanılmakla birlikte bazen de türkülerin farklı dörtlüklerinin ilk dizelerinde kullanılan bu söz
kalıplarının birçok işlevi bulunmaktadır. İster anlamlı isterse de anlamsız sözcüklerden
müteşekkil olsun, bu söz kalıplarının dörtlüklerde tesadüfen kullanılmadığını; başta hem kafiye
ve redif uyumu hem de hece ölçüsü uyumu olmak üzere sanatsal, ritmik, söyleyiş güzelliği gibi
diğer fonksiyonel özelliklere sahip olmasından anlaşılmaktadır. Yörede derlediğimiz bu
türkülerin kaynak kişilerine “Mestine … mestine, Farı … farı” gibi anlamsız sözcüklerden oluşan
söz kalıplarının anlamlarını sorduğumuzda bilmediklerini, kendilerinin böyle öğrendiklerini ve
bu şekilde söylediklerini belirtmişlerdir. Yörede derleme yaptığımız kaynak kişiler, anlamsız
sözcüklerden oluşan bu söz kalıplarını hiç ama hiç yadırgamadığı gibi daha kuvvetli, daha içten,
daha zevkle okuduğu bile söylenilebilir. Kaynak kişilerin bu sözlerinden ve söyleyiş edalarından
bu söz kalıplarının türkülerde herhangi bir anlamsızlığa, çarpıklığa, uyumsuzluğa, ritimsizliğe
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mahal vermediği anlaşılmaktadır. Ayrıca yukarı bölümlerde bahsettiğimiz gibi şu hususu da
tekrardan belirtmek gerekir ki Karacaoğlan’ın kullandığı söz kalıplarının yörede ve yöre dışındaki
âşıkların da kullanması, hem yöre âşıkları üzerindeki Karacaoğlan etkisine işaret etmekte hem de
bu âşıkların şiirlerini/türkülerini yukarıda gösterilen söz kalıplarının anlamlarına bakılmaksızın
(bilinmeksizin) geleneksel söz kalıplarından yararlandığını göstermektedir. Bu söz kalıplarının
rast gele kullanılmadığına iki örnek vermek gerekirse aşağıdaki tablodaki dörtlükleri verebiliriz.
Öğer Karac’oğlan sevdiğin öğer

Hirene de, deli gönlüm hirene

Altun saç bağı da topuğun döğer

Sürerler baykuşu ıssız örene

Ay inen besdetmiş gönüle doğar

Kefen kısmat olmaz güzel sarana,

Cennet-i Âlâ’nın nuru bir gelin (Sakaoğlu, Beni yârin yağlığıyle saralar (Cumbur, 1985:
2012: 470).

102).

Yukarıda verdiğimiz “Öğer … öğer” ve “Hirene … hirene” şeklindeki söz kalıbıyla başlayan
dörtlüklerdeki bu söz kalıplarının dörtlüğün diğer dizeleriyle kafiye ve redif yönünde uyumlu
olması, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu söz kalıplarının tesadüfen seçilmediği kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Karacaoğlan’ın kullandığı belli başlı söz kalıplarından bahsettikten sonra
sahada derlediğimiz bahsettiğimiz bu söz kalıplarına benzer söz kalıplarına örnek teşkil eden
dizelerin bazılarına bakmakta fayda var.
 Hasene Ġaracoğlan hasene (Her Yerde Söylenir Sevdiğim Metin)
 Başarır da Ġaracoğlan başarır (Otur Meclise De Kelemi Dinle)
 Fenedir dünyanın ötesi fene (Fenedir Dünyanın Ötesi Fene)
 Hak’a Ġaracoğlan Hak’a (Sabahıňan Bizim Göle I ve Sabahıňan Bizim Göle II)
 Hecine de deli göňül hecine (Benden Selam Söylen Nazlı Yâre)
 Fani Ġaracoğlan fani (Ak Bilekde Sarı Hakik)
 Çağır Ġaracoğlan çağır (Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom)
 Helik Bayram Ali helik (Bayram Ali’nin Ağıdı)
 Hapana da Ġoç Köroğlu’m hapana (Köroğlu III)
 Nerir de deli gönlüm nerir (Eller Göçdü Ġışlasına Derildi)
 Coşdu Hacı Kemal coşdu (Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa)
 Havayı da deli gönlüm havayı (Yayla Senin İçin Ciğerim Yaktım)
 Yadını da deli gönlüm yadını (Yayla Senin İçin Ciğerim Yaktım)
 Yeter Şahmeran’ım yeter (Öldürülen Sekiz Kardeş Ve Babalarının Ağıdı)
 Yalvar bre Âşık Mevla’ya yalvar (Orda Da Görmedim Eşini Senin)
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 Farıya da Ġul Hössün’üm farıya (Oğlan Geldin Ġamlı Ġamlı Oturdun I)
 Meste Ġul Aşığ’ım meste (Yönü Öte Geden Dilber)
 Sigara göğnüm sigara (Yörü Baba Diyenim Yok)
 Fendine de Ġul Tavud’um fendine (Ben De Çıkdım Ġabaca’nın Başına)
 Naçar deli göğnüm naçar (İneğin Ağıdı)
Yukarıda verdiğimiz 20 dizenin çoğunluğunu türkülerin son dörtlükleri oluşturmaktadır. Koyu
tonda yazılan dörtlüklerin ilk dizesindeki ilk sözcük ile son sözcüğün bir kısmı anlamsız iken bir
kısmı anlamlıdır. Bu dörtlüklerden 7 tanesi Karacaoğlan’a, 1 tanesi Hacı Kemal’a, 1 tanesi
Şahmeran’a, 1 tanesi Kul Âşık’a (Ġoca Âşık), 1 tanesi Köroğlu’ya, 2 tanesi anonim türküye, 2
tanesi Âşık Tâvıt’a, 1 tanesi Tus Mustafa’ya, 1 tanesi Erçenekli Âşık Hüseyin’e, 3 tanesi Âşık
Celil’e aittir. Görüleceği üzere dörtlüklerin hemen hemen üçte biri Karacaoğlan’a, 2 anonim
dörtlüğü saymazsak 18’i de âşıklara aittir. Bu söz kalıplarının dörtlüğün diğer dizeleriyle kafiye
ve redif yönünden uyumlu olduğu görülmektedir. Daha doğru bir ifadeyle koyu harflerle
belirttiğimiz sözcükler, dörtlüğün diğer dizelerinin sonundaki sözcüklerle uyumlu olması için
kullanılmıştır.
Bunun dışında yukarıda verdiğimiz dörtlüklerdeki bu söz kalıpları sadece kafiye ve redif
yönünden uyumlu olmaya yaramamakta, aynı zamanda dizelerin ölçüsüyle de uyumlu olduğu
görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse “Ben De Çıkdım Ġabaca’nın Başına” türküsünün son
dörtlüğünü verebiliriz.
Fendine de Ġul Tavud’um fendine
Yeller eser zülüfüyün bendine
Ġuşlar ġurtlar tabib idi gendine
Möhür Süleyman’a ne güzel uymuş
Bu dörtlük 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir. “fendine” sözcüğü iki defa kullanılarak 11’li
hecenin 6’sını meydana getirmiştir. “Ġul Tavud’um” ise dört harflidir. “de”254 bağlacıyla bu sayı
beşe çıkmaktadır. Bu dörtlükteki benzer bir yapıya bir başka dizede de görmekteyiz: “Farıya da
Ġul Hössün’üm farıya”. Görüleceği üzere “farıya” sözcüğü üç heceli olup yine iki defa
kullanılmış, “de” bağlacı ve “Ġul Hössün’üm” ile hece ölçüsü 11’e tamamlanmıştır. 11’li hece
ölçüsüyle yazılan dörtlüklerdeki bahsedilen söz kalıbının bir dörtlüğü saymazsak üç heceden
Yörede derlediğimiz türkülerde “de” bağlacının çokça kullanıldığına şahit olduğumuzu yukarı
bölümlerde belirtmiştik. Türkülerde sıkça kullanılan bu “de” bağlacı bazı türkülerde hece ölçüsünü
tutturmada önemli bir görev üstlenirken bazen de fazlalığa sebep olmaktadır. Üstelikle de ezgiyle
söylendiğinde fazlalığa sebep olan “de” bağlacı, aynı türkünün şiir şeklinde söylenmesi sırasında fazlalık
olarak kullanılan bu “de” bağlacının kullanılmadığına birçok kez tanık olduk.
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oluştuğu görülmektedir. Sekizli hece ölçüsüyle yazılan dörtlüklerde ise yine bir dörtlüğü
saymazsak söz kalıplarının iki heceden oluştuğu görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse
“Sabahınan Bizim Göle II” türküsünün son dörtlüğündeki söz kalıbını verebiliriz:
Hak’a Ġaracoğlan Hak’a
Kirpiklerin dönmüş oka
Üç güzele baka baka
Tükendi ömrüm az ġaldı
Bu dörtlük sekizli hece ölçüsüyle söylenmiş, uyak düzeni de “aaab” şeklinde kafiyelenmiştir.
“Hak’a” şeklinde kullanılan söz kalıbı iki heceden oluşmaktadır ve iki defa kullanılmaktadır.
“Ġaracoğlan” ise dört harften oluşmaktadır. “Hak’a … Hak’a” söz kalıbı dört, “Ġaracoğlan” da
dört heceden meydana gelmekte ve ikisinin toplam hece sayısı sekiz olmaktadır. Bu duruma diğer
dizelerde de rastlanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse “Coşdu Hacı Kemal coşdu” örneği
verilebilir. Bu dizede de söz kalıbı toplam dört, mahlas da dört heceden meydana gelerek ikisi
birlikte sekizli hece ölçüsünü oluşturmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
İsmail Görkem, kitaplaştırdığı doktora çalışmasında Çukurova bölgesinden derlediği ağıtlarda
aynı veya benzer dizelerle başlayan ağıt örneklerini vermiş ve bu aynı ve benzer dizeleri kalıp
ifadeler olarak değerlendirmiştir. Benzer dizelere bir örnek vermek gerekirse farklı ağıtlardan
alınan şu iki dizeyi gösterebiliriz: “Avdan gelir Vezir emmim/Hacı Bey’im avdan gelir” (2001:
106-113). Ahmet Vefa Aray’ın eserindeki Karacaoğlan’ın bazı türkülerinin son dörtlüğünün ilk
iki dizesi aynı olmakla birlikte üçüncü ve dördüncü dizelerinin farklı olduğu görülmüştür.
Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse “Çağır Karac’oğlan çağır/Taş düşdüğü yerde ağır/ Gözel
sevmek ayıp değil/Anan baban n’ister benden” (2010: 81). “Çağır Karac’oğlan çağır/Taş düşdüğü
yerde ağır/Yiğit sevdiğinden soğur/Sarılmayı sarılmayı” (2010: 76) örnekleri verilebilir.255
Konuyla ilintili olması bakımından tarafımızdan derlenen Derdiçok’a ait “Ben Dosduma Selam
Saldım” adlı bir türkü ile yazılı bir kaynakta Karacaoğlan’a ait bir türkünün ilk dörtlüğünün
hemen hemen aynıdır. Bizim tarafımızdan derlenen Derdiçok’a ait türkünün ilk dörtlüğü “Ben
dosduma selam saldım/Alsın gözleri sürmelim/Nolur (da) geri cevabını/Salsın gözleri sürmelim”
şeklinde iken yazılı kaynakta Karacaoğlan’a ait türkünün ilk dörtlüğü ise “Ben dostuma selam
saldım/Alsın gözleri sürmelim/N’olur bana karşılığın/Salsın gözleri sürmelim” (Dağsever, 2009:
114) şeklindedir. Tarafımızca derlenen türkü Düziçi’nin Akdere Farsak köyünden, yazılı
kaynakta derlenen türkü, Düziçi’nin Çitli köyünde Veli Tasak’tan derlenmiştir. Veli Tasak ise bu

Bu formel ifadeye sadece Karacaoğlan’ın şiirlerinde/türkülerinde tesadüf edilmemektedir. Aynı tarz
formel ifadeye Anadolu ağıtlarında da rastlandığını görmekteyiz (Esen, 1982: 32-33).
255

329

türküyü Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Ömer Göl’den öğrenmiştir. Dolayısıyla iki
türkünün kaynağı da aynı kültür havzasındadır. Türkünün diğer dörtlüklerinde ise son dizeler
hariç hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Derdiçok, Karacaoğlan’dan çok sonraları yaşayan bir
âşık olduğu göz önünde bulundurulursa Derdiçok’un Karacaoğlan’a ait bu söz kalıbını kendi
türküsünde kullanması hem aynı veya benzer söz kalıplarının başka türkülerde görüldüğüne hem
de Karacaoğlan Geleneği256’ne örnek teşkil etmektedir.
Konumuza kaldığımız yerden devam edecek olursak Karacoğlan’ın türkülerinin dörtlüklerinde
dikkat çeken özellik ise dizelerin sonundaki “öğer/değer/döğer” şeklindeki sözcüklerdir.
“Karac’oğlan der ki gördüğün öğer/Uzundur saçları topuğun döğer/Vermişler beş bini bin daha
değer/Kesilmiş bahası alamıyorum” (Aray, 2010: 305), “Her sabah her sabah kendini öğer/Altun
saçbağı da topuğun döğer/Sade kaşı ile kipriği değer/Acem ülkesinin taht ü tacını” (Aray, 2010:
353). Bu iki dörtlükte görüleceği üzere dize sonlarında aynı sözcükler kullanılarak türküde ahenk
sağlanmıştır. Ayrıca bu söz gruplarının benzer temayı işleyen dörtlüklerde kullanılması da yine
Sözlü Kompozisyon Teorisi’nde "Geleneksel şarkının formülsel tarzındaki bir destanın
anlatılmasında düzenli olarak kullanılan fikir grupları” (Lord, 1971: 67) olarak tanımlanan “tema”
yı hatırlatmaktadır. Yöreden derlediğimiz metinlerde bilhassa da Karacaoğlan’a ait türkü
metinlerinde diğer konuların yanında aşk teması ön plana çıkmaktadır. “Bugün ben bir güzel
gördüm” veya “Sabahdan uğradım …” “Annacımdan gelen …” gibi söz kalıplarıyla başlayan
(birinde son dizede) türkü metinlerinde tema, karşılaşılan bir güzel ve bu güzelin tasviridir.
Aşağıda yörede derlediğimiz bu söz kalıbıyla başlayan dört türkü metnin tamamı ve altı türkünün
de ilk dörtlükleri verilmiştir:
Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I

Çerçili’de Bir Güzele Uğradım

Bulanık’da bir güzele uğradım

Çerçili’de bir güzele uğradım

Görüşün cemalin selefet verdim

Yeryüzünde bir yaradmış yaradan

Vermişler beş bini bin daha değer

Ġaşlar elif lem de gözler bir ayna

Her bakışı eder beş bin ġırmızı

Mah cemalin nur yaradmış yaradan

Bulanık’da olur güzelin hası

Sevilir güzelin belin incesi

Ġızı ġımı güzel m(i) ola anası

Lalesi sümbülü gülü ġoncası

Ağ ellere yakmış Mekke ġınası

Ulu bayram günü Ġadir Gecesi

Ağ bilekler kehriberden ġırmızı

Seher vakti er yaradmış yaradan

Karacaoğlan Geleneği’ne yukarı bölümlerde yer verdiğimiz için burada tekrardan yer vermeyi gerekli
görmüyoruz.
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Görünce sevdiğim yüzünü eğme

Seveni seven neyler oğulun balın

Ala göz üsdüne ġara ġaş eğme

Güzellikde değer dünyanın malın

Ağ döşün üsdünde çaprazlı düğme

Işılar sevdiğim zülfüyün telin

Ağ memeler şebedenden ġırmızı

Sade sırma tel yaradmış yaradan

Diyor Ġaracoğlan (da) bu ġadar öğme

Diyo Âşık Hacım minnet ġılınmaz

Arkada saç var topuklar döğme

Dünya malıňan satın alınmaz

Yârin ayağında fermenli çizme

Güllü eşin bu dünyada bulunmaz

Ġadife fermeni topu ġırmızı

Güzellere pir yaradmış yaradan

Bon Ben Bir Gelin Gördüm

Sabahdan Uğradım Ben Bir Geline

Bon ben bir gelin gördüm

Sabahdan uğradım ben bir geline

Ah edip sineme vurdum

Geziniyo yazılarda toy ġumu

Yenilendi eski derdim

Kayka kiprik ġaş altına eğilmiş

Halımdan bil hatın gelin

Ġara ġaşlar ġuruluyo yay ġımı

Sabahıňan er mi kalkdın

Sökün eddi Adana’dan Hara’dan

Gözüňe sürme mi çekdin

Yakdın beni Yörük ġızı sineden

Beni ataşına yakdın

Bu güzellik saňa ġalmış mineden

Çıkar benden tütün gelin

Ne gezinin addan enen bey gimi

Âşık olan arar eşin

Ağca ceren gimi seker sekişi

Yaraladın sinem başın

İnci mercan ġız göğsüyün nakışı

Ġalem gimi ince ġaşın

Misg-i anber gimi kokar kokuşu

Benim halım çetin gelin

Kokdu geddi Yörük ġızı moy ġumu

Sabahıňan er mi kalkdın

Der de Ġul Mustafa’m böyle olunmaz

Gözüňe sürme mi çekdin

Bir yâr için ġurbet elde ġalınmaz

Beni ataşıňa yakdın

Yörüyen Yörük de eşin bulunmaz

Çıkar benden tütün gelin

İstanbul’da padişaha táğ gimi

Ak göğsüyün nakışları
Aklım aldı bakışları
Ceren gimi sekişleri
Çok ederim methin gelin
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Âşık Hössün’üm coşdu
Günlerim ahınan geçdi
Azgın bir dereye düşdüm
Ellerimden dutun gelin
Bōn Ben Bir Gelin Gördüm

Bugün Ben Bir Güzel Gördüm II

Bōn ben bir gelin gördüm

Bugün ben bir güzel gördüm

Elim ġolum kalkmaz oldu

Çıkıverdi yol üsdüne

Gelinin nazlı bakışı

İsmine maşallah verdim

Heç yürekden çıkmaz oldu

Yeşil geymiş al üsdüne

Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım

Budaklı’da Bir Güzele Uğradım

Hey ağalar bir güzele uğradım

Budaklı’da bir güzele uğradım

Sorarsan aslını Düzüniçi’nde

Eğlen de burada ġal dedi göňül

Bülbül ne hoş öter amma yuvada

Gelin mi ġız mı da aslın bilmiyom

Açılmış gülleri yazın içinde

Utanma aslını sor dedi gönül (sor dedi gönül,
sor dedi gönül)

Sabahtan Uğradım Bülbül Sesine

Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım II

Sabahdan uğradım bülbül sesine

Bulanık Nahiye’sinde gördüm bir güzel

O da bir yanını güle getirir

Mısır’ı Bağdat’ı değer her gözü

Yiğid olan yiğid sırrını demez

Görünce yüzünü maşallah dedim

Kötüler ödmeden dile getirir (oy oy oy)

Her bakması değer beş bin ġırmızı

Irastgeddim Bir Geline
Gederken Maraş yolunda
Atın bilezik ġolunda
Üç beş tane var yanında
Irastgeddim bir geline
Aynı ve benzer söz kalıplarıyla başlayan bu türkü metinleri görüleceği üzere aynı temayı
işlemektedir: Karşılaşılan bir güzel ve bu güzelin vasıfları. Yukarıda dörtlüklerde geçen söz
kalıplarının dörtlük içinde belli işlevleri bulunmaktadır. Bahsi geçen dörtlüklerin biri hariç hepsi
güzel bir kadın ile karşılaşmayla başlamıştır. Sonraki dizelerde ise bu güzelin özellikleri tasvir
edilmiş, bu güzelliğin karşısında hissedilen duygular dile getirilmiştir. Böylece “… bir güzele
uğradım” veya buna benzer bir söz kalıbıyla başlayan dörtlükler, aşağı yukarı aynı duyguları ve
aynı temleri dile getiren dizelerle devam etmektedir. Bizim verdiğimiz örnekteki temanın aynısı
olmamakla birlikte başka temaların varlığını başka ulusların folklorunda da görmekteyiz. Bir
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örnek vermek gerekirse Albert Lord’un derlediği “Bağdat Destanı” nın (Song of Bagdad) ilk ana
teması bir konseyin toplanması üzerinedir. Bu tema, epik şiir gelenekleri içinde en sık rastlanan
ve kullanılan bir temadır. Aynı açış temasının bir benzerini Chanson de Roland’da da görüyoruz
(Çobanoğlu, 2015: 303-304). Tekrardan yukarıda verdiğimiz örneklere dönecek olursak dört
türkü metninin açış temasının hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Daha sonraki dizelerde
ise karşılaşılan bu güzelin benzersiz olduğu, eşinin benzerinin olmadığı, aşığın aklını başından
alması gibi temaların işlendiği görülmektedir. Dört türkünün de aynı temayla başlaması ve benzer
şekilde devam etmesi Albert Lord’un yukarıda verdiğimiz tespitleriyle uyuştuğunu
göstermektedir.
Fatma Gülay Mirzaoğlu, Kayseri ve Çukurova yöresindeki ağıtlar arasında ortak bazı söz kalıpları
olduğunu iki bölgeden derlenmiş ağıt örnekleriyle ortaya koymuştur. Mirzaoğlu’nun tespit ettiği
bazı söz kalıpları şunlardır: Gadanı alıyım/alayım; Yekin,

babamoğlu <Şağben Ağam,

sarıaslanım> yekin; Yaşa emmim oğlu yaşa vd. (2015: 282). Mirzaoğlu, aynı çalışmasında ele
aldığı söz kalıplarının dışında başka söz kalıplarının da bulunabileceğini ima ederek bu konunun
müstakil bir çalışma konusu olabileceğini belirtmiştir (2015: 285). Nitekim derlediğimiz türkü
metinlerinde de Mirzaoğlu’nun bahsettiği benzer söz kalıpları bulunmaktadır. Bu söz
kalıplarından bazıları aşağıda verilmiştir:
Sele Giden Üç Çocuğun Ağıdı

Kozanoğlu’nun Ağıdı I

Ġoca Dere bucak bucak

Caħan akar bucak bucak

Ot biçmişler ġucak ġucak

Ot biçerler ġucak ġucak

Ahmet oğlum babayiğit

Ġoca yazı cip ısıcak

Dal bulamamış dutacak

Dayanamaz yaralılar

Şaban’ın Ağıdı

Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden

Yekin Şaban oğlum yekin

Yekin durnam yekin (de) Göğsun gölünden

Evinizin önü ekin

Acep nere varır (da) bizim halımız

Ben de mezarına varsam

Halep Vadisi’nden yüce dağlardan

Anan baban benden yakın

Ġurtbeli’nden doğru geder yolunuz (der
yolunuz)

Moturunuz övünüyor
Anan baban dövünüyor
Yekin Şaban ġardaş yekin
Yavrular öksüz ġalıyor
Benli Emine’nin Kocasına Söylediği Ağıt

Damadın Ağıdı

Ġoca ħular ġoca ħular

Evimizin önü ġuyu
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Otu yüzüngüğü cağlar

Ġuyudan alırdık suyu

Yekin bibim oğlu yekin

Yekin oğlan sabah oldu

Dayın ġızı yalıňız ağlar

Kötüdür babamın huyu

Ġayalarda öter keklik
Sularda da biter odluk
Yekin bibim oğlu yekin
Gününde görmedim yokluk
Fersini aldım elime
Siğimi çaldım belime
Yekin bibim oğlu yekin
Yenice geddim elime
Avşaroğlu

Sürmeli Bey

Sabahınan erken vurun hay oldu

Maraş altı (da) yana yana örd olur

Geliyo takipçi gör Avşaroğlu

Her sineği (de) bir alıcı ġurd olur

Jandarmalar ġol ġol oldu dağıldı

Sen gedmezsen ġardaş yüreğime derd olur

Yekin mavzerini al Avşaroğlu

Kalk ġardaş gedelim anama doğru

Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın

Mehmet Efendi’nin Ağıdı

Çukurova (da) yana yana (da) örd olur

Yüce dağın ġıcısıyım

Her sineği (de) can alıcı ġurd olur

Tütünüyün acısıyım

Eller göçer (de) yüreğime derd olur

Ġınamayın eller beni

Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın

Ben bu beyin bacısıyım

Mehmet’in Ağıtı III (Sırça’nın Ağıdı)

Sele Giden Üç Çocuğun Ağıdı

Ücelerin ġıcısıyım

Yücede bulut silindi

Ben tütünün acısıyım

Derenin seli duruldu

Beni ne çok soruyonuz

Ġınamayın eller beni

Ben Sırça’nın bacısıyım

Ali’m derede bulundu

İlhan’ın Ağıdı

Düğünde Vurularak Ölen Mehmet’in Ağıdı

Ben mezere vardı mıdı

Eledim elin getirdim

Her mezerler otluyumuş

Getirdim aklım yitirdim

Ġınamayın eller beni

Ġınamayın eller beni

Elin oğlu dadlıyımış

Ġademsiz gelin getirdim

Tahsildar Ali’nin Ağıdı

Tek Geldi (de) Direklere Çıkıyor

Keklik kekliğe dakılar

Ġoyunlarımız da körpe ġuzulu
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Kur’an okuyor fakılar

Kimisi hastalı kimi sızılı

Ġınamayın eller beni

Saňa derim hey Mustafa Mezili

Bacı ġardaşın kokular

Nerde ġaldı ceryanımız gelmedi
Saňa derim saňa hey Memmed Yazar
Âşık Kâmil bunu böylece yazar
Saňa derim saňa hey Abdullah Bozer
Nerde ġaldı ceryanımız gelmedi (gelmedi)

Ceridler Rakka’dan Sökün Edince

Köroğlu I

(Eyy) Saňa derim saňa (da) ey Mürseloğlu

Asgerlerim soylu soylu

Döleğinde (de) döğüş oldu dön oldu (dön Hepisi de usul boylu
oldu)

Saňa derim Deli Hoylu

Yüreğinde olan (da) döne döne dóğuşdü Kim geder durna teline
(döğüşdü)
Arap atın (da) ġoç yiğidin gün oldu (beyler Aslanlarım soylu soylu
gün oldu)

Hepisi de usul boylu
Saňa derim Demirc(i)oğlu
Kim geder durna teline
Kimseler halımdan bilmez
Durna tele geden gelmez
Saňa derim Mezere Sığmaz
Sen geden durna teline
Aslanlar sığmaz ġabında
Toplansın saray dibinde
Saňa derim Canı Cöbünde
Sen geden durna teline

Heybe I

Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım

Hağbe’nin nakışı ala

Saňa derim saňa Beňli Asiye (Beňli Asiye)

Fadıma dezzen duydu m(u) ola

Mevla’dan geleni (de) kime küsüyá

Saňa derim Toprakġala

Ġral ġızı der de oğlan Hössüyá (oğlan

Hağbe ora varmadı mı

Hössüyá)
Göresin mi geldi ellerimizi

Ġolda götürürler doğanı
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Hağbe yokdur senin bahan
Saňa derim ġoca Cahan
Hağbe ora varmadı mı
Asker de olur ġadana
Binip gederler oduna
Saňa derim ġoca Adana
Hağbe ora varmadı mı
Dağlar Gayet Yüksek Düz Ġanlıseki

Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı

Âşığın ağzında hazırdır sözü

Saňa derim saňa (da) Lemse Ġralı (Ġralı)

Göňul arz edmez mi baharı yazı (vay yörü Ne çok ġavġa isden Dünya Ġralı
yörü)

Gökden yere de hakipler ileri

Saňa derim saňa Ġadılar ġızı

Dört köşede Ehli İslam uyandı

Nice senin gimi ġarılar vardır
Saňa Derim Saňa Hasan Ġalesi

Saňa Derim Behri Dağı

(Ey) Saňa derim saňa (da) Hasan Ġalesi

Saňa derim Behri Dağı

Alt yanında döğüş oldu yön oldu

Arzuman’ım sende ġaldı

Yiğid olan yiğid (de) döndü dóğüşdü

Dolu içip dem sürdüm

Ġoç yiğidin Arap atın gün oldu

Nazli yârim sende ġaldı

Münire’nin Ağıdı
Saňa derim saňa aşır
Aklını başına devşir
Emmilerin geldi ġızım
Kalk da gayfelerin bişir
Yörede derlediğimiz türkülerde başka söz kalıpları da bulunmaktadır. Bunlardan biri “sıfat+isim”
şeklindeki kalıplardır ki genelde güzelleri överken kullanılmaktadır. En çok kullanılan bu
kalıplardan birini renkler oluşturmaktadır. Bazı dizelerde “ak” sözcüğü “ağ” şeklinde yöresel
ağızda söylenmektedir. Derlediğimiz metinlerdeki “sıfat+isim” kalıbı biçiminde oluşturulmuş
içinde “ak (ağ)+sıfat” geçen dizelerden bazıları aşağıdaki gibidir:
 Ak sayalı yosma gelin (Âşık Halil IV)
 Ak gerdana düzem bin beş yüz altın (Âşık Halil II)
 Ağ ellere al ġınalar yakılır (gülüm yakılır) (Âşık Halil II)
 Ağ eline yakmış Mekke ġınası (Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I)
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 Ağ bilekler kehriberden ġırmızı (Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I)
 Ağ ġolların gere gere (Ġaşlarını Eğdirirsin)
 Göç çekerdi ağ babam (Çoban Kahya’nın Ağıdı)
 İçeri dıkıldım (da) ağ kolları hamır (Baba nasıl aldın da bu gelini)
 Ağlamasın ġına yaksın ağ ele (ağ ele) (Öksüz Ali II)
 Alırım ahtını (da) ġomam Ağ Gelin (sürmelim, sevdiğim) (Ağ Gelin)
 Sen ölürsen ben (de) ağ Ġonağ’ı yıkarım (Han Mahmut)
 Uzatsam ağ elleri göğsünü çekme (Evlerinin Önü Bir Ufak Bükme)
 Sıralanmış ak gerdanın benleri (Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın)
 Ak göğsün üsdünde ebeş benlerin [Hacce (Hatice)]
 Top top edip de ak saçını yoluşun (Erzinlioğlu’nun Ağıdı)
 Hanı benim (de) ak sakallı pederim (Binin Gardaşlar Da Gedelim Ava)
 Ellere ak saraylar yaptırdın (Vay Felek Neddim Saňa)
 Şükür millet ak günlere ulaşdı (Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup)
Derlediğimiz metinlerde “sıfat-isim” şeklinde başka söz kalıpları da kullanılmıştır:
 İnce belim uğradmayım nazara (Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var II)
 Ġoç yiğidi candan eden (Şu Göllerde Öten Ġuşlar)
 Arap atın ġoç yiğidin gün oldu (gün oldu) (Ceridler Rakka’dan Sökün Edince)
 Kömür gözlü ġız dururken (Şu Göllerde Öten Ġuşlar)
 Üsd yanıma ġara çadır gersinler (Geyik Geldi Tabır Tabır Düzüldü)
 Gözlerinden ġanlı yaşı döküşün (Geyik Geldi Tabır Tabır Düzüldü)
 Ya ġızıl ġoltukdan ya da kürekden (Erzinlioğlu’nun Ağıdı)
 Ġoyu kölge verir dalı dağların (Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa)
 Ġara gözler bakışıyor (Emirler’den Bir Kız Endi Puňara)
 O gece gördüğüm de ġara düşler (Saňa Diyám Saňa (da) Hasan Ġalesi)
Halk bilimcilerin lirik aşk şarkısı türünü tanımlarken sıklıkla vurguladıkları özelliklerden biri,
sözlü formüllerin yoğun kullanımıdır (Renwick, 1997: 345). Yukarıda verdiğimiz “Ak/ağ”
şeklinde başlayan söz kalıplarının genelde hitap edilen güzelin özelliklerini ön plana çıkarması
bu bağlamda düşünüldüğünde anlamlı görünmektedir. Hitap edilen bir güzel kız veya gelinin
“memeleri, kolları, göğsü, döşü, elleri, dudağı vd.” hep “ak” yani “beyaz” dır. Bahsedilen
uzuvların “ak/ağ” ile başlaması dizeleri anlamsal olarak kuvvetlendirmekte, hitap edilen güzelin
daha iyi tasvir edilmesine neden olmaktadır. Yörede derlediğimiz türkü metinlerinde bu söz
kalıbının en çok kullanıldığı metinler Karacaoğlan’a aittir. Bir iki türkü haricinde “ak/ağ” ile
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başlayan söz kalıbı yörede “güzel üstüne” diye bilinen “güzelleme” tarzındaki türkülerde daha sık
kullanılmıştır. “sıfat+isim” şeklinde meydana gelen söz kalıbı yalnızca “güzel üstüne” söylenen
türkülerde görülmemektedir.
Ali Osman Öztürk, “Türküyü Okumak Türkü Yazılar II” adlı kitabında Türk halk türkülerinde
söz kalıplarının çeşitli şekillerde olduğunu açıklamış bunlardan ikisinin de sıfatlarda, kişi
nitelemelerinde olduğunu belirtmiştir. “Sözkalıpsal sıfatlar” başlığında sevilmeyen bir kişi veya
durum için her daim “zalim” sıfatıyla anıldığını belirtmiştir (2017: 28). Nitekim derlediğimiz
türkü metinlerinde de Öztürk’ün tespitlerine uyan söz kalıpları bulunmaktadır.
 Zalım düşmanlardan söz değer saňa (Sallanı Sallanı Gelen Sevdigim)
 Yâr beni düşürme zalım ellere (Tez Yetiş)
 Zalım cellat göz aldırmış boynumun poşusuna (On Birinde Ben De Çıkdım Gurbete)
 Hey Allah’ın zalım ġulu (Şeytan Bunun Neresinde)
 Zalım anan beni çoban eyledi (Öksüz Ali I)
 Gelip bir zalım ġul yoldu mu (Kekilli Mazı)
 Kör olası zalım Arap (Esmehan)
 Sudan geden allı gelin (Sudan Geden Allı Gelin II)
 Gözel Elif saňa saldı nazını (saňa saldı nazını) (Ah Neyleyim Demircoğlu’m Elinden I)
 Ne ağlıyon gözel gözel kızım (Hayta Hüseyin Ağa’nın Ağıdı)
 Ben gidiyom güzel ġızlar ġalıyor (Elbeylioğlu III)
 Ġanlı yaşlar revan olur gözünden (İki Cani İgfal Eddi Yârimi)
 Ġanlı Cahan ġanlıyımış (Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı V)
Sıfat olarak kullanılan bu ifadeler bazen de adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır:
 Zalim muhannedden mal yemek isder (Fenedir Dünyanın Ötesi Fene)
 Ġurban olam yiğidlerim (Ben De Geldim İstanbul’a)
 Devred’e varınca gözelleri seçelim (Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim)
 Gel gözel buradan tuluğu ġaldır [Hacce (Hatice)]
 Neçe gözel geçdi m(i) ola (Cöbeli’nin Ġoca Çınarı)
 Ġaracoğlan der de gözelleri öğer (Söylerim Söylerim Sözümden Almaz)
 Zalımlar üsdüne eyleme zulum (Şu Bizim Elde Üç Beş Güzel Töremiş)
 Taze gelin ġoç yiğidin yaylağı (yaylağı) (Elbeylioğlu III)
Karl Reichl, “Kambar” ve “Koblandı” destanlarında yinelenen bir söz kalıbından bahsetmektedir.
Bu söz kalıplarından yedili ölçüyle yazılmış bir dizedeki söz kalıbı ise şu şekildedir:

338

xxx (x)

kara-x

isim-yönelme hali

kara- son ek

Yazarın bahsi geçen söz kalıbına verdiği örneklerden ikisi ise aşağıdaki gibidir:
Forım-ı-na karasıp (Kambar 107)
Forım-ı-na karasan (Kambar 46) (2017: 208).
Reichl’in Türk destanlarında tespit ettiği bu söz kalıbının benzer örnekleri derlenen türkü
metinlerinde de mevcuttur. Bu şekilde oluşan söz kalıplarından biri “Diyor/der …” şeklinde
başlayıp mahlasla devam eden söz kalıbıdır. Fuat Özdemir; Pertev Naili Boratav’ın yayına
hazırladığı Ahmet Şükrü Esen’in defterlerinden teşekkül eden “Anadolu Destanları” adlı eserin
Giriş bölümünde ele alınan destanlarda belli söz kalıplarının olduğunu belirtmiş, bu söz
kalıplarından birinin ise “Dedi-Der-Der ki” şeklindeki söz kalıbı olduğunu ifade etmiştir.
Özdemir, bu söz kalıbını ise şöyle formülleştirmiştir: Destana konu olan olayın kahramanını K,
kahramanın diliyle söylenen sözü S, mısranın bundan sonraki sözcük veya sözcük grubu K (G).
Kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse “K+S+K (G)=Dize” şeklinde sembolize edilebilir257
(Özdemir, 1991: 17-18). Özkul Çobanoğlu da bir çalışmasında deyişmeli destanlarda çok
kullanılan formüllerden birinin “de” fiili ile başlayan “der, der ki, dedi vb.” şeklindeki söz
kalıpları olduğunu söylemektedir (2000: 327). Derlediğimiz türkülerde bu ve buna benzer birçok
söz kalıbı kullanılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
 Diyor Ġaracoğlan bu bize ardır (Hocam Sana Gayet Üstün Dediler)
 Diyor Ġaracoğlan edem yasanı (Binin Gardaşlar Da Gedelim Ava)
 Diyor Ġaracoğlan ġayrı neyim var (Arzumanım Galdı Şöyle Bir Adda)
 Diyor Ġaracoğlan aman neyimiş (Ahu Gözlüm Ne Yüksekden Uçarsın)
 Diyor Ġaracoğlan (da) bre yarenler (Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar II)
 Diyor Ġaracoğlan neddirdim (Vay Felek Neddim Saňa)
 Diyor Ġaracoğlan (da) böyle olunmaz (olunmaz) (Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom
)
 Diyor Ġaracoğlan eriştirelim (Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var II)
 Diyor Ġaracoğlan ġadılar müftüler (Diğňeyin Ağalar Azdı Zamana)
 Diyor Ġaracoğlan ġaş ġara ġara (Yaradan Bir Gözel İsderim Senden)
 (Aman) Diyor Ġaracoğlan da aklım şaşġındır (Getirin Atımı Gidem Bazamaz)
Fuat Özdemir’in Mustafa Apaydın ile birlikte hazırladığı konuyla ilintili bir başka çalışması için bkz. (
1995: 86-94).
257
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 (Aman) Diyor Ġaracoğlan (da) ġadir ġıymed bilinmezimiş (ah bilinmezimiş) (Yiğin
Olur Bizim Elin Harmanı)
 (Aman) Diyor Dadaloğlu’m (da) aşiret yasta (amanın yasta oyy, off) (Benden Selam
Söylen (de) Mürseloğlu’na)
 (Aydey) Diyor Dadaloğlu’m (da) geldi döküldü (Saňa Diyom Saňa Hasan Ġala’sı)
 Diyor Benli ġardaş yandım (Şu Yazının İri Ufak Çamları)
 Diyor Ġul Bekir’im haydı hay oldu (Sıralı Gelin)
 Diyor Yeşil Cevced sözlerim yaslı (Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım)
 (Lan) Diyor Âşık Ömer’im (de) nolup noluncak (Görüküyo Hamite’nin Ġalası)
 Diyor Âşık Hacı’m sözlerim hakdır (Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir)
 Diyor Âşık Halil (de) ġaldı gümanım (Âşık Halil VI)
 Diyor Ġul Murad’ım ġabıra var ki (Çok Kelam Gonuşursan Ağzın İçinde)
 Diyor Ömer Kına’m da böyle mi olmalı (Yoksulluk)
 Diyor Ġul Memmed’im aslım oralı (Düldül Dağı III)
 Diyor Ġul Mustafa’m başa derdimiş (Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin)
 Diyor Ġul Mustafa dadlı sözlü de (Orda Da Görmedim Eşini Senin)
Verdiğimiz 25 dizeden 13’ü Karacaoğlan’a, 1’i Cevdet Yeşil’e, 2’si Ġul Mustafa’ya, 1’i Âşık
Hacı’ya, 1’si Âşık Ömer’e, 1’i Âşık Halil’e, 1’i Ġul Bekir’e, 1’i Ġul Mehmet’e, 2’si
Dadaloğlu’na, 1’i Ġul Murat’a, 1’i Benli’ye, 1’i Ömer Kına’ya aittir. Bunlar içinde geçen “Benli”
esasında bir âşık veya icracı olmayıp “Benli” nin ağzıyla söylenmiş Tus Mustafa’ya ait bir
türküdür.
Verilen bu dizelerde görüleceği üzere K. Reichl’in ve diğer araştırmacıların yukarıda bahsedilen
söz kalıbına uymaktadır. Bu dizelerin çoğunluğunu ise 11’li hece ölçüsü oluşturmaktadır. 11’li
hece ölçüsüyle oluşturulmuş dizelerde kalıp genelde aşağıdaki gibidir:
6+5= 11
Diyor Ġul Mustafa …
Diyor Âşık Halil …
Diyor Ġaracoğlan …
8’li ve 9’lu hece ölçüsüyle yazılan dizelerde ise düzenli bir durak sisteminin olmadığı
görülmektedir. Bu bahsedilen dizelerde düzensiz duraklar görülmekle birlikte kalıp aynı kalıptır.
Bu kalıba benzer bir diğer formel kalıp ise “Mahlas+ der …” şeklindeki söz kalıbıdır. “Mahlas+
der …” ile başlayan dizelere de birkaç örnek vermek gerekirse aşağıdaki dizeleri verebiliriz:
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 Âşık Abdi der ki nolup nolurum (Ahir Zamandan)
 Âşık Celil der ki ben de nolamam (Yayla Senin İçin Ciğerim Yaktım)
Sadece tarafımızca derlenen türkü metinlerinde bahsi geçen söz kalıpları kullanılmamakta, yörede
yapılmış çalışmalarda yer alan Karacaoğlan başta olmak üzere yörede yaşamış ve yaşamakta olan
âşıkların birçok şiirinde görülmektedir. Örnek vermek gerekirse Ali Rıza Yalman’ın çalışmasında
Dadaloğlu’na ait bir türkünün son dörtlüğünün ilk dizesi “Dadaloğlu der ki; belim büküldü”
(1977: 70) şeklindedir. Osmaniye’nin Gökçedam(Hemite) köyünde doğan Seyfi Metin, bazı
şiirlerinde bu ve buna benzer söz kalıplarını kullanmış, bir şiirinde ise “Dertli Metin der ki dağlar
dumanlı” (2018: 34) şeklinde söz kalıbını kullanmıştır. Tarafımızca derlenen türkü metinlerinde
geçen söz kalıplarından hareketle genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak bu söz
kalıplarının rast gele kullanılmadığı her söz kalıbının ilgili dizede, dörtlükte veya türküde
sanatsal, yapısal, ritimsel, anlamsal vd. birçok işleve sahip olmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca
yöredeki icracılar, ister tematik olsun isterse de yapısal olsun kendi bestelerini oluştururken bu
söz kalıplarına az veya çok başvurmaktadır. Kullanılan bu söz kalıpları ise türküye bir zenginlik
katmakta, türkünün sanatsal değerini arttırmaktadır.
Albert B. Lord’un Sözlü Kompozisyon teorisinin “formül ve tema” başta olmak üzere birçok savı
çalışma sahamızdaki türküler için geçerli olmakla birlikte “Gerçek anlamda her performansın ayrı
bir şarkı olduğunu göreceğiz; çünkü her performans benzersizdir ve her performans şair
şarkıcısının imzasını taşır.” (Lord, 1971: 4) şeklindeki tezinin çalışma sahamızdaki türküler için
geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Bu son görüşün sadece çalışma sahamızdaki türküler için değil
genel olarak Türk halk türküleri için de pek geçerli olmadığını yapılmış bazı çalışmalardan
hareketle görüyoruz.
Fatma Gülay Mirzaoğlu, “Zeybek Türküleri ve Dansları” adlı doktora çalışmasında Albert B.
Lord’un (1971: 4) yukarıda verdiğimiz görüşünün haklı olarak türküler için geçerli olmadığını
belirtmektedir. Mirzaoğlu, tezine konu aldığı zeybek türkülerinin ezberden icra edildiğini258 R.
Finnegan’ın lirik türkülerin epik destanlar gibi saatlerce süren bir tür olmadığından dolayı icra
sırasında yaratıma gerek duyulmadığı görüşüyle savını desteklemiştir (2000: 208, 210, 211).
Albert Lord’un bahsedilen eseri Yugoslavya’daki epik destan geleneğinin benzer uyarlamalarını
anlattığı (Chadwick and Zhirmunskiy, 1969: 329) gerçeği göz önünde bulundurulursa

Dursun Yıldırım, sosyal ve beşeri bilimler sahasında Avrupa toplumlarının gerçekleştirdiği ve dayattığı
teoriler ve yaklaşımlar karşısına zihnî yaratıcılığın ürünlerini koyabilme yeteneğini kaybettiğimizi
söyleyerek (2020: 67) bir bakıma Türk sözlü ürünlerimizin kendi içinde ve bağlamında ele alınmasını salık
vermektedir.
258
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Mirzaoğlu’nun bu tespitinin haklı olduğu anlaşılacaktır. Mirzaoğlu’nun görüşlerinin haklı
olduğunu Edward R. Haymes’in tespitlerinden de çıkarabiliriz. E. R. Haymes; Parry ve Lord
tarafından geliştirilen Sözlü Kompozisyon teorisinin destan türüyle sınırlı olduğunu, edebiyat
öncesi lirik manzumeler için ise çok az geçerli olduğunu belirtmekte ve Parry’nin
koleksiyonundaki parçalar genelde altı yüz ile bin iki yüz arasında olmakla birlikte on iki bin
dizeyi aşan parçalardan da teşekkül ettiğinin altını çizerek (2010: 14, 15) bir bakıma türlerin
uzunluğu ve kısalığına göre bahsi geçen teorinin bahsi geçen tezinin değişebileceğini ifade etmek
istemiştir.
Natalie K. Moyle de Albert Lord’un geliştirdiği Sözlü Kompozisyon teorisinin bazı görüşlerinin
Türk âşıklık geleneğine uymadığı görüşündedir. Mesela A. Lord’un sabit metin fikrini
benimsemiş âşıkların bu düşüncelerinin sözlü gelenek sürecinde kaybolduğu; sabit metnin ve
ezberleme tekniklerinin gücü, sözlü besteleme yeteneğini engelleyeceği görüşünün Türk âşıkları
için çok da geçerli olmadığını “Türklerin durumunda bunların hiçbiri doğru görünmemektedir”
sözleriyle dile getirmektedir (1976: 191). Moyle, çalışmasında bu konuda önemli ayrıntılar
vermekle birlikte yaptığı şu tespiti oldukça önemlidir: “Türk halk hikâyelerindeki türküler, icra
anında oluşmasından ziyade daha önceden ezberlenmiş türküler şeklindedir” (1976: 206).
Moyle’nin bu görüşleri, Türk halk hikâyelerindeki türkülerin icra anında Albert Lord’un iddia
ettiği şekliyle meydana gelmediğini göstermektedir. Nitekim Umay Günay (2015: 56) da tıpkı
Natalie Kç Moyle gibi düşünmekte ve Türk âşık tarzı hikâye ve türkü söyleme geleneğinde, ezber
ve irticalin yan yana yaşadığını ve geliştiğini belirtmiştir.
Sahadan derlediğimiz türkülerin de kaynak kişilerin ezberden söylediğini, türkülerin her icrada
değişmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sonuca ulaşmamızda kaynak kişilerden derlediğimiz
türkülerin deşifre edemediğimiz yerlerini yazmak için kaynak kişilerle sonradan bizzat yüz yüze
görüşmelerimiz esnasında ya da telefonla görüşmelerimizde bize daha önce aktardığı türküleri bir
iki kelime dışında aynen tekrar etmesi olmuştur. Hatta bazen kaynak kişilerin verdiği türküyü
deşifre ederken yanlış anlamadan veya dikkatsizlik sonucu yanlış yazdığımız sözcükleri/ekleri
kaynak kişiler, itiraz ederek doğrusunu yazmamız konusunda bizi uyardığı bile olmuştur. Birkaç
örnek vermek gerekirse 23.08.2020 ve 08.09.2020 tarihinde derleme çalışmaları yaptığımız
İsmail Dokuzoğlu ile 13.09.2020 tarihinde son derleme çalışmalarında icra ettiği türkülerin
deşifre edemediğimiz yerlerini yazmak için aradığımızda hem türkülerde deşifre edemediğimiz
sözcükleri yazdırdı hem de bizim yanlış anlamadan dolayı yanlış yazdığımız sözcükleri
düzelttirdi. Doktor Bey türküsünün üçüncü dörtlüğünün son dizesinde “vereyim” şeklinde
yazdığımız bir sözcüğün “nereyim” şeklinde olması gerektiğini söyleyerek bizi uyarmıştır.
Abdurrrahim Karakoç’a ait bir türküde “Muhammed’i” şeklinde yazdığımız ismin “Muharrem’i”
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şeklinde olması gerektiğini belirtmiştir. Düziçi’nin Akdere Farsak köyünden kaynak kişimiz
İbrahim Çoban da yanlış anlamamızdan veya dikkatsizlik sonucu yanlış yazdığımız bazı
sözcüklerin doğrusunu yazmamız konusunda bizi uyarmıştır. “Kaman Ağıdı I” türküde “üleşir”
şeklinde yazdığımız sözcüğün “güleşir” şeklinde, “yükler” şeklinde yazdığımız sözcüğün
“Büyükler” şeklinde; Derdiçok’a ait bir türküde ise “beli” şeklinde yazdığımız sözcüğün “beliği”,
“asıl” şeklinde yazdığımız bir sözcüğün ise “Alsın” şeklinde olması gerektiğini belirtmiştir.
Düziçi’nin Gökçayır köyünden kaynak kişimiz Mehmet Yılmaz da icra ettiği türkü metninde
yanlış deşifre ettiğimiz sözcükler hakkında bizi uyarmıştır. Ahmet Bey’in söylediği türküde “yok
ku elimden” şeklinde yazdığımız sözcüğün “yok ġolumdan” şeklinde olması gerektiğini
söylemiştir. Yine aynı türküde “ne deyen” şeklinde deşifre ettiğimiz sözcüğün “nedir diye”
şeklinde olması gerektiğini belirtmiştir. Düziçi’ye bağlı Ellek beldesinden kaynak kişimiz 1945
doğumlu Arif Coşkun’dan yaptığımız derlemelerde kaydettiğimiz türkülerin (ve varsa hikâyeleri)
deşifre edemediğimiz yerlerini yazmak ve de yanlış anlama, dikkatsizlik gibi nedenlerle varsa
yanlış yazdığımız yerleri düzeltmek amacıyla kontrol ettiğimizde yanlış yazdığımız bazı
kelimeleri hatta tek bir harfi bile düzeltmemizi istemiştir. Örnek vermek gerekirse hikâyesi
olmadığı için çalışmamıza almadığımız icra ettiği Karacaoğlan’a ait “Sultan Süleyman’a
Ġalmıyan Dünya” adlı türküdeki bir dörtlüğün ilk iki dizesindeki “yapısın/ġapısın” şeklinde
yazdığımız sözcüklerin “yapısı/ġapısı” şeklinde olması gerektiğini, böyle olmadığı takdirde
üçüncü dizenin sonundaki “köprüsü” sözcüğüyle uyumlu olmayacağını belirtmiştir. Görüleceği
üzere tek bir “n” harfinin fazlalığına bile müsaade edilmemektedir. Yine aynı türkünün son
dörtlüğünün ikinci dizesinin “Dolup” şeklinde yazdığımız ilk sözcüğünü “Ġolum” şeklinde
olması gerektiğini söyleyerek doğrusunu yazmamız konusunda bizi uyarmıştır. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür.
4.3. HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN TEMATİK ÖZELLİKLERİ
Konumuza geçmeden türkülerin konularına göre tasnif etmenin çok güç olduğunu (Bekki, 2004:
97; Mirzaoğlu, 2000: 229, 230; Mirzaoğlu; 2016: 505; Öztelli, 2002: 17) belirtmekte fayda var.
Bu zorluğun nedenlerinden biri türkülerde birden fazla temin bir arada işlenebilmesidir. Böyle
durumlarda türküdeki ana tema göz önünde bulundurulsa da ele alınan ana temalar da bireyden
bireye değişebilmektedir (Bekki, 2004: 97). Doğrudan çalışma konumuzla ilintili hikâyeli türkü
konusunda önemli çalışması bulunan Merdan Güven de hikâyeli türkülerin konu bakımından
sınıflandırılmasının zor olduğunu, bu zorluğun sebebini ise hem türkü hem de hikâye kısmında
tek bir konunun özellikle vurgulanmamış olmasına bağlamaktadır. Güven’e göre hikâyeli
türkülerin çoğunluğunda birkaç konu birlikte vurgulanarak işlenmektedir (2012: 133). Bunu
çalışma sahamızdan derlediğimiz türkü metinlerinde de görmek mümkündür.
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Karayiğit Osman’ın 1974 yılında icra ettiği “Turnalar I” adlı türkü askerdeyken söylendiği için
“asker türküsü”, memleketine ve eşine hasretliği dile getirdiği için “Sevda konulu türküler”, bu
hasretini turnalar üzerinden dile getirdiği için de “hayvanları konu alan türküler” grubuna
girmektedir. Görüleceği üzere bu türküyü konusuna göre bir gruba yerleştirmek oldukça güçtür.
“Yazıcıoğlu Şeref İle Senem I” adlı hikâyeli türkünün hikâyesi göçerevli yaşamın hüküm sürdüğü
yıllarda geçmesine karşın söylenen türkü tamamen aşk üzerinedir. Bu yönüyle türkünün
hikâyesini göz önüne aldığımızda “Göç türküleri”, söylenen türküyü esas aldığımızda “aşk konulu
türkü” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. “Avrad Yeyin Seyri Benim Ġarnım Aç” adlı türküde ise
hastanede bir türlü hanımını tedavi ettiremeyen gariban bir adamın hem doktordan hanımı tedavi
etmesini istemekte hem de gariban olduğu için doktoru alttan alta eleştirmektedir. Bu yönüyle
türkünün bazı dörtlükleri “eleştiri”, bazı dörtlükleri ise “istek” temalı türküler grubuna
girmektedir. “Elbeylioğlu IV” adlı hikâyeli türkü Kör Paşa’nın girdiği bir savaşa Elbeylioğlu’nun
Kör Paşa’ya destek amacıyla gönderdiği kırk atlısının yapılan savaş sonucu ölmesi yönüyle
“savaş temalı türkülere”, ölen kırk atlısının arkasından söylediği türkü ise “ölüm temalı türküler”
grubuna girmektedir. Yani türkü hem ölüm temalı hem de savaş temalı bir türküdür. “Beňli
Dorum Yan Gelip De Yatıyá” adlı türkü emanet alınan yaşlı bir atın ölümü üzerine söylendiği
için “hayvanları konu alan” türküler, kendisine verilen bu yaşlı atın yaşlılığına binaen komik
hallerini dile getirdiği için “mizahi içerikli” türküye girmektedir. Son bir örnek vermek gerekirse
Hatice Cevahir’den derlediğimiz “Ben de Geldim İstanbul’a” adlı türkü, Hatice Cevahir’in sağlığı
bozulması üzerine söylediği bir türküdür. Dolayısıyla derlenen bu türkü “Hastalık Türküleri”
grubu içinde değerlendirilmelidir. Ancak türkünün içerisine Hatice Cevahir çocuklarını da
katarak aile içi olayları da dâhil etmiştir. Hatta bir dörtlükte evli olmasına karşın yıllardır ayrı
yaşadığı kocasının bir kere bile kendini aramadığını dile getirdikten sonra kocasına eleştirel
ifadelerde bulunmuştur. Bunun dışında çocuklarının ne işle meşgul olduğu, hangi özelliklere
sahip olduğu, çocukları arasında söz sahibi bakımından önde olanın hangisi olduğu gibi daha
birçok aile içi konularda bilgi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu dörtlükler göz önünde
bulundurulunca bu kez türkü “Toplum ve Aile İçi Olayları Konu Alan Türküler” grubu içerisine
dâhil olmaktadır. Bu saydığımız türkü örneklerinde görüleceği üzere aynı türkü içinde farklı
konular bir arada bulunabilmektedir. Biz bu tarz türküleri aşağıda yapılan konularına göre türküler
tasnifinde ele alırken bu türkülerde baskın olan temayı ölçüt alacağız. Bu açıklamadan sonra asıl
konumuza geçebiliriz.
Yukarı bölümlerde türküleri konularına göre tasnif eden bazı araştırmacıların belli başlı tasnif
örneklerine yer vermiştik. Burada ise çalışma sahamızla doğrudan ilintili olan Ali Rıza Yalman’ın
yöre türkülerini tematik olarak gruplandırdığı tasnif ile türküler üzerine son dönemlerin en
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kapsamlı çalışmasını yapan Ali Yakıcı’nın türküleri konularına göre ayırdığı tasnife yer
vereceğiz. Ali Yakıcı’nın tasnifi en geniş ve en güncel tasnif olduğu için çalışmamızdaki
türkülerin tematik özelliklerini Ali Yakıcı’nın yaptığı tasnife göre inceledik. İlk olarak yörede çok
erken dönemlerde yıllarca derleme çalışması yapan Ali Rıza Yalman’ın tasnifine bakmakta fayda
var.
Ali Rıza Yalman, çalışma sahamızın da içinde bulunduğu Güney Anadolu türkülerini konularına
göre altı kısma ayırmıştır:
1. Öğüt üstüne türküler: Bu türküler genel olarak dinleyenleri milli örf, adet, geleneklere ve
de insani duygulara yönelten bir nevi vaaz niteliğindeki türkülerdir.
2. Övüt üstüne türküler: Bu türküler genel olarak dinleyicilerde kahramanlık duyguları
uyandıran herhangi bir hikâye veya olayda geçen kahramanın övgülerini içeren türkülerdir.
Bu türküyü söyleyen icracı da aynı duygulara kapıldığını icra anında görmek mümkündür.
3. Ağıt üstüne türküler259: Bunlar, yaslı ve acıklı mersiyelerdir. Ağıtların mutlaka bir güftesi
vardır ancak her güfte ağıt olarak söylenmez. Güftenin iç parçalayıcı acılarına yürek
dağlayıcı nağmeler eşlik eder.
4. Yiğit üstüne türküler:
Güfteyi yazan şair nasıl sözleriyle okuyanın göğsünü
kabartmaktaysa bu güfteyi söyleyen icracının da tok ve gür bir ses tonuyla dinleyicilerde aynı
duyguyu uyandırması istenen türkülerdir. Halkın musikide başarıyı devamlı olarak bu
manalarda aramaktadır.
5. Yavuk üstüne türküler: Diğer adı “güzel üstüne” dir.260 Bu türküler şen şakrak olursa
musiki de güfteye o denli uygun nağmelerle eşlik eder. Dinleyenler hem güfteye hem de
besteye dikkat eder. Eğer icra eden kişi bunlardan birini aksatsa dinleyiciler hemen bunu fark
eder ve hoşnut olmazlar. O yüzden bu tür türküleri profesyonel birinin çalıp söylemesi
gerekir.
6. Yağıt üstüne türküler: bu türkülere halk “Karaçor” veya “Düşman üstüne” derler

(Yalman, 1977: 234-235).
Çukurova’da önemli derleme çalışmaları yapmış olan Ali Rıza Yalman’ın yöre türküleri hakkında
yaptığı bu tasnifin bazılarının yörede hâlâ geçerli olduğunu saha çalışmalarımızda bizzat şahit
olduk. Bunlar içerisinde “Öğüt üstüne”, “Güzel üstüne” ve “Ağıt üstüne” en çok karşılaştığımız
tasnif çeşididir. Kaynak kişilerimizin birçoğu icra ettiği Karacaoğlan’ın türküleri hakkında
“nasihat/öğüt üstüne”, “güzel üstüne” gibi açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu iki tasnifin genelde
Karacaoğlan’ın ile özdeşleşmiş türkü tasnifi olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ali
Rıza Yalman’ın tasnifinde olmayıp ancak “öğüt üstüne” ile ilintili olabilecek bir başka tasnife
daha rastladık ki bu da “ahiret üstüne” dir. Kaynak kişilerimize icra edeceği Karacaoğlan
türkülerinin hikâyesi nedir? tarzında sorduğumuz sorulara binaen eğer bir hikâyesi yoksa bu
tasnife uygun biçimde “ahiret üstüne, güzel üstüne, nasihat üstüne” şeklinde cevaplar
vermişlerdir. Bunun dışında kaynak kişilerimizle Karacaoğlan hakkında konuşurken Karacaoğlan
hakkında bilgi sahibi olan kişiler; Karacaoğlan’ın dünyada söylemediği hiçbir konunun

Yalman, bu bölümü sadece “Ağıt üstüne” şeklinde vermiş ve açıklama kısmında da türkü yerine mersiye
sözcüğünü kullanmıştır. Ancak biz, Yalman’ın türküleri altı başlık altında ele almasını dayanak alarak bu
başlığı kullandık.
260
H. Ömer Özden, türkülerde en çok işlenen konuların başında aşk geldiğini söylemektedir (2013: 57).
259
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olmadığını belirttikten sonra en çok “güzel üstüne”, “ahiret üstüne” ve “nasihat üstüne”
söylediklerini belirtmişlerdir. Ali Rıza Yalman’ın yaptığı bu üç tasnif dışındaki diğer üç tasnife
‘ismen’ tesadüf etmesek de derlediğimiz türkülerin bazılarının tematik yapısı diğer üç tasnife
uyduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda derlediğimiz türkülerin tematik yapısının Yalman’ın
tematik yapı tasnifiyle büyük oranda uyuştuğunu söyleyebiliriz.
Ali Yakıcı’nın (2013: 247-278) yaptığı türkü tasnifi ise şöyledir:
1. Aşk/Sevda Konulu Türküler
2. Gurbet/Ayrılık/Hasret Konulu Türküler
3. Beşik/Bebek/Çocuk Türküleri/Ninniler
4. Ölüm Türküleri/Ağıtlar
5. Tören türküleri
5.1. Düğün türküleri
5.1.1. Kına türküleri
5.1.2. Gelin alma/karşılama/kutlama türküleri
5.1.3. Güvey türküleri
5.2. Bayram türküleri
6. Asker/askerlik türküleri
7. Hapishane türküleri
8. Olay türküleri
8.1. Tarihî olayları konu alan türküler
8.1.1. Savaş türküleri
8.1.2. Yiğitlik/kahramanlık türküleri
8.1.3. Eşkıya türküleri
8.2. Sosyal olayları konu alan türküler
8.2.1. Toplum ve aile içi olayları konu alan türküler
8.2.2. Göç türküleri
8.2.3. Hastalık türküleri
9. Doğal çevreyle ilgili türküler
9.1. Doğayı konu alan türküler
9.2. Bitki ve çiçekleri konu alan türküler
9.3. Hayvanları konu alan türküler
10. Beslenme ve yiyecekleri konu alan türküler
11. İş ve meslek hayatıyla ilgili türküler
12. Övgü türküleri
13. Yergi/Alay/Eleştiri türküleri
14. Şikâyet türküleri
15. Eğitici/öğretici türküler
16. Arzu/istek türküleri
17. Dinî/tasavvufî nitelikli türküler
18. Oyun türküleri
18.1. Çocuk oyunlarındaki türküler
18.2. Kadın oyunlarındaki türküler
18.3. Erkek oyunlarındaki türküler

Görüleceği üzere Ali Yakıcı’nın konularına göre türküler tasnifi oldukça geniş yelpazelidir. Biz
bu bölümde Yakıcı’nın yukarıda verdiğimiz “Konuları Bakımından Türküler” tasnifini esas
alacağız.261 Ancak derlediğimiz türkü metinlerinin büyük çoğunluğu Yakıcı’nın tasnifine

Yakıcı’nın tasnifindeki (Güvey türküleri gibi) bazı türküler derlediğimiz türküler arasında
bulunmamaktadır. Yapılacak olan tasnifte Ali Yakıcı’nın bu tasnifine yer verilmeyecek, sadece olanlar
verilecektir. Ayrıca örnek olması bakımından bazı tasnifler altında derlediğimiz türkü örnekleri verilecektir.
261
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uymakla birlikte bazı türkülerinin tematik yapısı uymamaktadır. Bunlardan birincisi derlediğimiz
olay türküleridir. Derlediğimiz olay ağırlıklı türküler bir olayı anlatmasına karşın bu anlatılan olay
Yakıcı’nın “Olay Türküleri” başlığı ve bu başlığın alt başlıklarındaki olay türküleri tasnifine
girmemektedir. Yakıcı, olay türkülerini genel itibariyle ülke genelini ilgilendiren türküler
açısından ele almıştır. Oysa bizim derlediğimiz olay ağırlıklı türküler; genel itibariyle çok dar bir
çevreyi kapsamakta ve günlük hadiselerle ilgilidir. Derlediğimiz türkülerden bir kısmı ise mizahi
içeriklidir. Yakıcı’nın tasnifinde “mizahi türküler” başlığı da bulunmamaktadır. Ancak mizahi
türküleri de içine alabilecek “Yergi/Alay/Eleştiri Türküleri” sınıflandırması bulunmaktadır. Biz
bu yüzden mizahi türküleri Yakıcı’nın bu tasnifinin içine almayı uygun gördük. Derlediğimiz
olay türküleri Boratav’ın (2014: 171) “Anlatı türküleri” içinde yer alan “bölgelere ya da bireylere
özgü konuları olan türküler” sınıflandırmasına oldukça uygun düştüğü için bu gruplandırmanın
içine dâhil ettik. Bu türkülerden bazıları şunlardır: “Arabanın Kilit Yiddi, Ġırk Yedi Yılında Bir
Savaş Açdık, Kabak Türküsü, Bir Gün Sevgilimle Ġonuşuyorduk, Biraz Zahmet Çekdim
Doğrulttum Yolu”. Derlediğimiz türkülerin tematik sınıflandırılması aşağıda verilmiştir.
4.3.1. Aşk/Sevda Konulu Türküler
Aşk ve sevda türküleri, karşı cinsten kişiler için sahip olduğumuz romantik duyguları ifade eder
(Sieling, 2003: 9). Karacaoğlan, Türk edebiyatında belki de herkesten daha fazla aşk ve doğa
şairidir. İster divan edebiyatında olsun ister halk edebiyatında olsun doğa unsurlarının en zengin
ve bereketlisi Karacaoğlan’da bulunur denilebilir. Ancak bu tabiat, Karacaoğlan’da bir aşk
çevresi şeklinde vücut bulmaktadır (Kabaklı, 1976: 285). Dadaloğlu ve Karacaoğlan’a ait
hikâyelerde şiirin çok olduğu görülmektedir. Karacaoğlan’a ait hikâyelerde Karacaoğlan’ın
gezdiği coğrafya kısaca tasvir edildikten sonra bir yerde karşılaştığı bir güzele türkü söylediği
görülür. Mekânlar farklılaştıkça karşılaşılan yeni güzeller veya yeni bir durum, yeni türkülerin
söylenmesine neden olmaktadır (Mirzaoğlu, 1994: 82). Sahada derlediğimiz türkülerde
Mirzaoğlu’nun tespitlerine benzer şekilde birçok türkü bulunduğunu söyleyebiliriz. Karacaoğlan
dışında da yörede birçok âşığın aşk konulu türküleri bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına örnek
vermek gerekirse “Ala Gözlü Benli Dilber, Deli Boran I, Sürmeli Bey, Gönül Sazın Çalmaz İdim,
Ben Dosduma Selam Saldım, Hacce (Hatice), Hey Ağalar Sevdiğimi Sorarsan, Hey Ağalar Bir
Güzele Uğradım, Emirler’den Bir Kız Endi Puňara, Âşık Halil I, Âşık Halil II, Âşık Halil III,
Ġadirli’den Çıktım Andırın Yolun, Garipçe Garipçe Öten İbili, Ġaranı’nın Dereleri I, Çobanın
Elinde Ġaval, Sarı Gelin Suya Geder, Yoklayın Gönlümü Seviyor İsen, Yayla Güzeli,
Gundağzı’ya Erden Geldim, Kerem ile Aslı I, Yeğen Ali, Ela Gözlü Benli Dilber, Ağlayı Ağlayı
Düşdüm Çöllere, Kerem ile Aslı, Şu Ġarşımda Duran Gözel, Şu Göllerde Öten Ġuşlar, Öksüz Ali
I, Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim, Âşık Halil IV, Esman ile Zevcan, Apala Gözlerin Sevdiğim
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Dilber, Bon Ben Bir Gelin Gördüm, Bōn Ben Bir Gelin Gördüm, Acem Kızı, Bu Gelini Ben mi
Sevdim” türkülerini verebiliriz.
Ala Gözlü Benli Dilber
Karacaoğlan, bir kıza âşık olur. Bu kızı ailesinden istetmek için ailesini gönderir. Ancak kızı
Karacaoğlan’a vermezler. Karacaoğlan, bir gün elinde sazıyla gezerken bu kızı görür ve bu kıza
duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Ala gözlü benli dilber
Halımdan habarın var mı
Seni baňa vermediler
Zulümden haberin var mı
Ala gözlü benli dilber
Ġoyma beni el yerine
Altın kemerin olayım
Dola beni bel yerine
Hecine gönlüm hecine
Yiğit de ölüm gecine
Dak beni zülfün ucuna
Sallanayım pul yerine
Ġaracoğlan der nolayım
Ġolunu boynuna dolayım
Kele ġız kölen olayım
Ġabul eyle ġul yerine
4.3.2. Gurbet/Ayrılık/Hasret Konulu Türküler
Derlediğimiz türkülerden bu gruba dâhil edebileceğimiz türkülerden bazıları şunlardır: “Mektup
Saňa Bir Amanat Edeyim, Elbeylioğlu III, Elbeylioğlu V, Deli Boran III’ün ilk türküsü, Döne
Gelin, Olmasın Dünyada Halini Soran, Kılıç Ali Gündeşlioğlu II’nin ikinci türküsü, Andırın’ın
Yazıları, Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa, Acı ve Serde Gurbet Eli Yelleri, Babama, Gülüsdana
Beňzer Bu Dağlar Yazın, Elbeylioğlu VII, Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın, Hey Ağalar Nice
Olur, Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar I ve II, İki Bülbül Geldi Ġondu Dikene, Yavrılarım
Babam Diye Ağlıyor, Görüküyo Hamite’nin Ġalası, Yayla Hasreti, Yayla Özlemi, Yavrularım
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Ġuzularım”. Bu türküler içinde “İki Bülbül Geldi Ġondu Dikene” adlı hikâyeli türkü, uzak bir
yere gelin giden bir kızın aile ve memleket özlemi üzerine söylediği bir türküdür.
Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa
Kemal Kıl, çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında yazları hayvanlarını otlatmak amacıyla Düldül
Dağı’nın yamaçlarına yaylalara çıkmaktadır. Daha sonra il dışında çeşitli işlerde çalıştığından
dolayı eski zamanlarda çıktığı yaylalara çıkamaz olmuştur. Çocukluğu ve gençliği hep yaylalarda
geçtiği için bu yaylalar Kemal Kıl’ın burnunda tütmeye başlar. Kemal Kıl, 2000’li yıllarda
Mersin’in Gözne beldesinde çalışırken bu beldeye yakın Bekiralanı’nda Yörüklerin günlerce
süren yayla göçlerini görür. Kemal Kıl, Yörüklerin göçünü görünce çocukluğunda ve gençlik
yıllarında kendi memleketindeki sıkça yayladığı yaylalar aklına gelir ve duygulanarak
memleketindeki yaylalara özlemi dile getiren aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Atmaca şahini yüksek uçarsa262
Her av da avcısından ġaçarsa
Ağaçları yaprağını açarsa
Ġoyu kölge verir dalı dağların263
Ġatarlar ġoyuna görpe ġuzuyu264
Yiğit bilmez alnımdaki yazıyı
Bitmek bilmez eniş yokuş uzuyo
Ġıvrım ġıvrım geder yolu dağların (yolu dağların)
Efkarlandı Hacı Kemal coşdu mu265
Etrafında lale sümbül açdı mı
Yaylacılar (da) yaylasına göçdü mü
Kokar burcu burcu gülü dağların266
4.3.3. Ölüm Türküleri/Ağıtlar

İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son dize iki iki defa tekrar edilmiştir.
264
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
265
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
266
Son dize iki defa tekrar edilmiştir.
262
263
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Çalışma sahamızın da içinde bulunduğu Çukurova yöresi ağıtlar yönünden oldukça zengindir.267
Derlediğimiz metinlerin birçoğunun da ağıt olması yörede ağıt geleneğinin zenginliğini
göstermektedir. Derlediğimiz ağıtların bir kısmı ölen birinin ardından söylendiği gibi ölen
hayvanlar ve yıkılan, kuruyan bitkiler için de söylenmiştir. Bu tarz türkü ve ağıtlardan bazıları
şunlardır: “Döne Türküsü, Çoban Kahya’nın Ağıdı, Elif’in Devesi Çaydan Sulanır, Esmehan,
Köroğlu II’nin ikinci türküsü, Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın, Ali’nin Ağıdı, Mehmet’in Ağıdı
I ve II, Celaloğlan’ın Ağıdı I ve II, Şaban’ın Ağıdı, Sele Giden Üç Çocuğun Ağıdı, Mehmet
Nam’ın Ağıdı, Ahmet’in Ağıdı, Hırrak Mehmet’in Ağıdı, Kozanoğlu’nun Ağıdı I ve II, Leyli’nin
Ağıdı, Avşar Mehmet’in Ağıdı, Sarı Ahmet’in Ağıdı I, Ali Paşa, Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı I,
Bayram Ali’nin Ağıdı, İneğin Ağıdı, İlhan’ın Ağıdı, Ağ Gelin, Mehmet Ali’nin Ağıdı, Omar’ın
Ağıdı, Hamza Ali’nin Ağıdı, Hanifi Bebek’in Ağıdı, Körezek’in Ağıdı I, Erzinlioğlu’nun Ağıdı,
Kardeşi Tarafından Öldürülen Kızın Ağıdı I, Binin Gardaşlar Da Gedelim Ava, Hatça’nın Ağıdı,
Kır Höke’nin Ağıdı, Avşaroğlu, Eşkıyalar Tarafından Vurularak Öldürülen Mehmet’in Ağıdı,
Hayta Hüseyin Ağa’nın Ağıdı, Eşkıyalar Tarafından Vurulan Askerin Ağıdı, Leyli’nin Ağıdı”.
Leyli’nin Ağıdı
Çok eski zamanlarda Çotlu köyünde Leyli adında bir kız varmış. Bu kızı bir gençle nişanlarlar.
Bu kız, nişanlı iken Gökçayır köyünde ikamet eden bir aile bu kızı zorla kaçırır ve bir gençle
evlendirirler. Aradan epey bir süre geçince bu kıza biri bir iftira atar. Kız, bu iftiraya dayanamaz
ve bir ağaçta kendini asarak intihar eder. Kızın annesi kızının intihar edip öldüğünü duyunca
hemen kızın öldüğü yere gelir ve kızına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Hökümetin ġapısına
Bir daş ġodum yapısına
Böyük güccük minnet eddim
Böyük báğin hepisine
Tekerek Leyli’m tekerek
Öksüz göçünü çekerek
Leyli’m yaylaya göçüyo
Başına çiçek sokarak
Leyli ġızım Leyli ġızım
Mor bölükler düzüm düzüm
Yörede ağıtlar üzerine yapılmış belli başlı çalışmalar için bkz. Çağımlar, 2010; Görkem, 2001; Şimşek,
1993
267
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Aşireti teklif edip
Gelin vericiydim güzün
Leylim binmiş bineňe
Ġan göllenmiş yunaňa
Senin için geldim ġuzum
Hökümetin ġonāňa
Leyli’nin anası, kızına durmadan dörtlükler söylerken bir akrabası “Yeter Durdu” diyerek
Leyli’nin anasının (Durdu) bu kadar acı çekmesine gönlü razı olmaz. Leyli’nin anası, bu söz
üzerine aşağıdaki dörtlüğü söyler.
Dayımoğlu dayımoğlu
Ġabaca’dan yolu bağlı
Kimim var da kimim ağlar
Ben ağlarım dayımoğlu
4.3.4. Kına Türküleri
Yörede düğünlerde sıklıkla söylenen kına türküleri bulunmakla birlikte bizim çalışmamız hikâyeli
türkü olduğu için “Yazıya Bosdan Ekerler” dışında hikâyesi olan bir kına türküsü derleyemedik.
Zaten kına türküleri hikâyesiz bir şekilde icra edilmektedir.
4.3.5. Asker/Askerlik Türküleri
Derlediğimiz türküler içinde askere giderken veya askerdeyken söylenen türküler az da olsa
bulunmaktadır. Askere giderken veya askerdeyken söylenen türkülerin içeriği ise askerlikle
ilintili değildir. Bu türkülerin içeriği ağırlıklı olarak memlekete, sevgiliye, eşe duyulan özlemle
ilintilidir. Askere giderken veya askerdeyken söylenen türküye bir örnek vermek gerekirse “Sabah
Birde Ordan Bindik Trene” adlı türkü verebiliriz.
4.3.6. Hapishane Türküleri
Derlediğimiz türküler içinde hapishanede yazılan çok az türkü bulunmaktadır. Hapishanede
yakılan bu türküler ise hapishane hayatından ziyade sıla hasreti, geçmiş dönemde yapılan bazı
davranışlardan dolayı pişmanlık gibi konuları içermektedir. Hapishanede yakılan bu türküler
şunlardır: Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden, Evimizin Yeri Düzden, Hani Arkadaşdık
Gelmen Yanıma. Bu türkülerden birini vermek gerekirse aşağıdaki türküyü verebiliriz.
Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden
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Dadaloğlu zamanında İnce Bey denen bir bey vardır. Osmanlı bu beyleri bulunduğu yerlerin
vergilerini toplaması için görevlendirir. Ancak bazı beyler, kendi zimmetine para geçirir. Bunun
üzerine Osmanlı bu beyleri hapishaneye atar. İşte bu hapishaneye alınan beylerden biri de İnce
Bey’dir. Halep’te hapiste tutulan İnce Bey, sıradan insanlarla, kölelerle aynı koğuşta kalır.
Koskoca bir beyken kölelerle aynı koğuşta kalmak çok zoruna gider ve aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Yekin durnam yekin (de) Göğsun Gölü’nden268
Acep nere varır (da) bizim halımız
Halep Vadisi’nden yüce dağlardan
Ġurtbeli’nden doğru geder yoluňuz (der yolunuz)
Yayla yaylarısan (da) Domruğ’u yayla269
En Ökkeş Dede’ye seyranın eyle (seyranın eyle)
Haseli’de benim sağlığımı söyle
Emmi dayı böyük güccük biliňiz (der biliniz)
Halep’den beri Domruk Dağları270
Antep eli hoş yetirir bağları (der bağları)
Avcı derler Çavışlı’nın báğleri271
Orda biraz yüksek uçun sürüňüz
Şekerobası derler bir hubca yerdir
Şenliği geniş de meydanı dardır
Bulanık’da bizim yeğenler vardır
Ağca Báğ’a selam söyle biriňiz
Diyor İnce Báğ’ım ünüm varıken
Arap at üstünde demim varıken
Hasali’de kırk atlı bir báğ iken
Şimdi köleyiňen ġaldık yalıňız

İki defa tekrar edilmektedir.
İki defa tekrar edilmektedir.
270
İki defa tekrar edilmektedir.
271
İlk iki dizenin havasını verdikten sonra Mustafa Köse rahatsızlığından dolayı türkünün havasını
verememiştir.
268
269
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4.3.7. Savaş Türküleri
Bir toplulukta vücut bulan hadiselerin edebi eserlere yansımaması düşünülemez. Bu bağlamda bu
eserler tarih, sosyoloji gibi alanlarda birer belge görevi üstlenirler (Kurnaz, 1990: 35). Dolayısıyla
türküler, kimi zaman tarihi belge niteliği taşırlar (Öztelli, 2002: 26). Göçerevli yaşamın hüküm
sürdüğü zamanlarda yörenin Türkmen aşiretleri yer yurt kapma yüzünden yer yer birbiriyle
çatışmaya girmişlerdir. Bu Türkmen aşiretleri arasında ise Avşar ve Cerit Türkmen aşireti
arasındaki kavga en bilinenidir. Bu kavgaları konu alan türküler yörede hâlâ söylenmektedir. Her
ne kadar bu aşiretlerin yaptıkları kavgalar bir savaş olmasa da bu türküleri de savaş türküleri
içinde değerlendirebiliriz. Bu türkülerin en meşhuru ise Dadaloğlu’na ait türküler
oluşturmaktadır. Bu kavgalar dışında Osmanlı zamanında bazı savaşlar olmuştur. Yakın
zamanlarda ise Kıbrıs Barış Hareketi ile Kore Savaşı olmuştur. Kore’ye sadece asker gönderen
Türkiye, Kıbrıs için ise gereğini yapmıştır. Bu savaşlar da yörede türkülere konu olmuştur. Bu
gruba giren türkülerden bazıları şunlardır: “Elden Geldi (De) Elden Geddi Gaziler, Elbeylioğlu
V, Kaman Ağıdı I ve II Ahıska I, Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı, Sağlık Olsun Gelirim Bir Gün”.
Kaman Ağıdı I
Bahçe’nin Kaman köyünde bir aile yaşarmış. Bu ailenin dokuz oğlu, iki kızı varmış. O dönemde
Kars’ta bir savaş başlar. Kars’a askere giden dokuz erkekten hiçbiri gelmez. Evli olan bu
erkeklerin hanımları, iki kız kardeşi ve yaşlı anne ve babadan oluşan aile, perişan bir duruma
düşer. Çünkü bağda bahçede erkek gücüyle yapılan işleri yapacak kimse kalmamıştır. Bu
çocukların annesi, bir gün çok duygulanır ve çocuklarını da türkünün içine katarak aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Ġaman’da uşak ġalmadı
Ladıf geddi sürüyünen
Hep ġapandı böğük evler272
Ġoca ġaldı ġarıyınan
Ladıflar geliyor dense
Müjdecisi eve gelse
Halıl Kahya’m ġıra binse273
Süleyman’ım doruyunan

272
273

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Aslanlar geldi güleşir
Yiğitler274 ġana bulaşır
İnşallah Hızır ulaşır275
Al bayraġlı periyinen
Çavışlar bölüğün düzer
İstikamlar mezar ġazar
İnşallah káfiri bozar276
Peygamber’in zoruyunan
Aňġşe’min gözleri sürme
Arzı’mın beliği sırma
Gölden uçdu bir çift durna277
Ötüşüyo diliyinen
Omar Aslan Ali’yinen278
Benli Fakı’m sarıyınan
Acep ġavuşdu m(u) ola279
Mahsur oğlum Veli’yinen
Ġars’da ġavġa ġuruluyo
Ladıf ora deriliyo
Trampetler çalınıyo
Mızıkalı boruyunan280
Aman Göğ Emine’m aman
Ġayri üsdümüzden kalġsa duman
Bizim vatanımız Ġaman281
Bir önceki derlememizde “Büyükler” olarak söylenen bu sözcüğün Çoban ile 18.09.2020 tarihinde
görüşmemizde “yiğidler”olarak söylenmesi gerektiğini belirterek ilgili sözcüğü değiştirmemizi istemiştir.
275
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
276
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
277
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
278
Son iki dörtlüğü icra anında orada bulunan İbrahim Çoban’ın isteği üzerine Mehmet Çoban söylemiştir.
279
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
280
İbrahim Çoban ile 18.09.2020 tarihinde yüz yüze görüşmemizde bir önceki derlemede bu dörtlüğü
vermeyi unuttuğunu söylemiştir. Biz de bu dörtlüğü kendisinin dediği yere ekledik.
281
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dizedeki “sümbüllü” yerine “çimenli”
sözcüğü kullanılmıştır.
274
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Mor sümbüllü ġoruyunan
4.3.8. Yiğitlik/Kahramanlık Türküleri
Çukurova Türkmenleri, yıllarca göçerevli bir yaşam sürmüştür. Bu yaşam tarzının sonucu olarak
aşiretler arasında yukarıda da bahsettiğimiz gibi yer-yurt kavgaları eksik olmamıştır. Özellikle de
Avşarlar ile Ceritlerin kavgaları bunlar arasında en çok bilinenidir. Türk halk edebiyatının
koçaklama tarzındaki iki büyük ustasından biri olan Dadaloğlu’nun bu tarz türküleri yörede hâlâ
söylenmektedir. Nitekim yörede araştırmalarıyla tanınan Ali Rıza Yalman’ın yöre türküleri
üzerine yaptığı altı tasniften birinin “Yiğit üstüne” (1977: 234) olması yörede bu tür türkülerin
çok olduğunu göstermektedir. Yörede yiğitlik, kahramanlık türkülerinin başında Dadaloğlu
gelmekle birlikte, Elbeyoğlu, Köroğlu gibi âşıklara ait türküler de önemli bir yer tutmaktadır. Bu
türkülerden bazıları şunlardır: “Diğneyin Ağalar Bir Söz Söyleyim, Köroğlu II, Saňa Diyám Saňa
(da) Hasan Ġalesi, Saňa Derim Saňa Hasan Ġalesi, Yürü Bire Pınarbaşı, Köroğlu Iıı, Benden
Selam Söylen (de) Mürseloğlu’na, Yörü Bre Pınarbaşı, Aşşāğıdan (da) Ġarbi Yeli Geliyor,
Geceki Gördüğüm Şol Ġara Düşler, Saňa Diyom Saňa Hasan Ġala’sı” Bu türkülerden birini örnek
olarak vermek gerekirse aşağıdaki türküyü verebiliriz.
Geceki Gördüğüm Şol Ġara Düşler
Dadaloğlu, Ceritlerle girdiği savaştan yenilgiyle ayrılır. Savaşta birçok askerini kaybeden
Dadaloğlu, üzüntüsünü aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
(Ay) Geceki gördügüm (de) şol ġara düşler282
Hesaba gelmiyo (da) kesilen başlar
Eherlen atımı (da) ġavim ġardaşlar283
Düşman tarafından bize gel oldu
(Ey) Akşamıňan ikindinin arası284
Aldı beni (de) şu düşmanın yarası (oyy, off)
(Ah) Ġamalıklı ġar(a)ardıcın arası285
Cığılaşdı gül gülüce ġan oldu286

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Eherlen atımı (da) ġoç yiğid ġavim
ġardaşlar” şeklinde söylenmiştir.
284
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
285
Üçüncü dize iki defa tekrar edilmektedir.
286
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize üst üste iki defa tekrar edilmiştir.
282
283
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(Ay) Der Dadaloğlu’m da belim büküldü287
Gözümün güferi (de) yere döküldü (oyy, off)
Bu ġavgaya (da) üç yüz atlı dıkıldı288
Yüzü geldi iki yüzü nic(e) oldu
4.3.9. Eşkıya Türküleri
31.07.1933 yılında Kozan’dan Adana’ya sevk edilen 31 eşkıya Kozan’a 40 km uzaklıktaki Tırmıl
Köprüsü’nde kurşuna dizilmeleri, yörede eski zamanlarda birçok eşkıyanın olduğunu
göstermektedir (Can, 2018: 137). Yörede derlediğimiz bazı ağıtlar eşkıyaların vurulması üzerine
söylenmiştir. Bunlardan biri Âşık Kemal Kurt’un icra ettiği “Kır Höke’nin Ağıdı” dır.
Kır Höke’nin Ağıdı
Uzun yıllar önce Höke Ali adında babayiğit, cesur bir adam varmış. Höke Ali, o dönemde sözü
geçen Yeşil Mehmet Ağa’yla bir proplem yaşar ve bu ağayı öldürmeyi kafasına koyar. Höke Ali,
Yeşil Mehmet Ağa’yı öldürmek için askerden kaçar. Hem kaçak konuma düştüğü hem de bahsi
geçen ağayı öldürmek için bir bakıma kendini koruma altına almak amacıyla Dumanlı Yaylasının
zirvesinde saklanır. Dağın zirvesinde kalan Höke Ali’ye Yeşil Mehmet Ağa’nın akrabası olan
dostu İsa Yeşil, aç kalmaması amacıyla azık tedarik eder. Günler böyle gelip giderken Yeşil
Mehmet Ağa, jandarmaya giderek Höke Ali’nin dağlarda saklandığını ve kendini vurmak için
fırsat kolladığını söyler. Jandarma, hemen harekete geçerek Höke Ali’yi bulmak için soruşturma
başlatır ve Höke Ali’nin en yakın arkadaşı İsa Yeşil’i bularak Höke Ali’nin yerini söylemesini
ister. İsa Yeşil, her ne kadar Höke Ali’nin yerini söylemek istemese de yapılan baskılara
dayanamaz ve göstermek zorunda kalır. Höke Ali, jandarmanın teslim ol çağrısına silahla karşılık
vermesi üzerine çıkan çatışmada Höke Ali, vurularak öldürülür. Höke Ali’yle önceden beri
husumeti olan ve Höke Ali’den nefret eden bir amcasının oğlu vardır. Höke Ali’nin vurularak
öldürülmesine çok sevinen bu kişi, Höke Ali’nin kafasını keserek Höke Ali’nin bacısının önüne
atar. Sadece bununla da kalmaz Höke Ali’nin gömleğini de üstüne giyer. Höke Ali’nin bacısı
orada aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Havili góňül havili
Sırtında yelek mavili289
Ne zalımmış emmimoğlu

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Üçüncü dize iki defa tekrar edilmektedir.
289
İlk iki dize iki defa tekrar edilmeketedir.
287
288

356

Söyle buňa ne demeli290
Sağ yanından ġurşun yemiş
Sol yana boynunu eğmiş291
Zalımmışsın emmimoğlu
Ġanlı gömleğini geymiş292
Budadım dalını ġozun
Sildim ġunduranın tozun293
Baş sebebim ġávır Ese
Sürünesin dizin dizin294
4.3.10. Toplum ve Aile İçi Olayları Konu Alan Türküler
Bireyin doğduğu ve yetiştiği kurumun başında aile geldiği, ailenin ise toplumun en önemli unsuru
olduğu bilinen bir gerçektir. Türk aile kültüründe aile içi sorunların dışa yansıtılması hoş
karşılanmamaktadır. Bu yüzden olsa gerek derlediğimiz türkü metinlerinde ail içi sorunları ele
alan türkü metni yok denecek kadar azdır. Derlediğimiz türkülerden bu gruba dâhil
edebileceğimiz türküye bir örnek vermek gerekirse “Evimizin Yeri Düzden” adlı türküyü
verebiliriz.

Bu

türkü

hapishanede

yazılması

sebebiyle

hapishane

türküleri

içinde

değerlendirilebilirse de içerik olarak “aile” ilgili bazı konuları ele alması yönüyle de “aile içi
olayları konu alan” türküler grubuna girmektedir.
4.3.11. Göç Türküleri
Çukurova Türkmen aşiretlerinin yıllarca yazlık ve kışlak arasında bir yaşam sürdüğü göz önünde
bulundurulursa göç türkülerinin yörede çokça kendine yer bulması da kaçınılmazdır.
Derlediğimiz hikâyeli türkülerin çoğunun ya hikâyesi ya da türkünün kendisi göçerevli yaşam
üzerinedir. Kaynak kişilerimiz bu tarz türküleri icra ederken çoğu kez “Beylik zamanı, göçebelik
zamanı, çadır zamanı vd.” gibi sözlerle başladıkları görülmüştür. Bu da bu tarz türkülerin o
dönemden kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla Elbeylioğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi
derlediğimiz türkülerin bilhassa da hikâye kısımları göçerevli yaşamdan izler taşımaktadır. Göç

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Ġávırımış emmimoğlu/De buňa
neler demeli” şeklinde söylenmiştir.
291
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
292
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
293
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda ilk dize “Budadım dalını ġozun” şeklinde
söylenmiştir.
294
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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türküleri, çalışma sahamıza yakın olan Gaziantep Barak Türkmenleri arasında da sıkça söylendiği
tespit edilmiştir (Korkmaz, 1995: 26-33). Dolayısıyla göçerevli yaşam süren Çukurova Türkmen
aşiretlerinin yanında yakın civardaki Barak Türkmen aşiretinin de göçerevli yaşam üzerine
önemli oranda türküleri bulunması, göç türkülerinin bahsedilen yaşam tarzını benimseyen
Türkmenler arasında ortak olduğunu göstermektedir. Ancak bazı türküler göçerevli yaşamdan
izler taşımakla birlikte icra edilen türkünün teması farklıdır. Bir örnek vermek gerekirse “Ahmet
Bey ile Güfer Hanım” adlı hikâyeli türkünün hikâyesi göçerevli yaşamın izlerini taşımakla birlikte
türkünün konusu büyük oranda “Hastalık türküleri” kategorisine girmektedir. “Emmim Evin
Duddu M(u) Ola, Gündeşlioğlu II, Öldürülen Sekiz Kardeş ve Babalarının Ağıdı, Göç Elif’im
Vaktı Geldi Yaylanın, Yürü Bire Pınarbaşı, Ahmet’in Ağıdı, Kozanoğlu’nun Ağıdı I, Garipçe
Garipçe Öten İbili, Her Yerde Söylenir Sevdiğim Metin, Benden Selam Söylen (De)
Mürseloğlu’na, Oğlan Geldin Ġamlı Ġamlı Oturdun I, Yeğen Ali, Geceki Gördüğüm Şol Ġara
Düşler” adlı türküler göçerevli yaşam döneminden izler taşıyan türkülerdir. Her ne kadar bu
türküler göçerevli yaşam döneminden izeler taşısa da işlediği konu itibariyle göçerevli yaşamı
yansıtmamaktadır. Bu türkülerde işlenen temalar ağırlıklı olarak “aşk, sevda, yiğitlik” gibi
konulardır. Bu yüzden bu türkülerde işlenen temayı göz önünde bulundurarak bu türküleri
Yakıcı’nın tasnifindeki ilgili bölümlerde göstermeyi uygun gördük. Göçerevli yaşamdan izler
taşıyan bir esere örnek vermek gerekirse Dadaloğlu’na ait bir türküyü verebiliriz.
Elden Geldi (de) Elden Geddi Gaziler
Dadaloğlu, Ceyhan Nehri’nin kenarına yerleşen Ceritleri atmak için çareler arar. Ceritler, çok
cengâver bir Türkmen aşiretidir. Dadaloğlu, Ceritlerle savaşmak için Kozanoğlu gibi beylerden
yardım sözü alır. Savaş zamanı geldiğinde diğer beyler sözünde durmaz ve Dadaloğlu’nu yalnız
bırakırlar. Dadaloğlu, savaşa dokuz yüz atlısıyla girer ancak mağlup olur. Dokuz yüz askerinden
yalnızca geriye yüz askeri kalmıştır. Bu yüz askeriyle de yazlık yerleri olan Kayseri’ye çekilir.
Kayseri’ye vardığında ölen askerlerinin eşlerinin, çocuklarının ağladıklarını görür. Bu manzara
karşısında çok duygulanan Dadaloğlu, orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Eyy) Elden geldi (de) elden geddi gaziler295
Akar gözüm yaşı çağlar ne deyim
(Eyy) Güzel ġonalgası (da) şirin Binbuğa296
Suval sorar sular dağlar ne deyim (ne deyim)

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
296
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize başındaki parantez içinde kullanılan
“Eyy” ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
295
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(Eyy) Nerde ġaldı (da) benim nazlı ġıratım297
Ġaldı Yarsıfad’da atım pusatım
(Ahh) Gelinler dul ġaldı (da) yavrular yetim298
Nerde babam diye ağlar ne deyim (ne deyim)
(Eyy) Gelin arkadaşlar (da) yanıma gelin299
Bir ġurşun sıkın (da) mezara kömün
(Eyy) Sekiz yüz çadırda (da) sekiz yüz gelin300
Al çıkardı ġara bağlar ne deyim (ne deyim)
(Eyy) Dadaloğlu’m (da) göremedim düşümü301
Dikemedim (de) şehidimin daşını
(Eyy) Yarsıfad’da (da) başa gelen işimi302
Gelin hele gelin size beyler ne deyim (ne deyim)
4.3.12. Hastalık Türküleri
Derlediğimiz türkülerin içinde az da hastalık türküleri bulunmaktadır. Bu türkülerden bazıları
türkünün sahibinin kendi hastalığı üzerine söylediği türküler olduğu gibi bazıları da sevdiği
birinin hastalığı üzerine duygulanarak söylediği türkülerdir. Bunun dışında son dönemlerde
yaygın olan Covid-19 salgınına söylenmiş türküler de bulunmaktadır. Bu türkülerden birkaç
örnek vermek gerekirse “Ahmet Bey ile Güfer Hanım’ın İlk Türküsü, Andırın Yazıları,
Mıhçıoğlu’nun Ağıdı, Corona, Gözlerin Sevdiğim Gül Yüzlü Yârim, Ben de Geldim İstanbul’a”
yı verebiliriz.
Andırın’ın Yazıları
Muhammet Serçe’nin hanımı 2010 yılında geçirdiği beyin felci sonucu yatağa mahkûm olur.
Düziçi’nin Karaguz köyünde ikamet eden Serçe, oğlunun tavsiyesi üzerine 2018 yılında
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
298
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ġocam babam deyin ağlar ne
deyim (ne deyim)” şeklinde söylenmiştir.
299
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
300
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize başındaki parantez içinde kullanılan
“Eyy” ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
301
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
302
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize başındaki parantez içinde kullanılan
“Eyy” ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
297
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Düziçi’ne oğlunun iki katlı evinin bir dairesine yerleşir. Bir yandan yıllardır yaşadığı köyünden
ayrılmanın verdiği hüzün bir yandan da hayat yoldaşının sekiz yıldır yatalak olarak yatmasının
verdiği acıyla duygulanan Serçe, bu duygu yoğunluğu altında aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Andırın’ın yazıları
Davşan ġovar tazıları
Mevla’m alnımıza yazmış303
Neddim ġara yazıları
Cihan suyu coşġun akar
Akar da içimi yakar
Sanki şeyda bülbülüdür304
Sefilce gözüme bakar
Çatal Dağı’n Ġaraguz’u
Yâr addı içime sızı
Ne yatıyon eşim Cennet305
Ġoydun yüreğime közü
4.3.13. Doğayı Konu Alan Türküler
Çukurova Türkülerinde doğa önemli bir yer tutmaktadır. Yıllarca göçerevli bir yaşam sürmüş
Çukurova Türkmenleri doğayla hemhal olduğu için doğaya karşı da duyarlı olmuşlardır. Zaten
tabiat ile iç içe yaşam sürenlerin doğayla geliştirdikleri yakın ilişkiden dolayı doğaya daha saygılı
ve duyarlı oldukları ve bu minvalde bir doğa kavramsallaştırmasına sahip oldukları gerçeği
(Tolstov, 2017: 12) de bunu gerektirmektedir. Yörede bazı âşıklar yaşadıkları muhite de türküler
söylemişlerdir. Bu tarz türküler de doğanın bir parçası olan mekânlara söylendikleri için bu
grubun içinde değerlendirilebilir. Derlenen türkü metni içinde doğayı konu alan birçok türkü
metni bulunmaktadır. Tezimizin ilgili bölümünde (Hikâyelei Türkülerde Mitolojik Unsurlar) bu
konuyu ve bu tarz türküleri ayrıntılı olarak ele almakla birlikte burada doğayı konu alan birkaç
türküye yer vermek gerekirse şu türküleri verebiliriz: “Duddun da Ġolumdan Ortaya Addın’nın
ikinci türküsü, Düziçi’m, Düldül Dağı VI, Meryemçil Beli’ydi Yaylanın Hası, Akamaz Olmuşsun
Eski Yoluna, Viran Olmuş Derebaşı, Dağlar Gayet Yüksek Düz Ġanlıseki, Elbeyli Köyü, Yayla
Senin İçin Ciğerim Yaktım, Düldül Dağı I, Dinleyin Ağalar Methini Edeyim, Buyduran Pınarı,
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Muhammet Serçe, son dörtlükte mahlasını kullanmamıştır.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
305
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “yüreğime” sözcüğü yerine
“içerime” sözcüğü söylenmiştir.
303
304
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Düldül Dağı III, Düldül Dağı Duman Almış Başına, Bayındırlı Köyü, Düldül Dağı VI, Düldül
Dağı IV, Düldül Dağı V, Gökçedağ Türküsü, Gökçedağ I, Gökçedağ II, Bir Yaylamız Var da O
da Morali, Kızlaç Köyü, İmamlı Köyü, Akçadağ, Mehmetli Beldesi, Güzel Karatepe, Berit Dağı,
Dumanlı Yaylası”. Bu türkülerden biri aşağıda verilmiştir:
Düldül Dağı VI
Kemal Kıl’ın köyü Düziçi’nin simgesi sayılan Düldül Dağı’na çok yakın bir yerdedir. Kıl; eskiden
bu dağa yayla çayı toplamak, hayvanlarını otlatmak, odun temin etmek, av avlamak gibi çeşitli
vesilerle sıkça gitmektedir. Kuşuyla, otuyla, yabani hayvanlarıyla büyüleyici bir yer olan Düldül
Dağı’na Kıl, uzun süre çeşitli sebeplerle gidemez. Kıl, bir ara hayvancılığa başlar. 2011 yılında
hayvanlarını alarak Düldül Dağı’nın eteklerinde Bayındır denen bir yere götürür. Kıl, Bayındır’a
geldiğinde Düldül Dağı’nın eski zamanlardaki canlılığının azaldığını hisseder ve duygulanarak
aşağıdaki türküyü söyler:
Sabah erken çıkdım yola
Vereyim Adlıġ’da mola
Oturayım Yelli Bel’e306
Pare pare duman başı Düldül’ün
Bir tarafta Başyolag’ı
Bir tarafta var Ġalaġ’ı
Çobanlar güder oğlağı307
Çetin olur yağmuru ġışı Düldül’ün
Yazın yaylana göçerler
Soğuk suyundan içerler
Senin çayını biçerler308
Kokar burcu burcu döşü Düldül’ün
Vaktı gelir samırsağı yeterdi
Bir kölgesinde imeleri yatardı
Her daşında bir ġuş öterdi309

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
308
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
309
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “bir” sözcüğü söylenilmemiştir.
Dördüncü dizenin başına ise “Ġalmamış” sözcüğü eklenmiştir.
306
307
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Tükenmiş kekliği ġuşu Düldül’ün
Ziyaratcısı eksik olmaz
Kim geldi geçdi bilinmez
Eşi beňzeri bulunmaz310
Var mı yoldaşı Düldül’ün
Hacı Kemal böyle yazdım
Çiçek gimi esdim tozdum
Şöyle bir Düldül’ü gezdim311
Hak’dan nakışı Düldül’ün
4.3.14. Bitki ve Çiçekleri Konu Alan Türküler
Yöre yıllarca doğayla iç içe yaşamış, doğayla bütünleşmiştir. Bu yüzden de bazı türküler
doğrudan bitki ve çiçekleri konu alırken bazılarında ise bu nebatlar türkülerde benzetme unsuru
başta olmak üzere faklı kullanımlarıyla geçmektedir. Bu tarz türkülerden bazıları şunlardır:
“Kekilli Mazı, Düldül Dağı VI, Cöbeli’nin Ġoca Çınarı, Alıç Seni Dur Yıkarım, Düldül Dağı IV,
Gökçedağ Türküsü, Koca Çınar”. Bu türkülerden biri aşağıda verilmiştir:
Kekilli Mazı
Tahmini olarak 1920’li yıllarda Aşağı Tüysüz’de ve civarında değirmen yoktur. En yakın
değirmen Hatay’ın Osmaniye’ye çok yakın bir ilçesi olan Erzin’de bulunmaktadır. Aşağı Tüysüz
ve civarı beş on kişi birleşerek unluk, bulgurluk, döğmelik vd. için bu değirmene giderlermiş.
Değirmende işleri biterse aynı gün dönerler, bitmezse orada konaklarlarmış. Erzin’in girişinde
Kekilli Mazı denen çok büyük bir mazı ağacı varmış. Öyle ki sekiz dokuz kişi yan yana gelip bu
ağacın gövdesini kollarını açarak tutsa etrafını ancak sarabiliyorlarmış. Bir seferberlik sırasında
Kekilli Mazı’nın olduğu yerdeki ağaçları kesmelerine karşın bu ağaca kıyıp da kesmemişler 312.
Tüysüz ve civarındaki kişiler bu değirmene giderken ve değirmenden dönerken mutlaka bu ağacın
dibinde mola verirler, dinlenirler, ihtiyaçlarını görürlermiş. Bir gün Cart Osman ve bir kısım
köylüler, hayvanlarına buğdaylarını yükletip Erzin’deki değirmene doğru yola çıkarlar.

310

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
312
Yemliha Evcimik, türküyü şiir şeklinde okuduktan sonra türküyle ilintili şu bilgiyi vermiştir: Bir gün
Tüysüz’ün kahvesinde ihtiyarlar oturmuş, Seferberlik’in hangi yıllarda olduğunu, kaç yıl sürdüğünü kendi
aralarında tartışmaktadır. Bu ihtiyarlardan biri “Kekilli Mazı” türküsünde Seferberlik’in yedi yıl sürdüğünü
belirtmesi üzerine oradaki diğer ihtiyarlar türküdeki bu bilgiden hareketle Seferberlik’in yedi yıl sürdüğü
konusunda hemfikir olurlar.
311
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Dinlenmek için bu ağacın yanına vardıklarında ağacın yerlerinde yeller estiğini görünce çok
üzülürler. Kendi kendilerine bu mazının akibeti hakkında yorum yaparlar. Bu yorumlar yapılırken
Cart Osman’ın yanında bulunan biri, “Osman bu mazıya ne derdin?” tarzında bir soru sorarak
fikrini öğrenmek ister. Bu mazının kesilmesine çok üzülen Cart Osman, mazı hakkındaki
düşüncelerini orada aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Aslını sorarsan ulu yol üsdü
Mevla’mın sende de var mıydı kasdı
Allah mı emreddi ġulu mu kesdi
Hak’ın emriyinen öldü mü mazı
Mazıyı dersen de bir ġoca mazı
Ġaradır ġaşları sürmeli gözü
Erzin ellerinin gelini ġızı
Dibine gezmeye geldi mi mazı
Yaz gelmiş de kekilini eğmemiş
Güz gelmiş de gazelini yığmamış
Yedi yıl seferberlikde ġıymamış
Gelip bir zalım ġul yoldu mu
Etrafına tel örgüler çekmişler
Ateş vurup kütüğünü yakmışlar
Yerine de akasyalar dikmişler
Şimdi muradınız oldu mu mazı
Ġul Osman’ım der de duyun erenler
Erenler içinde seni görenler
Buňalıp da gölgene de girenler
Ġadrin ġıymetini bildi mi mazı
4.3.15. Hayvanları Konu Alan Türküler
Derlediğimiz türküler içinde hayvanları konu alan türkülerden bazıları şunlardır: “Sarı Tavucağım
Sarı, Lelek Geldi Ekinleri Yıkdırdı, Aldım Ġalemi, Horuzumun Yöne Öte, Hele Bakın Şu
Leylegin İşine, Turnalar II, Turnalar III, Turnalar IV, Turnalar V, Turnalar VI” türkülerini
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verebiliriz. Burada şu açıklamayı yapmakta fayda görüyoruz. “Turnalar” başlığını taşıyan bu
türkülerden bazıları türkü icracıların iç duygularını da yansıtmaktadır. Bu tarz türkülerde turnalar
icracının iç duygularını yansıtmada bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela Karayiğit
Osman’ın icra ettiği “Turnalar I” adlı türküde turnalar, Karayiğit Osman’ın askerdeyken sıla ve
yâr hasretine tercüman olan bir araçtır. Bu türkülerden birine örnek vermek gerekirse aşağıdaki
türküyü verebiliriz.
Aldım Ġalemi Elime
Ketip Selim adıyla bilinen Selim Şahin’in Mehmet Gümren adında bir öğretmen eniştesi var.
Mehmet Gümren, Atalan’da öğretmenlik yaptığı sırada okulun lojmanında kalmaktadır.
Gümren’in en büyük hobisi av köpeğiyle av avlamaktır. Kendisinin ayrıca beraber avlandığı bir
grup arkadaşı da vardır. Beri adında bir av köpeği olan Gümren, bu köpeği çok ama çok
sevmektedir. Köylüler ve Ketip Selim ara sıra bunlara “yanlışlıkla başkalarını da vurmayın”
tarzında mizahi yolla takılmaktadır. Gümren, bir gün arakadaşlarıyla Dümbürdek taraflarına ava
gider. Avlanırken bir çalıdan hışırtı sesi duyunca orada bir av olduğunu düşünerek çalıya ateş
ederler. Ateş sonucu bir bağırtı kopar. Poposundan yaralanan Ahmet adında adamı hemen
sırtlarına alırlar ve evine doğru götürürler. Ahmet’in evine yaklaştıklarında hanımı kocasının
başkasının sırtında geldiğini görünce panikleyerek ne olduğunu sorar. Ahmet de poposundan
yaralandığını ancak korkacak bir şey olmadığını söylese de Ahmet’in hanımı kocasının bu sözleri
üzerine korkusundan oraya bayılıp düşer. Gümren ve arkadaşları bu kez hem Ahmet’le hem
kadınla ilgilenmek zorunda kalırlar. Sonunda Ahmet’in poposundaki saçmaları çıkarırlar ve
Ahmet zamanla iyileşir. Aradan epey bir zaman geçince bunlar yine avlanmaya başlarlar. Bir gün
avlanırlarken av köpeği Beri, bir bıldırcın uçurur. Bıldırcının kalkmasıyla köpeğin de onun
üzerine atlaması esnasında Gümren, tetiğe dokunmasıyla birlikte yanlışlıkla kendi köpeğini vurur.
Yaralanan köpeğini hemen evine getirerek kendince tedavi yöntemleri uygular ama köpek
iyileşmez. Köpeği Adana’daki bir veterinere götürürek ameliyat ettirse de köpek yine iyileşmez
ve Adana’da ölür. Köpeğinin ölmesine çok üzülen Gümren adeta yasa bürünür. Köpeğin
ölmesinden bir müddet sonra Ketip Selim’in bir yakını Gümren’in köpeğinin öldüğünü ve akşama
mizahi yollu başsağlığına gitmeyi teklif eder. Akşamleyin Ketip Selim, hanımı ve bir yakınıyla
Gümren’in evine varırlar. Tabii bu arada köylüler, akşamları aynı bir yakını ölmüş gibi Gümren’in
evine gelip gitmektedir. Ketip Selim, eniştesinin evine vardığında yine kalabalık bir ortam vardır.
Biraz sohbetten sonra Ketip Selim, köpeğin Adana’da nasıl öldüğünü sorar. Gümren ise köpeğine
fazla narkoz verildiğini ve köpeğin bundan dolayı öldüğünü söylerek veterineri suçlar. Köpeğin
ölüsünü ise Adana’daki Asri Mezarlığa bıraktığını da sözlerine ekler. Ketip Selim, biraz da işi
şakaya alarak bu duruma bir ağıt yakılması gerekir, bu tam bir ağıtlık olay, tarzında sözler sarf
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etmesi üzerine Gümren ağıdı kim söyleyecek, diye sorar. Ketip Selim de kendisinin
söyleyebileceğini belirtir. Bu duruma sevinen Gümren, sözü Ketip Selim’e bırakır. Ketip Selim,
eline saz niyetine bir evraç alarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Aldım ġalemi elime
Düşdün mü şimdik dilime
Heç sözümü diğňemedin313
Bak şu Beri’nin halına
Bre Hoca’m sen ne ördün
Atandan böyle mi gördün
Senin işler hep böyle mi314
Bir de Çerçōlu’nda vurdun
Beri masıya yatınca
Bütün itler uluşuyá
Emel Ebri de oturmuş315
Başucunda ağlaşıyá
Hoca’m sen ağlama nolsun
Beri hastanede ġalsın
Mustafı’ya bir tel çekin316
Çabık bir it daha bulsun
Bacım sen ağlama nolur
Sağolana her iş olur
Memmed Hoca çok gezerdi
Saňa bir it daha bulur
Âşık Selim böyle söyler
Hoca’m da oturmuş ağlar

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Bak şu başıňa geleni” şeklinde
söylenmiştir.
314
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
315
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Balcalı’nın başhekimi/Durmazıyá
çalışıyá” şeklinde söylenmiştir.
316
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
313
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Sağolsun Musa da gelmiş317
Avcılarına sıħat eyler
Ketip Selim, bu türküyü söyledikten sonra orada bulunanlar Ketip Selim’in bu türküsünü çok
beğendiklerini ifade ederler. Ancak aralarından biri Ketip Selim’e “Abi, diline sağlık, çok güzel
olmuş. Yalıňız heç olmamış.” demesi üzerine Ketip Selim, neden iyi olmadığını sorar. O kişi de
kendilerinin av arkadaşı olarak üç kişi olduklarını, türküde ise sadece birine (Mustafa) yer
verildiğini, kendilerine yer verilmediğini söyler. Ketip Selim, o kişiye haklı olduğunu söyleyip
türküye devam eder:
Omar Báğ gelmiş oturur
Meclise ħızmad yetirir
Sen Beri’den ġorkma Hoca’m318
Alır dokdora götürür
Bu dörtlükten sonra o kişi “Ħah, şimdi diline sağlık, oldu.” diyerek memmuniyetini dile getirir.
4.3.16. Övgü Türküleri
Ali Yakıcı’ya göre bu tarz türkülerin başında sevgiliye düzülen methiyeler gelmektedir. Bunun
dışında sevilen kişi ve başka canlılara yönelik icra edilen türküler de bu grup içinde
değerlendirilebilir (2013: 271). Karacaoğlan’a sahip çıkan yörede birçok Karacaoğlan türküsü
icra edilmektedir. Karacaoğlan’ın türkülerin başında da âşk konusu geldiği malumdur.
Karacaoğlan dışında yöredeki başka âşıkların da sevgiliyi veya gördüğü bir güzeli öven türküleri
bulunmaktadır. Övgü türküleri sadece karşı cinse söylenmemektedir. Bazen de mertliğiyle,
yiğitliğiyle, ahlakıyla örnek olan kişilere de övgüler düzülmektedir. Övgü temalı türkülerden
bazıları şunlardır: “Eşin Var mı Adana’nın Düzünde, Ataşın Yanardı Tütünün Tüter, Elbeylioğlu
VI, Her Yerde Söylenir Sevdiğim Metin, Maya Ġımı Salaklarda Hellenir, Sıralı Gelin, Ġıvrıklı
Köyüne Düğüne Geldim, Dünyayı Verseler İlle Antakya, Çerçili’de Bir Güzele Uğradım, Sallanı
Sallanı Gelen Sevdigim, Orda da Görmedim Eşini Senin, Öksüz Ali III, Sudan Geden Allı Gelin
II’nin ikinci türküsü, Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I ve II, Sabahıňan Bizim Göle I ve II,
Sabahdan Uğradım Ben Bir Geline, Bon Ben Bir Güzel Gördüm, Irastgeddim Bir Geline,
Dinleyin Ağalar Metini Eyleyim’in ilk dört dörtlüğü, Pencereden Bakan Dilber, Boran’da Bir
Avşar Gelini Gördüm”. Bu türkülerden biri aşağıda verilmiştir.

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Musa da” sözcüğü yerine
“mıkdar da” sözcüğü kullanılmıştır.
318
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
317
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Sabahıňan Bizim Göle
Karacaoğlan bir gün elinde sazıyla giderken bir dere kenarında üç kadının çamaşır yıkadıklarını
görür. Bu üç kadından biri tokaçla elbiselere vurmakta diğerleri ise çamaşırları suda temizlemeye
çalışmaktadır. Bu üç kadını gören Karacaoğlan, bir taşın başına oturur ve elindeki sazıyla
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Sabahıňan bizim göle
İki gelin bir ġız gelmiş
Üçü (de) birbirinden güzel319
Sandım ki göle ġaz gelmiş
O birinin adı Neşe
Beňleri var ġaşa ġoşa
Sarı çiçek mor menekşe320
Açıldı (da) dağlar yaz geldi
O birinin adı Durdu
O da güzellerin yurdu
Kimler yudu kimler ördü321
Zülüf gerdana az geldi
O birinin adı Fadma
Beňleri var çadma çodma
Mevla’m bugün sabah edme322
Bu gece baňa az geldi
Hak’a Ġaracoğlan Hak’a
Kipriklerin beňzer oka
Üç gözele baka baka323
Tükendi ömrüm az ġaldı

319

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
321
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
322
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
323
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
320
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4.3.17. Yergi/Alay/Eleştiri Türküleri
Yörede derlenmiş türkülerden bazıları bu gruba girmektedir. Bunun dışında yörede mizahi içerikli
türküler de bulunmaktadır. Bu türküleri de bu grubun içine dâhil edebiliriz. Çünkü mizahi
diyebileceğimiz bu tarz türkülerin için de az da olsa alay, eleştiri, yergi, ironi bulunmaktadır.
Derlenen bu türkülerden birçoğu insanı konu alan türküler olmakla birlikte az da olsa insan dışı
varlıkları konu alan türküler de bulunmaktadır. Yörede derlediğimiz bu türkülerden bazıları
şunlardır: “Dolandım Geldim de Urum’u Şam’ı, Ġomşumuzun Adı İbiş, Ġızlar Halaya Düzüldü,
Heybe I, Öküz Tüyü Turap Turap, Her Aġşam Her Sabah Ezen Verirsin, Düziçi’nden Geldim
Köye, Beňli Dorum Yan Gelip de Yatıyá, Yanyöreb’e Tütün Diker, Efkârlısın Ġarı Bugün, Benim
Keyfim Yayladandan Ey(i) Olur, Şu Bizim Köyde de Ġurnaz Kel Börklü, İşe Biz Geldik
Bayburd’a, Nerenden Çıkdı da Evvelki Sözün, Kayalı’da Duramıyom, Ahir Zamandan, Hüseyin
Çavuş’u Gördün mü’nün ilk türküsü, Hele Geline Bak Geline, Söylerim Söylerim Sözümden
Almaz, Könçek Türküsü, Pilavı Yavan Getirmiş, Ġurban Olam Evli Saňa, Paraya Bakınca
Acıdım Şaşdım I, Davı Olsa Satın Alır Yarıya, Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin, Boğazı Kurular,
Şu Yazının İri Ufak Çamları, Şeytan Bunun Neresinde, Bana Kara Diyen Dilber I, Ak Bilekde
Sarı Hakik’in ilk iki Türküsü, Kerem ile Aslı IV, Âşık Halil VI’nın ikinci türküsü, Diğňeyin
Ağalar Azdı Zamana, Diňleyin Ağalar Zamane Azgın, Ġız Ġaçırmak Ġolay Değil, İmece
Türküsü, Osman Akdoğan’ın Körü Topalı, Mahmut Taşkaya’ya Taşlama, Siyah Sürme
Çekinmişsin, Önlerinden Cahan Akar, Yandı Kel Ahmet’im Bu Sene Yandı, Hocalar da Düşkün
Olur Kârına, Üçken Geldim Alaca’dan Sorgun’dan, Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup”. Bu
türkülerden birine örnek vermek gerekirse yörede oldukça bilinen Karacaoğlan’a ait aşağıdaki
türküyü verebiliriz.
Abdest Alsan Alma Demez
Karacaoğlan bir gün elinde sazı, altında eşeğiyle gezerken uzaktan Kars kadısı ile Siirt müftüsünü
görür. Kadı, müftüye bu gelenin kim olduğunu sorar. Müftü de o gelenin elindeki sazdan ötürü
“cehennem zavalağı” olduğunu söyler. Kadı, müftüye “Cehennem zavalağı” nedir diye sorunca
müftü, “kelp” diye cevap verir. Kelp, Arapça köpek demektir. Bu sözler çok uzakta olan
Karacaoğlan’a ayan olur. Karacaoğlan, müftünün kendisi hakkındaki bu sözler üzerine eşeğini bir
o yana bir bu yana savurarak formaliteden dövmeye başlar. Müftü ile kadı, Karacaoğlan’ın yanına
geldiğinde Karacaoğlan’ın eşeğini dövmesine kızarak “Önündeki eşşek, sen de mi eşşeksin,
neden vuruyon oňa?” deyince Karacaoğlan da “anlaşamıyok.” şeklinde cevap verir. Bunun
üzerine kadı, “Ne ediyo saňa?” diye sorar. Karacaoğlan ise “Duddurdu, ya ben geder Ġars’a ġadı
olurum ya da Siird’e müftü olurum, diyo. Ben de ulan saz belle, söz belle, meclise otur, diyom
diyom fayda edmiyo.” diye cevap verir. Bu cevap üzerine kadı, müftüye dönerek “Neci bu adam?”
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diye sorar. Müftü de kadıya “Bu, Şeytani. Saz çalıyo. Şeytan yuvası.” şeklindeki sözleri üzerine
hemen elindeki sazı kucağına alan Karacaoğlan, aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Abdest alsan alma demez324
Namaz gılsan ġılma demez
Hoca gimi haram yemez325
Şeytan bunun neresinde
Ardıç ağacından ġolu
Venedik’den gelir teli
Hey Allah’ın zalım ġulu326
Şeytan bunun neresinde
İçinde mi dışında mı
Göğsünün nakışında mı
Püskülünün başında mı327
Şeytan bunun neresinde
Ġaracoğlan derler baňa
İşim olmaz andan soňa
Ġadı’m söyle nolur baňa328
Şeytan bunun neresinde
Karacaoğlan bu dörtlükleri söyleyince kadı ile müftü, söylediği sözlerden pişman olarak “Ulan
bir dağa çarptık, gedek.” derler ve çekip giderler.
4.3.18. Şikâyet Türküleri
Derlediğimiz türkülerden bir kısmı başta yâr olmak üzere sevdiği, güvendiği birinden
beklemediği, ummadığı bir davranış yüzünden bu kişiler türküyle eleştirilmişken bazılarında ise
haksızlık yapan, toplum normlarına uymayan kişiler türkülerde eleştirinin odağı olmuştur. Bunun
yanında felekten yakınma, yaşlılık, maddi durumunun kötü olması, umduğunu bulamama,

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Hoca” yerine “Müftü” sözcüğü
kullanılmıştır.
326
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
327
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
328
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Ġadım” yerine “Müftüm”
sözcüğü kullanılmıştır.
324
325
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hayıflanma, sitem gibi şikâyet içerikli konular da derlenen türkülerde kendine yer bulmuştur.
Derlediğimiz türkülerin içinde şikâyet türküleri diyebileceğimiz türkülerden bazıları şunlardır:
“Her Gün Aġşam Toplanırık Başıňa, Bu Sene de Yokdur Yasım, Oğlağımın Belin Ala, Tek Geldi
(de) Direklere Çıkıyor, Gündeşlioğlu I, Gündeşlioğlu II’nin ilk türküsü, Sıtır, Çekildi Semaya
Ġalmadı Eylik, Yeter Şu Verdiğin Zulum, Soran Olmaz Âşıkların Halını, Baba Nasıl Aldın da Bu
Gelini, Güvel Ata Güvel Ata, Ne Tatlısın Ne de Acı Emmim Evin Duddu m(u) Ola, Her Aġşam
Her Sabah Ezen Verirsin, Yıldım İki Avrad Elinden, Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım,
Çaresizlik, Memleketten Çıkdım Gurbet Ellere, Evde Kalan Kızın Türküsü II, Yiğin Olur Bizim
Elin Harmanı, Gündeşlioğlu III, Yoksulluk, Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli, Ahu Gözlüm Ne
Yüksekden Uçarsın, Eller Göçdü Ġışlasına Derildi, Gelmiş Ġocalık Ġocalık, Yekin Durnam
Yekin Göğsun Gölünden, Arzumanım Galdı Şöyle Bir Adda, Vefasız Dünya, Sevdiğim Sözümüz
Böyleyi midi, Kerem ile Aslı III, Vay Felek Neddim Saňa, Âşık Halil VI’nın ilk türküsü, Ben de
Geddim Yeşildere Köyüne, Ben de Bıkdım Bu Göňulun Elinden, Öteyi Yokladım Öte Yogumuş,
Düziçi’nden Çıkdım Yollar Bozulmuş, Benli Emine, Yeter Yaradan, Yeter Şu Verdiğin Zulüm
”.

Bu türkülerden birini vermek gerekirse “Oğlağımın Belin Ala” adlı hikâyeli türküyü

verebiliriz.
Oğlağımın Belin Ala
Uzun yıllar önce Şekerdere köyünde Âşık Hamit Goca adında gariban bir adam, Karagedik
köyünün Ayşeler Mahallesinde Garamık Goca adında hali vakti yerinde bir adamın çobanlığını
yapmaktadır. Bir süre Karamık Goca’nın çobanlığını yapan Hamit Goca, çobanlığı bırakmak
zorunda kalır. Ancak Karamık Goca, Hamit Goca’nın hakkı olan ücreti vermez. Hamit Goca,
köyüne eli boş döner. Bir müddet geçince Hamit Goca, maddi yönden çok sıkışır. Hamit Goca,
Karagedik köyüne çobanlığını yaptığı Karamık Goca’nın yanına hakkını istemek için yola düşer.
Hamit Goca’nın geldiğini gören Karamık Goca, Hamit Goca’nın hakkı olan ücreti almak için
geldiğini anlar. Karamık Goca, yanındaki işçilerine sürüden ala oğlağı getirmelerini ve Hamit’e
vermelerini söyler. Hem hakkını alacağı hem de ala oğlağın iyi bir oğlak olduğunu düşündüğü
için Hamit Goca çok mutlu olur. Çoban; hemen sürüye dalar ve hastalıklı, zayıf, çelimsiz bir
oğlakla döner. Oğlak, o kadar çelimsizdir ki ayakta bile duracak hali yoktur. Oğlağın çok cılız
olmasına karşın korkusundan sesini çıkarmayan Hamit Goca, gönülsüz de olsa oğlağı kucağına
alarak köyüne döner. Eve gelen Hamit Goca, çelimsiz oğlağın ısınması amacıyla oğlağı yanan
ocağın başına koyar. İlerleyen vakitlerde uykusu gelen Hamit Goca, yatağını ocağın başına serer
ve oğlakla birlikte uyur. Sabah kalktığında oğlağın öldüğünü görür. Oğlağı kucağına alıp dışarı
çıkan Hamit Goca, bu duruma çok üzülür. Oğlağın öldüğünü gören birkaç komşusu da Hamit
Goca’nın yanına gelir. Hem Karamık Goca’nın kendisinin hak ettiği ücret karşılığında ölmek
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üzere bir oğlak vermesine canı sıkılan hem de çelimsiz de olsa oğlağın ölümüne üzülen Hamit
Goca, aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Oğlağımın belin ala
Başıma getirdin bela
Omar seni vermez ola
Yandım ala oğlak elinden
Hamit Goca, bu dörtlüğü söyledikten sonra orada bulunanlar, bu türkünün devamını da
söylemesini isterler. Zaten içi dolu olan Hamit Goca türküye devam eder.
Sabahın seyrinde (de) Omar’ı gördüm
Bir adam saldım (da) ben selam verdim
Ġınaman ağalar utandım aldım329
Ġurtuldum borcumdan der Omar Ağa’m330
Bakdı mıdı bu ġopuyo özünden
Mal verdi hayır görmez yüzünden
Ġorkarımış (da) Ġaramığ’ın ġızından
Bilirim dertlerin zor Omar Ağa
Oturdum yoluna sardım cuvara
İşimden gücümden oldum avara
Süregördüm ulaşmadı davara
Bak da bir eyicesini ver Omar Ağa
Eletinci düşdü yaddı bucağa
Yörümesini bilmedin aldın ġucağa
Yükleddim eşeğe (de) sürdüm ocağa
Cerrehsin derdimi bil Omar Ağa
Ġul Hamid’im geze geze yorula
Omar Ağa (da) duya belki darıla
Paf ciğeri durucağına vurula

329
330

Son iki iki defa tekrar edilmektedir.
Abdi Şeker, ilk dörtlüğü ezgiyle söyledikten sonra diğer dörtlükleri sayılaştırarak söylemiştir.
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Derisini kellene sar Omar Ağa
Hamit Goca, bu türküyü söyledikten sonra bu türkü, köy arasında hızlıca yayılır ve civar köylere
kadar ulaşır. Karamık Ağa da bu türküyü duyar ve Hamit Goca’nın yanına gelmesi için Hamit
Goca’ya haber gönderir. Ağanın haber salması üzerine Hamit Goca, apar topar ağanın yanına
varır. Hamit Goca’yı evine buyur eden Karamık Ağa, Hamit Goca’ya kendisine söylediği türküyü
duyduğunu ve kendi ağzından duymak istediğini söyler. Hamit Goca ise korkudan dolayı
söylediği türküyü inkâr etmek zorunda kalır. Garamık Ağa ise türküyü duyduğunu ve inkâr
etmemesini söyler. Hamit Goca mecburen yaktığı türküyü söylemek zorunda kalır. Ağanın bu
türkü çok hoşuna gitmiş olacak ki hemen çobanını çağırarak sürünün içindeki en iyi ala tekeyi
getirmesini söyler. Çobanın getirdiği ala tekeyi Hamit Goca’ya veren Karamık Ağa, Hamit
Goca’nın gönlünü almış olur.
4.3.19. Eğitici/Öğretici Türküler
Ali Rıza Yalman’ın yöre türkülerini konularına göre yaptığı tasniften biri “öğüt” üstüne türküler
olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu türküler de bir bakıma öğretici türküler grubuna dâhil
edilebilir. Bunun dışında bazı konularda bilgi veren türküler de bulunmaktadır. Örnek olarak
Karacaoğlan’ın hayatını anlatan “Karacaoğlan Farsaklıdır” ve “Karacaoğlan Benim Dedem”
türküleri bu gruba girmektedir. Yörede Karacaoğlan türküleri başta olmak üzere birçok türkü
eğitici, öğretici içeriklidir. Bu türkülerden bazıları şunlardır: “Fadıma, Otur Meclise de Kelemi
Dinle, Sırrını Verme de Avrada Yâda, Sabahtan Uğradım Bülbül Sesine, Ġardaşdan Ġardaşa
Kemlik mi Gelir, Gezsen Düziçi’ni Çıksan Köylere, Sultan Süleyman’a Ġalmıyan Dünya,
Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm”.
4.3.20. Arzu/İstek Türküleri
Bu bölümde konusu bu minvalde olan türküleri iki farklı açıdan ele alabiliriz: Birincisi karşı cinsi
arzulamak, ondan bu aşkına karşılık istemek; ikincisi ise herhangi bir kişiden veya Allah’tan bir
şey talep etmek. Nitekim derlediğimiz türkülerde bu iki temayı da ele alan türküler mevcuttur. Bu
türkülerden bazıları şunlardır: “Duddun da Ġolumdan Ortaya Addın’ın ilk türküsü, Köroğlu I’in
ilk türküsü, İzin Verin Ġalan Bize, Deli Boran III’ün ikinci türküsü, İki Cani İgfal Eddi Yârimi,
Aldırdım Elden Ġuzumu, Necip ile Zeynep, Kamberoğlu ile Senem, Öksüz Ali II, Bon Ben Bir
Güzel Gördüm, Yönü Öte Geden Dilber, Ġadir Mevla’m Bir Dileğim Var Senden, Oturmuşlar
Dize Dize”.
Apala Gözlerin Sevdiğim Dilber
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Karacaoğlan, bir gün pınar başında bir kız görür ve bu kızdan hoşlanarak bu kıza aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Apala gözlerin sevdiğim dilber
Senin sözün beniňden yan geder
Durmaz gözüm gözümen erişir331
Şol kirpikler birbirinen (de) cenk eder
Telli maħramasın admış boynuna
Ġuduret ġalemin çekmiş aynına
Bir gececik misefirim ġoynuna332
Kele güzel sermeyanden nen geder
Telli maħramasın admış başına
Ġuduret ġalemin çekmiş ġaşına
Bir güzel (de) düşemezse eşine333
Ah eddikçe yüreğinden ġan geder
Diyor Ġaracoğlan der noluk noluk
Ayrılık elinden yüreğim delik
Ta evvelden beri bir ġanil ġalık334
Böyük ġızlar deliġanlı heng eder
4.3.21. Dinî/Tasavvufî Nitelikli Türküler
Yörede derleme yaptığımız kaynak kişilerin Karacaoğlan’ın bazı türkülerine başlamadan önce
“ahiret üstüne” diye bir açıklama yaptığına çoğu kez tanık olduğumuzu yukarıda dile getirmiştik.
Karacaoğlan türküleri kadar olmasa da yörede başka icracılara ait dinî içerikli türküler
bulunmaktadır. Bu türkülerden bazıları şunlardır: “Ben de Çıkdım Ġabaca’nın Başına, Sultan
Süleyman’a Ġalmıyan Dünya, Hocam Sana Gayet Üstün Dediler, O Nedir ki Yol Ediyor Deňizi,
Ġıl Namazı Ġıl Namazı, Çok Kelam Ġonuşursan Ağzın İçinde, Yalan Dünya Ne Şirinsin”.
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Sultan Süleyman’a Ġalmıyan Dünya
Karacaoğlan, amcasının kızıyla evlidir. Karacaoğlan, bir düğünde âşıklık yaparken sazının telinin
kopması üzerine evine geldiğinde eşinin yanında birinin yattığını görür. Bu olay üzerine
sabahleyin tasını tarağını toplayarak hem eşini hem de yerini yurdunu terk eder. Karacaoğlan,
elinde sazı diyar diyar gezmeye başlar. Karacaoğlan, yine bir yerde elinde curasıyla çalıp söyler.
Oradaki halk, icrasını gerçekleştiren Karacaoğlan’ın halk aşığı mı yoksa Hak aşığı mı olduğunu
merak eder ve Karacaoğlan’a “Ġaracoğlan, âşık ġardaş. Sen Hak âşığı mısın, halk âşığı mısın?”
diye sorarlar. Karacaoğlan da bu soru üzerine orada kendisini dinleyen ahaliye “Ben hem Hak
aşığıyım hem de halk âşığıyım ve sazımıňan da size söyleyim.” şeklinde cevap verdikten sonra
eline curasını alarak aşağıdaki türküyü söyler:
Sultan Süleyman’a ġalmıyan dünya
Bu dağlar yerinden yarılır bir gün
Nice bin senedir çürüyen canlar
Haġġ’ın emriyle dirilir bir gün
Şu ġarşıki dağlar ġarlı dağ olsa
Etrafı da mor sümbüllü bağ olsa
Kimi ağa kimi paşa beğ olsa
Yakasız gömleğe sarılır bir gün
Şu dünyada ademoğluyum dersin
Helalı ħaramı durmadan yersin
Yeme el malını er geç verirsin
İnneden ipliğe sorulur bir gün
Ne güzel yapılmış cennet yapısın
Ben aradım bulamadım ġapısın
Benim ġorkducām Sırat Köprüsü
Cehennem üsdüne ġurulur bir gün
Ġaracoğlan der ki ben de naçarım
Ecel şerbetini bir gün içerim
Sırat Köprüsü’nden nasıl geçerim
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Amelim elime verilir bir gün
Karacaoğlan, bu türküsünde herkesin bir gün öleceğini ve öbür dünyada herkesin hesaba
çekileceğini; bu yüzden de kendisinin türküde işaret edilen hakikate göre yaşadığını, bu
gerçeklere riayet ettiğini, hayatını bu gerçeğe göre şekillendirdiğini oradaki ahaliye iletmiş olur.
Kısaca Karacaoğlan, bu türküsüyle oradaki ahaliye kendisinin hem Hak âşığı hem de halk âşığı
olduğunu göstermiş olur. Oradaki ahali de halk âşığı sandıkları Karacaoğlan’ın bu türküsü üzerine
Karacaoğlan’ın aynı zamanda Hak âşığı olduğunu da öğrenmiş olurlar.
4.4. HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN EZGİSEL ÖZELLİKLERİ335
Derlediğimiz türkülerin kırk tanesini notaya aldırdık. Bu kırk türkü metni rastgele seçilmemiş,
belli amaçlar gözetilerek seçilmiştir. Bu kırk türkünün seçilmesinde ise genel olarak şu hususlar
göz önünde bulundurulmuştur:
 Yörede icra edilen türkülü halk hikâyelerinden bazı türküler: Elbeylioğlu, Öksüz Ali,
Köroğlu Kolları, Kerem vd.
 Yöreyle özdeşleşmiş bozlaklardan bazı türküler: Şeref ile Senem, Ceridler Rakka’dan
Sökün Edince, Görüküyo Hamite’nin Ġalası, Ahmet Bey ile Güher Hanım vd.
 Profesyonel ve amatör icracıların bestesi kendine ait türküler: Düldül Dağı, Atmaca
Şahini Yüksek Uçarsa, Ġadirli’den Çıkdın Andırın Yolun vd.
 Yörede söylenen ağıtlar: Ayşe Gelin’in Ağıdı, Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı, Goca Çınar
(Mehmet Nam’ın Ağıdı), Eşkıyalar Tarafından Vurulan Askerin Ağıdı vd.
 Kadın icracılardan türküler: Ben de Geldim İstanbul’dan, Goca Çınar, Yayla Özlemi,
Ayşe Gelinin Ağıdı.
 Béla Bartók’un 1936 yılında yöreden derlediği ve notaya aldığı bazı türküleri çalışma
sahamızda biz de derleme şansımız olmuştur. Bu türkülerden biri “Ahıska” diğeri ise
yörenin meşhur türküsü “Ceren” dir. Bu türküler de notaya alınmıştır.
Notaya alınan 40 türküyü bu şeklide seçmememizin amacı ise genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
 Yöredeki türkülü halk hikâyeleri ve bozlakların ezgileri hakkında fikir sahibi olmak.
 Yörede ister profesyonel isterse de amatör olsun yakın dönemlerde yaşayan icracıların
kendine ait besteleri oluştururken yörenin geleneksel türkülerin kalıplarına göre

Bu bölümün yazımında danışman hocam Prof. Dr. Fatma Gülay Mirzaoğlu ile türküleri notaya alan
müzikolog Dr. Alper Börekçi’nin çok büyük yardımları olmuştur. Dr. Alper Börekçi akademik müzik
konusundaki bilgisiyle, uzun yıllardır türküler üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Fatma Gülay Mirzaoğlu
ise yıllara dayanan bilgi ve deneyimiyle (her konuda olduğu gibi) bize yol göstermiş, destek olmuştur.
Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim.
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oluşturdukları görülmüştür. Bestelerdeki bu yapısal benzerliğin ezgisel olarak da benzer
olup olmadığını tespit etmek.
 Béla Bartók’un 1936 yılında yöreden derlediği ve notaya aldığı bazı türküleri çalışma
sahamızda biz de derleme şansımız olmuştur. Bu türkülerden biri “Ahıska” diğeri ise
yörenin meşhur türküsü “Ceren” türküsü olduğunu söylemiştik. Béla Bartók “Ahıska” adlı
türküyü yörenin en önemli hikâyeci âşıklarından Kır İsmail’den derlemiştir. Biz ise Kır
İsmail’in köyüne bir yol ayrımı kadar yakın köyden ve Kır İsmail’in icralarında bulunmuş
1931 doğumlu Ahmet Gürz’den derledik. Béla Bartók, “Ceren” adlı türküyü ise
Toprakkale’nin Tüysüz beldesinden Hacı oğlu İsmail’den derlemiştir. Biz ise aynı türküyü
aynı beldeden 1944 doğumlu Ali Şişek’ten derledik. Yani iki türkü de aynı yerlerden
derlenmiştir. Bu iki türkünün söz boyutundaki değişimleri tezimizin ilgili bölümlerinde
işledik. Bu iki türkünün notaya alınmasında en büyük amacımız ise aradan geçen onca
zaman diliminde (83-84 yıl) sözlü kültür ortamında icra edilen türkülerin ezgisinde (varsa)
değişim dönüşümleri tespit etmektir.
Béla Bartók’un derlediği türkü ile tarafımızca derlenen iki türkünün aradan geçen 83-84 yıllık
zaman diliminde seyri hakkında şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Bizim derlemelerimiz ile Bartok’un yaptığı derlemeler arasındaki en temel olan ilk fark Bartok’un
derlemelerinin Irızva eşliğinde icra edildiği, bizim derlemelerimizde ise herhangi bir çalgının yol
gösterici olmadığı yani sadece vokal icra ile seslendirildiğidir. Bunun yanında Bartok’un yaptığı
derlemeler esnasında Ahıska Türküsü serbest ölçülü olarak derlenmiştir. Bizim Ahmet Gürz’den
yaptığımız derlemede ise ezginin 6/4’lük bir ritmik yapıya uyduğu görülmektedir. Bu oldukça
belirgin bir farklılıktır. Makamsal açıdan incelendiğinde ise, Bartok’un derlemesinde Muhayyer
Kürdi bir makam yapısı görülürken bizim derlememizde ise Muhayyer makamında bir ezgisel
yapı görülmektedir. Eserlerin ikisi de seyir olarak inici bir yapıya sahiptir. Makamsal açıdan
görülen bu farklılık belirgin bir değişikliğin olduğuna işarettir. Makamsal yapılar ezgisel gidişatın
tayin edildiği kavramlardır. Bu belirleyicilik ezginin karakteristiğinin temel yapı taşlarından
biridir. Sözlü metinde görülen farklılık melodik metinde de bariz bir şekilde ortadadır. Bizim
derlememizde görülen ezgisel yapı, aynı ezginin zaman içerisinde farklılaşmasını değil farklı
melodik kalıpların varlığını göstermektedir. Makamsal, ezgisel, ritmik açılardan görülen bu
değişikler Ahıska türküsünün zaman içerisinde oldukça farklı bir form, makam ve usul anlayışıyla
icra edildiğini göstermektedir. “Ceren” türküsündeki sonuçlar ise şu şekildedir.
Bartok’un yaptığı derleme ile bizim Ali Şişek’ten yaptığımız derleme arasında belirgin bir fark
görülmemektedir. Her iki derlemede de ezgilerin serbest ölçülü olarak kayıt altına alınmıştır.
Kullanılan perdeler incelendiğinde, bizim derlememizde görülen Sib1(Segâh) perdesi Bartok’un
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derlemesinde görülmemektedir. Rast makamı perdelerinden olan bu perde duyumu zor olan bir
perde olduğundan emin olmak adına bizler teknolojik desteklerden yararlanarak frekans
hesaplamaları yardımıyla perdenin sent değerini hesaplayarak yaklaşık 20 sent değerinde olan bu
perdenin Segâh perdesi olduğuna karar verdik ve bu şekilde dikte ettik. Ezgilere melodik
açılardan baktığımızda, iki eser arasında hançere kullanımlarında bazı motif farklılıkları görülse
de temelde kullanılan merkez seslerin aynı olduğu görülmektedir. Bunlar karar perdesi (Rast/Sol)
başta olmak üzere Segâh, Gerdaniye, Çargâh perdeleridir. Bunun yanında basamak ezgi
kullanımlarının da benze perdeler üzerinde yapılarak karar perdesine gelinen bir seyir yapısının
benzerliği de görülmektedir. Bartok’un derlemelerinde karar edişin düz seslerle kademe kademe
yapıldığı görülürken, bizim derlememizde ezginin karar edişinde makamsal yapının özellikle
daha belirgin sanat müziği motifleriyle yapıldığı görülmektedir. Bu durum günümüz icracılarının
sanat müziği nağmelerinden etkilendiğinin bir göstergesi olabilir. Sonuç olarak her iki derlemenin
de makam, usul ve form açısından bariz farklar içermediği, Ceren türküsünün gelenek içerisinde
benzer şekilde icra edildiği söylenebilir.
Yörede icra edilen türkülü halk hikâyelerinden kesitler halinde derlediğimiz hikâyeli türküler
bulunmaktadır. Bunun yanında yörede bozlak olarak bilinen türküler de notaya alınmıştır. Notaya
aldırdığımız bu türküler şunlardır: Karayiğit Osman’dan derlenen Elbey(li)oğlu, İbrahim
Çoban’dan derlenen Köroğlu, Mehmet Çoban’dan derlenen Öksüz Ali, Bekir Akan’dan derlenen
Esman ile Zevcan, İsmail Dokuzoğlu’ndan derlenen Esmehan türkülü halk hikâyesidir. Mehmet
Yılmaz’dan derlenen Ahmet Bey ile Güher Hanım, Âşık Softa’dan derlenen Yazıcıoğlu Şeref ile
Senem ise bozlak tarzında türkülerdir. Bu türkülerin hepsinin makamı ise uzun havadır.
Elimizdeki notaya alınan yedi türküden hareketle yörede icra edilen türkülü halk hikâyelerinin ve
bozlakların daha çok uzun havayla terennüm edildiğini anlamaktayız. Bu yedi türkü dışında,
sahadan elde ettiğimiz izlenimlere dayanarak yörede icra edilen bozlaklar ve türkülü halk
hikâyelerinin genel anlamda uzun havayla terennüm edildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu konuda
kesin bir hüküm vermek için elimizde yeterli bilgi mevcut değildir. Kesin bir yargıya varmak için
yörede söylenen bozlaklar ve türkülü hikâyelerin tamamının notaya alınması gereklidir.
Yörede derlediğimiz türkülerin bir kısmı yakın dönemde ölen âşıklara ait türküler iken bazıları da
kaynak kişilerimize ait türkülerdir. Adım Adım Gezsem Düzüniçi'ni kaynak kişimiz Karayiğit
Osman’a, Bir Zamanlar Sevgilimle Konuşuyorduk yakın dönemde ölen Âşık Cevdet Yeşil’e,
Gadirli'den Çıktım Andırın Yolun, yakın dönemlerde ölen yörenin önemli hikâyeci âşıklarından
Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) na, Düldül Dağı yakın dönemde ölen yörenin önemli hikâyeci
âşıklarından Aşık Kiki Mehmet’e, Atmaca Şahin’i Yüksek Uçarsa kaynak kişimiz Âşık Kemal
Kıl’a aittir. Bu türkülerin hepsi uzun hava tarzında söylenmiştir. Haydi Gurbet Ele Burdan
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Göçelim 1950-60’lı yıllarda ölen Keyke Bekir’e, İzin Verin Ġalan Bize kaynak kişimiz İsmail
Dokuzoğlu’na, Ben de Geldim istanbul’a kaynak kişimiz Bediha Cevahir’e, Çekildi Semaya
Ġalmadı Eyilik yakın dönemde ölen Âşık Sefer Tuna’ya, Yeter Verdiğin Şu Zulüm kaynak
kişimiz Âşık Sadık Suna’ya, Dumanlı Yaylası kaynak kişimiz Âşık Softa’ya, Paraya Bakınca
Şaşdım Kaldım kaynak kişimiz Âşık Tus Mustafa’ya ait türkülerdir. Bu türkülerin ezgisi ise kırık
havadır. Derlenen türkülerin 22 tanesi uzun hava, 18 tanesi uzun hava olduğunu söylemiştik.
Yöredeki kaynak kişilerimizin ve de yakın dönemlerde ölen icracıların kendine ait türkülerinin
ezgilerinin çoğunluğunun kırık hava olduğu görülmüştür. Uzun havayla söylenen türküler ise
genelde hikâyeci âşıklara aittir. Kırık havayla söylenen türkülerin çoğunluğu ise âşıklara ve
amatör icracılara aittir. Bu da günümüzde artık icracıların bir kısmının kendi bestelerinin
ezgilerinde yöreyle özdeşleşmiş uzun hava yerine kırık havayı daha çok tercih ettikleri
anlaşılmaktadır.
4.4.1. Derlenen Eserlere Ait Müzikal Yapı
Bu başlık altında alan araştırması sonucu derlenen ezgiler üzerinde yapılan müzikal analiz
sonuçlarına yer verilmiştir. Eserler müzikal açıdan altı başlık altında incelenmiştir. Bunlar;
Kullanılan Ses Alanı ve Yoğunluğu, Kullanılan Ses Sistemi (Perdeler), Makamsal Yapı, Ritmik
Yapı ve Ezgisel Hareket (Aralık)’dir.
4.4.1.1. Kullanılan Ses Alanı ve Yoğunluğu
Türk makam müziğinde eserlerde kullanılan ses alanı, makamsal yapının çözümlenmesi, ezgisel
seyrin belirlenebilmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü her makamın ya da türün/
formun kendi içerisinde seyrettiği bir ses alanı vardır. Bu açıdan bakıldığında ses alanının
belirlenmesi, müziğe, kültüre veya kişiye özgü bir müzikal karakterin ortaya koyulması açısından
önem taşımaktadır. Derlenen eserlerde kullanılan ses alanının belirlenmesi aşamasında, ezgilerde
geçen en kalın ve en ince ses arasındaki sınır esas alınmıştır. Kullanılan perde istatistikleri
bağlamında bu eserlerde kullanılan ağırlıklı çekim merkezleri ve buna bağlı ses alanı yoğunluğu
aşağıdaki grafikte ayrıntılı görülmektedir.
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Şekil 1. Derlenen Eserlere Ait Ses Alanı ve Yoğunluğunun Çember Üzerindeki Gösterimi1.
Şekil incelendiğinde, derlenen eserlerin genelinde kullanılan ses alanının F4#3 (Irak) ve E6b5
(Tiz Nim Hisar) perdeleri arasında yer alan yaklaşık üç oktavlık bir alanı kapsadığı; buna ek
olarak, eserler üzerinde başta D5 (Neva) olmak üzere, C5 (Çargâh), E5 (Hüseyni),
G5(Gerdaniye), A4(Dügâh) ve A5(Muhayyer) perdeleri arasında yer alan kısmın yoğun olarak
kullanıldığı görülmüştür. Bu perdelerin aynı zamanda eserlerde kullanılan makamların başlangıç
veya kararlarındaki merkez perdeler olduğu tespit edilmiştir. Burada mavi toplar perdelerin
kullanım oranlarına göre büyüklük göstermektedir. Eserlere ait ses genişlikleri de incelendiğinde
5’li aralıktan 12’li ses aralığına kadar geniş bir yelpazede eser çeşitliliğinin olduğu görülmektedir.
Buna ek olarak genellikle eserlerin 11’li ses aralığında icra edildiği görülmektedir. Bölüm 1.2 ve
1.3’te yer alan perde ve makam analizleri bağlamında, derlenen eserlerin büyük bir kısmının,
eserlerin içerisinde bulunduğu makamsal çerçevenin ve yapısal türün etkisi altında güçlü
bölgelerini çevreleyen şekilde orta bölgede geliştiği söylenebilir.
4.4.1.2. Kullanılan Ses Sistemi (Perdeler)
Perde kullanımları, yani ezgi içerisinde kullanılan ses sistemi Türk müziğinin ifadesinde önemli
bir yer teşkil etmektedir. Perdelerin eser içerisindeki kullanımlarında ortaya çıkan en küçük bir
fark bile ezgilerin makamsal açıdan ifade edilmesini kimi zaman kolaylaştırırken kimi zamanda
güçleştirebilmektedir. Bu bağlamda, doğru makamsal ve seyirsel bilginin elde edilmesi açısından
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kullanılan perdelerin kullanım sıklıklarını saptamak, makamın ağırlıklı dizisinin karakteristik
özelliklerini ortaya koyarken, süre değerleri ise makamdaki durak, güçlü ve diğer derecelerin
belirlenmesinde uygulanan ilk basamaktır (Müezzinoğlu, 2004: 26). Bu bağlamda incelenen
eserlere ait toplam 6259 adet nota üzerinde yapılan perde kullanımı ve sıklığı analizi sonucunda
ortaya çıkan tablo aşağıda sunulmuştur.

Şekil 2. Derlenen Eserlere Ait Ses Sistemi
Şekle göre, derlenen eserlerde en sık D5 (Neva) perdesinin kullandığı görülmektedir. Bunu
takiben C5(Çargâh), E5(Hüseyni) ve B4b2(Uşşak) perdeleri gelmektedir. En az kullanım oranına
sahip perdeler ise F4#3 (Irak), B5(Tiz Buselik) ve E6b5(Tiz Nim Hisar) perdeleridir. Burada
dikkat çeken bir diğer husus ise derlenen eserlerde kullanılan perde yapısının Türk halk müziğinde
kullanılan 17’li perde yapısını neredeyse tamamen yansıtmasıdır.

17’li sistemin haricinde

kullanılan bazı perdeler ise yöreye özgü icralarda görülen bazı kullanımları göstermektedir.
Bunlar Segâh/Tiz Segâh perdesi (B4b1/B5b1) gibi bir komalık perdelerdir. Bunlar yine yörede
icra edilen özellikle Avşar, Cerit ve Bozlak dizilerinde de görülen perdelerdir (Parlak, 1990: 84-
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88). Bu durum yerel müzik geleneğinde yaşatılan müzikal hafızanın halk müziği perdeleri
üzerinde hala yaşatıldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Özellikle kültürel
değişim/etkileşim durumlarında değişime uğrayan bu tarz nim perdeler (bu duruma özelikle segâh
perdesinin naturalleşmesi durumu örnek olarak verilebilir) kültürel değişimin hangi yönde olduğu
hakkında fikir verebilmektedir. Bu durumda derlemelerimiz ışığında bu tarz ara seslerin yaklaşık
seksen yıllık bir çizgide müzikal üretimlerde ve icralarda hala yaşatılıyor olması önemli bir bulgu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
4.4.1.3. Makamsal Yapı
Makam kavramı zaman içerisinde birçok teorisyen tarafından çeşitli tanımlarla ele alınmıştır.
Bunlardan biri de Özkan’ın tanımı olan makam “bir dizide durak ve güçlünün önemini belirtmek,
seyir ve diğer kurallara da bağlı kalmak suretiyle nağmeler meydana getirerek gezinmek” (Özkan,
1998: 77) şeklindedir. Bu noktada önemli bir husus makam ilişkisinde ortaya çıkan kurallar
silsilesidir. Buna karşın, Türk halk müziğinde bilinçli ve planlı bestecilik faaliyetlerinin özellikle
âşıklık ve ozanlık kültüründe olmadığı söylenebilir. Halk ezgilerinin herhangi bir müzik eğitimi
olmayan halk ozanları ya da âşıklar tarafından müzikal kültür aktarımı kaynaklı kulaklarına
yerleşmiş nağmeleri-makamları vücuda getirmek suretiyle icra edildiği göz önüne alındığında, bu
yaratımların herhangi bir sanat kaygısı güdülmeden ortaya koyulduğu görülmektedir. Fakat bu
durum büsbütün sanattan uzak olduğu anlamına gelmemektedir. En nihayetinde zamanla gelişen
örtülü kurallar bütünü de halk ezgilerinde yerel, geleneksel bir sanat anlayışının varlığını
göstermektedir. Bu bağlamda, derlenen eserlerde kullanılan makamların tespit edilmesinde dizi
merkezli yaklaşımdan ziyade halk müziği makam analizleri için daha uygun olduğu ifade edilen,
perde ve makamsal ezgi çekirdeği merkezli makam yaklaşımı (Öztürk, 2014) tercih edilmiştir. Bu
yaklaşımda amaç, makam kavramını derinlemesine analiz etmektir. Yaklaşıma göre makam,
perdesel ilişkilerle oluşan hiyerarşik ezgi organizasyonlarının bir formülüdür ve birden fazla
ezgisel yapılanmanın birleşimi, bu yapılanmalar arasında kimi ilişkilerin kurmasıyla
oluşmaktadır. Bu bakış açısında makamın, ezgi içerisinde var olan en küçük yapı taşında bile
ortaya çıkabileceği savunulmaktadır. Bu doğrultuda ezgi çekirdekleri; makamların başlangıç
(âgâz), gelişme (seyir) ve bitişlerinde (karar) o makamları çağrıştıran ezgileri işaret etmektedir.
Bu ezgi çekirdekleri kendi içlerinde bir seyir yapısı kurarak makamı veya terkibi oluştururlar
(Bayraktarkatal ve Öztürk, 2012; Güray, 2011; Öztürk, 2014). Buradan hareketle derlenen
eserlerin makamsal analizleri yapılırken, başlangıç (âgâz), seyir ve karar yapıları ortaya
çıkartılarak ait olduğu makamsal ezgi çekirdeği tespit edilmiş olup sonrasında ise bu çekirdeklerin
birleşimiyle meydana gelen makam veya terkib yapıları ortaya çıkartılarak bir bütün halinde
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sunulmuştur. Aşağıda Muhayyer-Kürdî terkîbinde tespit edilen “Düldül Dağı” isimli örnek bir
eserin makamsal tayini üzerinden açıklamalar örneklendirilmiştir.

Şekil 3. Eserin Başlangıcı (Âgâz)
Şekilde görüldüğü gibi eser kırmızı daire ile işaretlenen Muhayyer perdesi civarından yine
Muhayyer perdesi merkezli olarak seyre başlamaktadır. Bu durum hem Muhayyer makamı hem
de Muhayyer Kürdî terkibinde ortak olarak kullanılan Muhayyer ezgi çekirdeği adıyla
belirtilebilir. Eser bunun devamında aşağıda görüldüğü gibi Çargâh, Neva ve Hüseyni perdelerini
de göstererek aynı dizinin (perde düzeninin) içerisinde seyrine devam etmiştir.

Şekil 4. Eserin Gelişimi (Seyir)
Eser son olarak sırasıyla Neva, Çargâh ve Kürdî perdelerini baskın kullanarak Kürdî ezgi
çekirdeğiyle Dügâh perdesinde karar etmiştir.

Şekil 5. Eserin Karar Edişi
Eser burada tipik bir inici ezgisel seyir izlemiştir. Tizlerden Muhayyer çekirdeğiyle başlayan seyir
Kürdî çekirdeğiyle Dügâh perdesinde karar vererek Muhayyer-Kürdî terkibini oluşturmuştur.
Nitekim eski yazılı kaynaklarda da Muhayyer-Kürdî terkibi bu şekilde ifade edilmekte olup
bununla ilgili olarak üç çeşit seyir tanımlaması yapılmıştır. İlki, Muhayyer terkibi ile başlayan ve
karara doğru Kürdî seslerine geçilip Kürdî’li karar verilen seyir. İkincisi inici bir Kürdî
makamından ibaret olan seyir ve üçüncüsü ise iki çeşidin karıştırılarak kullanıldığı seyirdir
(Hatipoğlu, 2021: 550). Bu durumda eser Anadolu makam geleneğinin ezgisel yapısını birebir
yansıtmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında, derlenen eserlerin makamsal yapılarına ait genel
sınıflama tablosu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

382

Tablo 1. Derlenen Eserlere Ait Makam Sınıflandırması
Makam

Sıklık

%

Muhayyer

17

42,5

Hüseyni

12

30

Gerdaniye

3

7,5

Muhayyerkürdi

2

5

Muhalif

2

5

Rast

1

2,5

Hicaz

1

2,5

Toplam

40

100

Tablo’daki dağılımlar incelendiğinde derlenen eserlerde en çok kullanılan makamsal yapının
Muhayyer (%42,5) olduğu, akabinde %30 oranında Hüseynî makamının kullanıldığı görülmüştür.
Bunun yanında düşük oranlarda ise Gerdaniye (%7,5), Muhayyer Kürdî (%5), segah ve hüzzam
makamlarının iç içe olduğu Muhalif (%5), Rast (%2,5) ve Hicaz (%2,5) makamsal yapılarının
kullanıldığı tespit edilmiştir. Eserlere ait makamsal yapı göz önüne alındığında çoğunluğunun
uzun hava formunda olmasının makamsal yapıyı şekillendirdiği söylenebilir. Ses genişliği
açısından da bakıldığında çoğunluğunun 11’li ses aralığına ulaşması eserlerin tiz bölgelere ulaşan
seyir özelliklerinin olduğunun bir kanıtı olarak da gösterilebilir. Normal eserlere nazaran uzun
hava formunda ki eserlerde haykırış, yakarış gibi durumların da verdiği etkiyle genellikle geniş
bir ses alanı icrası görülmektedir.
Bilindiği üzere uzun havalar, Anadolu müzik kültürü içerisinde halkın kendine has üslubu ile
üretip Türk müzik literatürüne kazandırdığı, ülkemizde çeşitli yörelerde farklı özelliklerle icra
edilen, içerisinde oldukça zengin bir kültürel birikim barındıran ve derin duygu yükü taşıyan
önemli kültürel ürünlerden birisidir. Birçok araştırmada Anadolu halkının ağıtları olarak
nitelendirilen bu tür, insanların yaşantılarıyla bir olup, yaşadıkları ayrılık, hasret, ölüm, isyan vb.
gibi olaylarla yaktıkları ağıtların, feryatların dile getirildiği, serbest ölçülü (bazılarında sadece saz
bölümleri ölçülü olan) çoğunlukla belli bir seyir ve dizisi olan, halk çalgılarının yol gösterip eşlik
ettiği, sözlerinin serbest bir şekilde söylendiği müzikal bir türdür (Börekci, 2020, s.2).
Derlemelerimiz esnasında karşılaşılan makamsal yapılarla da karşılaştırıldığında yörede görülen
uzun havaların çoğunluğunun bozlak (Parlak, 1990; Emnalar, 1998; Börekci, 2020) ve barak
havası özellikleri gösterdiği görülmektedir. Örneğin “Ceren, Görüküyo Hamite’nin Galası,
Garipçe Garipçe Öten İbili” gibi uzun havaların makamsal yapısı ve melodik kalıpları
incelendiğinde barak havalarına benzer bir yapıyı andırdığı buna karşın “Düldül Dağı, Esman ile
Zevcan” gibi uzun havaların ise bozlak havalarına benzer bir yapıyı andırdığı görülmektedir.
Buna ek olarak bozlak ve barak havaları dışında “ağıt” türünde olduğu düşünülen uzun havalara
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da sıklıkla rastlanılmaktadır. Bunlara örnek olarak “Adım Adım Gezsem Düzüniçini, Bir Gün
Sevgilimle Konuşuyorduk” isimli uzun havalar gösterilebilir. Yöre özellikle uzun hava kültürü
anlamında bozlak ve barak kültürünü içerisine alan bir uzun hava formunu gözler önüne
sermektedir. Makamsal olarak bozlak formunda ilerleyen bir ezgisel seyir melodik hareketler ve
süslemeler ile barak havalarını andıran bir yapı ile karşımıza çıkabilmektedir. Nitekim Ekici
(2013:34)’de bu görüşte “Bu bağlamda Çukurova’yı barak müziği tavrı ile bozlak tavrının
çakıştığı bir bölge gibi düşünmek doğru bir yaklaşım olacaktır” ifadelerinde bulunmuştur. Bu
durum yörenin müzikal yapısına oldukça önemli bir zenginlik katmaktadır. Bartok (1991:40)’un
bahsettiği pentatonik yapı ise bizim derlemelerimiz de görülmemektedir. Bu bağlamda Anadolu
makam geleneğinin eserler üzerinde daha belirgin olduğu görülmüştür.
4.4.1.4. Ritmik Yapı
Bilindiği gibi Türk Halk Müziği’nde eserler usullü, usulsüz ve ritme yarı bağımlı olan ikisinin
birlikte kullanıldığı formlarda karşımıza çıkmaktadır. Usullü olan ezgiler kırık hava olarak
adlandırılırken, usulsüz olanlar uzun hava olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında yarı ritme
bağımlı olanlar vardır. Divan, destan, gazel gibi türlerde saz bölümlerinin ritmik olup söz
bölümlerinin serbest okunduğu örnekler mevcuttur. Derlenen eserlere ait ritmik yapılar
incelendiğinde iki çeşit yapıda eserlere rastlanmıştır. Bunlar kırık hava ve uzun hava formunda
olanlardır. Eserler içerisinden yarısından fazlasının uzun hava formunda olduğu görülmektedir.
Bunlar; Ceridler Rakka’dan Sökün Edince, Görüküyo Hamite'nin Galası, Garipçe Garipçe Öten
İbili, Oğlan Geldin Gamlı Gamlı Oturdun, Fenedir Dünyanın Ötesi Fene, Esmehan336
(Bahçemizde Çok Muyudu), Bulanık'ta Bir Güzele Uğradım, Ahmet Bey ile Güher Hanım, Öksüz
Ali, Elbeylioğlu, Adım Adım Gezsem Düzüniçi'ni, Bir Zamanlar Sevgilimle Konuşuyorduk,
Köroğlu, Kaman Ağıdı, Gızınan Gelinin Bir Davası Var, Esman ile Zevcan, Kerem, Ceren, Şeref
ile Senem, Gadirli'den Çıktım Andırın Yolun, Düldül Dağı, Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa’dır.
Örnek bir nota gösterimi şu şekildedir:

Şekil 6. Uzun Hava Formuna Ait Örnek Eser Notası [Esmehan (Bahçemizde Çok Muyudu)]

Esmehan, bir türkülü halk hikâyesi olduğu için çalışmamızda yer vermedik. Ancak yörenin türkülü halk
hikâyelerinin ezgileri hakkında bir fikir edinmek amacıyla bu türkünün de notaya alınmasının uygun
olduğunu düşündük.
336
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Bunun yanında ritmik olan kırık hava formunda eserlerde vardır. Bunlar ise; Haydi Gurbet Ele
Burdan Göçelim, Od Omar'ın Ağıdı, İzin Verin Galan Bize, Yayla Özlemi, Öldürülen Üç Oğulun
Ağıdı, Bayram Gelir Eller Geyinir, Bayındırlı Köyü, Ayşe Gelin'in Ağıdı, Eşkıyalar Tarafından
Vurulan Askerin Ağıdı, Ahıska, Turnalar, Bende Geldim İstanbul'a, Şu Garşımda Duran Gözel,
Çekildi Semaya Galmadı Eylik, Goca Çınar, Yeter Şu Verdiğin Zulüm, Dumanlı Yaylası, Paraya
Bakınca Acıdım Şaşdım I’dir. Kırık hava formunda icra edilenlere ait bir gösterim ise şu
şekildedir:

Şekil 7. Kırık Hava Formuna Ait Örnek Eser Notası (Bende Geldim İstanbul’a).
Kırık hava formunda olanların çoğunluğu 4/4’lük (Sofyan Usûlü) ritim yapısında icra edilirken,
çeşitli ritmik yapıların da varlığı görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda 4/4’lük başta olmak
üzere, 10/8 (Aksak Semai), 11/8 (Tek Vuruş Usulü), 18/8 (Türki Darp), 5/8 (Türk Aksağı), 6/4
(Sengin Semai), 7/8 (Devr-i Hindi), 9/4(Ağır Aksak) ve bunun yanında birçok ritmik yapıyı
içerisinde barındıran karma ritmik yapısına sahip eserlerde tespit edilmiştir. Bunlara ait iki örnek
ise 10/8+5/8+8/8 ritmik yapısına sahip olan “Çekildi Semaya Galmadı Eylik” isimli eser ve
6/4+4/4 ritim yapısını içerisinde barından “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı” isimli eserlerdir.
Derlenen eserlerin yarısından fazlasının uzun hava formunda olması Bartok’un (1991, s.37)
bahsettiği Porlando ritmine benzer bir yapının gelenek içerisinde süregeldiğini işaret etmektedir.
Çünkü o derlemelerde de genellikle serbest ölçülü ezgilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir
(Bartok, 1991, s.37).
4.4.1.5. Ezgisel Hareket (Aralık)
Derlenen eserler üzerinde yapılan analizin diğer bir boyutu ise ezgisel aralıkların incelenmesidir.
Bu aşamada eserlerde meydana gelen tüm ezgisel hareketler ve bunlar arasındaki geçiş olasılıkları
kullanım sıklığı durumlarına göre hesaplanmıştır. Ek 2’de eserlerde meydana gelen ezgisel aralık
geçişleri bir matris halinde sunulmuştur. Burada kırmızı ile gösterilen rakamlar ilk en sık
kullanılan ilk on ezgisel hareketi göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, eserlerde yanaşık
seslerin oldukça sık kullanıldığı görülmektedir. Özellikle mevcut karar sesi olarak belirginleşen
seslerin (Dügâh, Rast, Segâh) alt ve üst üçlüler çerçevesinde olması dikkat çekmektedir. Bunlar
arasında unison/birli (örn. Re-Re) ve büyük ikili (örn. Do-Re) aralıklarının oldukça sık
kullanıldığı buna ek olarak orta ikili/ mücennep bölgesi (Tura, 2017) aralığının (örn. Do-Sib2) da
kullanımında sıklık görülmektedir. Bu durumda perdelerin yanaşık hareket etme sekvens ve
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basamak ezgi kullanımı gibi durumların etkisi olduğu söylenebilir. Aralık açısından
incelendiğinde geniş bir ses sahasına sahip olan ezgilerde karar sesi civarına doğru bir ezgisel
yürüyüşün hâkim olduğu görülürken, 5’li-6’lı gibi dar ses alanına sahip olan ezgilerde ise
çoğunlukla güçlü merkez ses bölgesinde ezgisel hareketlerin ağırlık kazandığı görülmüştür.
Bunun yanında derlenen ezgilerde, ikililer kadar olmasa da üçlü ve dörtlü aralıklarının da
kullanıldığı görülmektedir. Çoğunluğu hançere kullanımlarında anlık olarak meydana gelen bu
çarpmalar kısa süreli olarak kendini göstermektedir. Daha önceki yıllarda yapılan derleme
çalışmaları (Bartok, 1991) ile karşılaştırıldığında da eserlerde kullanılan müzikal aralıkların
yanaşık seslerle ilerleyen bir yapı ile günümüzde de devam ettiği söylenebilir. Türk halk müziği
vokal icra geleneğinin temel yapısında var olan hançere kullanımları yanaşık seslerin kullanımını
zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede unison (birli) ve ikili aralıklarında yoğunluklar
görülebilmektedir. Derlemelerimizde kadın icracılardan alınan ezgiler ile erkek icracılardan
alınan ezgiler arasında da belirgin bir şekilde hançere farklılığı gözlemlenmektedir. Kadın
icracıların eserleri daha düz seslerden oluşurken erkek icracıların büyük çoğunluğunda baskın bir
şekilde tril ve hançere kullanımı dikkat çekmektedir. Bu durum ezgisel hareketin yanaşık seslerde
daha baskın olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Bunun yanında derlenen
ezgilerin çoğunlukla tiz bölgelerden başlayan inici karakterde olması da Bartok (1991: 39)’un
yaptığı derlemelerle benzerlikler taşıdığını göstermektedir.
Tablo 2. Eserlerde Görülen Ezgisel Aralık Tablosu
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4.5. HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN İŞLEVLERİ
Halkbiliminde İşlevsel kuram, esas itibariyle A.R. Radcliffe-Brown ve B. Malinowski’nin
çalışmalarından ortaya çıktığı söylenebilir. Radcliffe-Brown’un topluma işlevsel yaklaşımı,
organizmal bir modele dayanmaktadır. Şöyle ki eğer doğa bilimlerinden biyolojide işlevsel
yaklaşımın bir yeri varsa doğal olarak kendi doğal toplum biliminde de aynı oranda bir yeri olması
kaçınılmazdır. Radcliffe-Brown, bu mantığı esas alarak toplum yaşamıyla organik hayat arasında
büyük bir benzerlik görerek çalışmasını bu minvalde şekillendirmiştir. Fizyolojide işlev,
organizmanın yapısı ile yaşam sürecinin bağlantısıdır. İnsan bedenindeki yaşam süreci, yapının
işlemesiyle doğru orantılıdır. Ancak burada etkinlik ile işlevi birbirine karıştırmamak gerekir.
Örnek vermek gerekirse midenin etkinliği, sindirim sıvıları salgılamak iken bu etkinliğin işlevi
ise gıdayı kan tarafından emilerek dokulara aktarabilecek biçimde dönüştürmektir. Dolayısıyla
mide bu işlevini sonlandırırsa yaşam süreci de sonlanmış olacaktır. Nitekim işlev “kısmi bir
etkinliğin, parçası olduğu toplam etkinliğe yaptığı katkıdır.” şeklinde tanımlanabilir. Bunun
topluma uygulaması halinde ise şu sonuç ortaya çıkar: Belirli toplumsal kullanımların işlevi de
sosyal yapının devamlılığına yaptığı katkı, yani toplumun yaşam sürecinin idame ettirilmesidir
(Oring, 2014: 117-118). Her ne kadar işlevsel kuramın yukarıda belirtiğimiz araştırmacılar
tarafından başlatıldığı görüşü yaygın olmakla birlikte işlevsel kuramın çok eskiye dayandığını
iddia edenler de bulunmaktadır. John Greenway (1960: 5), türkülerin işlevleriyle yakından alakalı
olan halk şarkılarının sosyo-tarihsel dokümanlar olarak öneminin anlaşılması Frazer ve
Malinowski'nin çok öncesine, John Selden’in 1689 yılında yazdığı “Table Talk” kitabına kadar
uzandığını ileri sürmüştür.
Malinowski’nin işlevsellik anlayışı Radcliffe-Brown’unkinden önemli ölçüde farklılık arz
etmektedir. Radcliffe-Brown’un toplumsallığı ön plana çıkaran yaklaşımına karşın Malinowski
bireyselliği ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsemiştir. Malinowski’ye göre kültürün çeşitli
yanlarının işlevleri, biyolojik ihtiyaçların giderilmesine bağlıdır. Bu ihtiyaçlara tepki olarak diğer
gereksinimler meydana çıkar ki bireyin yaşamını idame ettirmesi için bu ihtiyaçların giderilmesi
zorunludur. Dolayısıyla Malinowski’nin işlevsellik anlayışında psikolojik işlev öncelikli iken
bütünleştirici toplumsal işlevler ikinci planda yer almaktadır (Oring, 2014: 118; Özbudun, Şafak,
Altuntek, 2014: 129). Malinowski’ye göre kültürün temel fonksiyonu insanın temel ve türetilmiş
gereksinimlerini karşılamaktır. Bu anlayışa göre her bir biyolojik ihtiyaç, bir kültürel sisteme
zemin hazırlamakta, ihtiyaçları karşılayan kültürel uygulamalar ise, yeni kültürel ihtiyaçları
yaratmaktadır (Özbudun, Şafak, Altuntek, 2014: 119).
İşlevsel kuramın en önemli isimlerinden biri de William R. Bascom’dur. William R. Bascom’un
1954’te “Journal Of American Folklore” dergisinde yayımladığı günümüz Türkçesine “Folklorun
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Dört İşlevi” olarak çevrilen çalışmada folklorun dört işlevinden bahsetmektedir. Türk
halkbiliminde sıkça kullanılan, yararlanılan W. R. Bascom’un folklorun dört işlevi aşağıdaki
gibidir:
1. Hoşça vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işlevi
2. Değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme
3. Eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevi
4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için kaçıp kurtulma mekanizması
(Bascom, 2010: 125-151; Başgöz, 2008: 142-143; Çobanoğlu, 2015: 282; Hawes, 1974: 147;
Fox, 2007: 41).
Etnomüzikoloji’nin büyük isimlerinden Alan P. Merriam ise müziğin işlevini dokuz başlık altında
ele almıştır. Bu işlevler şunlardır:
1. Estetik zevk işlevi
2. Eğlendirme işlevi
3. İletişim işlevi
4. Sembolik gösterim işlevi
5. Fiziksel tepki işlevi
6. Sosyal kurallara uymaya zorlama işlevi
7. Dinsel ritüelleri ve sosyal kurumları destekleme işlevi
8. Kültürün istikrarlılığını ve devamlılığını sağlama işlevi
9. Toplumun bütünleşmesini sağlama işlevi337 (Meriam, 1964: 223-226).
Bu önemli kuramcılar dışında genelde folklorun özelde ise müziğin işlevleriyle doğrudan ve
dolaylı olarak görüş bildiren yerli ve yabancı birçok bilim insanı, araştırmacı da farklı yıllarda
çeşitli çalışmalarında görüş bildirmişlerdir. Bu görüşler, yukarıda verdiğimiz işlevlerle büyük
oranda uyuşmakla birlikte folklorun ve müziğin farklı işlevlerine de değinen açıklamalar
yaptıkları olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse türkülerin problem çözme işlevini verebiliriz.
Toplumların, ulusların, grupların, kısaca insanlığın en önemli kültür unsurlarından olan halk
türkülerinin birçok işleve sahip olması, bu konuda birçok söz söylenmesinde en önemli etken

SSCB döneminde Türk topluluklarının sınırları ayrılmasına karşın türküler sayesinde birliktelik
sağlanmış, bedenler ayrı olsa da ruhlar türkülerin birleştirici gücü sayesinde bir araya gelebilmişlerdir
(Memmedova, 2013: 95). Aynı şekilde Eski Yugoslavya’da meydana gelen yakın tarihteki çatışmalarda
ozanlar ülkenin tüm sınırları içerisinde hatta askerlerin bulunduğu kamyonetlerin içerisinde bile destanlar
anlatarak halkın ve askerlerin morallerini yüksek tutmayı başarmışlardır (Goody, 2018: 98). F. G. Vural,
türkülerin milli duyguları canlı tutmak, askerleri yüreklendirmek gibi çok önemli işlevleri olduğunu
belirtmektedir (2011: 405).
337
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olmuştur, diyebiliriz. Konunun daha iyi anlaşılabilir olması bakımından bazı araştırmacıların
görüşlerine yer vermek faydalı olacaktır.
Halk müziğinin sanat müziğinden daha net bir sosyal işlev sergilediği (List, 1972: 376) göz
önünde bulundurulursa halk müziğinin hayatımızda çok önemli bir yer tuttuğu kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Halk müziği; ilham verir, meydan okur, bilgilendirir, eğlendirir, değişim
tohumları eker, teselli eder; başkalarını harekete geçmeye, katılmaya ve duyulmaya çağırır.
Protesto sesi olabileceği gibi umudun ruhu da olabilir. Halk Müziği, vicdanı ve toplumu ifade
eder (Ledgin, 2010: 10). Stephanie P. Ledgin’in bu cümlelerinden halk müziğinin birçok
fonksiyonu olduğu anlaşılmaktadır. Bu işlevde dikkat çeken ise halk müziğinin ilham vermesi,
değişim tohumları ekmesi ve teselli vermesidir.
İlhan Başgöz, genelde folklora özelde ise türkülere hazır işlev kalıpları yakıştırmanın doğru
olmadığını belirtmekle birlikte (2012: 144) elindeki metinlerden hareketle türkülerin bazı işlev
veya işlevleri sorununa cevap aranabileceğini belirtmiştir. Başgöz’ün tespit ettiği işlevden biri,
türkülerin iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda bir iletişim aracı görevi üstlenmesidir.
İkincisi, efkâr dağıtıcı olmasıdır, yani bir nevi ruhsal tedavi işlevi görmesidir. Ancak bazen bir
türkü biri için eğlendirici olabildiği gibi bir başkası için aynı türkü hüzünlendirici olabilir.
Üçüncüsü, aynı bilmeceler ve âşık karşılaşmaları gibi bir yarışma ve üstünlük belirtme vasıtasıdır.
Mesela Kuzeydoğu Anadolu’daki türkü atma bu gruba girmektedir. Dördüncüsü, bir değer
taşıyıcısıdır (Başgöz, 2008: 144). İlhan Başgöz, anılarını anlattığı “Gemerek Nire Bloomington
Nire” adlı başka bir eserinde kendi doğduğu ilçesinde (Gemerek) zamanında Fazıl Çavuş adındaki
birinin Emir Ağa’yı vurduğunu ve bunun bir türküye konu olduğunu, böylece Emir Ağa’nın
türkülerde yaşadığına değinmiştir. Kendi çocukluğunda Emir Ağa’nın bir yiğitlik bayrağı gibi
dalgalandığını çünkü türküde Emir Ağa’nın öleceğini bile bile Fazıl Çavuş’tan kaçmayarak
yiğitlik gösterdiğini ve bu yüzden de hayranlık uyandırdığını belirten Başgöz “Türküler iyileri
idealleştirip yücelterek, kötüleri karalayıp yerin dibine batırarak bize saygın kalması gereken
değerlerimizi öğretti” (2018: 8-9) sözleriyle türkülerin bir nevi toplumsal işlevine dikkat
çekmiştir.
Ali Osman Öztürk (2017: 365) bir çalışmasında türkülerin işlevlerini “Psikolojik, Estetik,
Eğlence, Eleştirici, Emniyet supabı, Medyatik, Eğitici-ahlaki, Millî, Dini, Ritmik, Ticari,
Geleneksel işlev” olmak üzere on iki başlık altında ele almıştır. Bu on iki işlevin 10’unu iki üç
kelimeyle açıklamış, “Eğlence ve Eleştirici işlev” hakkında ise herhangi bir açıklamada
bulunmamıştır.
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Türküler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Fatma Gülay Mirzaoğlu, “Türkülerin İşlevleri ve
Zeybek Türküleri” adlı çalışmasında ele aldığı zeybek türküleri üzerinden türkülerin on iki işlevi
olduğunu ortaya koymuştur (Mirzaoğlu, 2000: 256-276; Mirzaoğlu, 2015: 13-33). Hayrettin
İvgin, türkülerin işlevini bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel olmak üzere beş
madde de ele almıştır (2013: 43). Fuzuli Bayat ise “Türkülerin Sosyo-Kültürel Fonksiyonu” adlı
çalışmasında türkülerin eğlendirme, kişileri rahatlatma, bilgilendirme, yörenin coğrafyası
hakkında bilgi verme gibi bazı fonksiyonları barındıran estetik işlevi ve sosyo-kültürel işlevi
olmak üzere iki işlevin olduğunu, bunlardan ikincisinin üstelikle GAP bölgesindeki insanları
birlik ve beraberlik içinde kaynaştırdığını belirtmektedir. Bayat, çalışmasının ilerleyen
kısımlarında sosyo-kültürel bağlamda hikâyeli türkülerin kaynaştırıcı rol üstlendiğini Ezo Gelin
türküsüyle somutlaştırmıştır (2013: 58, 60). Başka bir araştırmacı Banu Mustan Dönmez, bir
çalışmasında müziğin sağlıksal, eğitsel, politik ve ekonomik olmak üzere dört çeşit işlevsel
bağlamı olduğunu belirtmiştir (2015: 76-89)
Yukarıda verdiğimiz yerli ve yabancı araştırmacıların görüşlerinden anlaşılacağı üzere genelde
folklorun özelde ise halk türkülerinin işlevleri hakkında birbirlerini destekleyen farklı görüşler
bulunmaktadır. Her araştırmacı folklorun işlevine kendi penceresinden bakmış; kendine göre
farklı tanımlar, tasnifler yapmışlar; işlevle ilgili çeşitli örnekler vermişlerdir.
4.5.1. Hoş Vakit Geçirme, Eğlenme, Eğlendirme İşlevi
Şarkılar (türküler) ve destanlar çoğu halk sanatı gibi eğlence ve dinlencenin söze yaslandığı
topluluklarda filizlenir (Paredes, 2004: 280). Uzun yıllar sözlü kültürle iç içe olan Türklerin
hayatında da türküler önemli bir yer tutmuş; eğlence hayatında türküler her zaman önemli
olagelmiştir.338 Yukarı bölümlerde İslamiyet öncesi Türklerin hayatında türkülerin önemli bir yer
tuttuğundan bahsetmiştik. Bu durum Türk ülkelerini gezen seyyahların, elçilerin, din adamlarının,
tüccarların, görevlilerin dikkatinden kaçmamış; bu kişiler tuttukları notlarda bu duruma temas
etmişlerdir. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse XVII. yüzyılın başlarında
Osmanlı’yı ziyaret eden bir Batılının mektuplarını verebiliriz.
Bahsi geçen 1717 tarihli bu mektuba göre tanınmış bazı Türkler, Edirne’deki Meriç Nehri
kenarında her akşam eğlenmektedir. Bu eğlencelerde ise müziğin önemli bir yer tutmakta
olduğunu sesi güzel olan ve bir müzik aleti çalabilen cariyelerden ve çobanların şarkı

Geleneksel halk türküleri birçok toplumda da benzer işlevler görmüştür. Pek çok toplumda bireyler
herhangi bir kutlama ve festivalden bağımsız olarak müzikten, şarkı söylemekten ve dans etmekten zevk
alırlar (Gregory, 1997: 135).
338
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söylemelerinden ya da bir müzik aleti çalmalarından anlaşılmaktadır. Aynı geleneğin Tunus’ta da
olduğunu görmekteyiz. Aynı yazara ait 1718 tarihli bir mektuba göre ise Tunus halkı Ramazan
akşamlarını eğlenceyle geçirmektedir. Ağaçların altında bir müzik eşliğinde şarkılar söylenmekte,
oyunlar oynanmaktadır (Montagu, 2014: 48, 135).
Çalışma sahamızda bilhassa da elektrik ve elektronik aygıtların yaygınlaşmaya başlamadan önce
yöre insanın hayatında türkü ve hikâyeler çok önemli bir yer edinmiştir. Hikâyeci âşıklık
geleneğinin canlı olduğu zamanlarda özellikle de kına gecelerinde âşıkların icra ettikleri folklor
ürünleri halk tarafından ilgiyle dinlenmesi (Görkem, 2000: 31; Kanat, 2010: 33; Korkmaz, 2003:
77; Mirzaoğlu, 1994: 36) yörede türkülerin ve hikâyelerin hoşça vakit geçirme açısından ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir. Âşıkların hem eski zamanlarda hem de günümüzde her gittiği
yerde saygı gördüğü, başköşeye oturtulduğu (Taşlıova, 2001: 17, 22) göz önüne alırsa âşıkların
icra ettiği hikâyelerin huşu içinde dinlenmesi sadece çalışma sahamız için geçerli olmayıp hemen
hemen bütün Anadolu için geçerli olduğu görülmektedir (Nutku, 1987: 185).
Sahada yaptığımız alan araştırmasında yazılı kaynakların da belirttiği gibi eski zamanlarda türkü
ve hikâyenin yöre halkı için çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Özellikle de Düziçi
ve Kadirli yöresinde türkü ve hikâye yöre insanın yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Kaynak kişimiz Âşık Feymânî’nin belirttiği gibi eski zamanlarda yöre halkı çocuklarına ninni
yerine türkü söylemişler, çocuklarını türküyle uyutmuşlar, avutmuşlardır. Kaynak kişilerimizin
çoğu; eski zamanlarda televizyon, radyo, internetin olmadığını; bu yüzden de tek eğlencelerinin
türkü ve hikâye olduğunu her defasında dile getirmişlerdir. Türküler sadece uzun kış gecelerinde
ocak başı sohbetlerinde, kına gecelerinde eğlence aracı olmamış; iş hayatında da önemli bir
eğlence aracı olmuştur. Yöre halkı, tarlada çalışırken, hayvan otlatırken, ev işleriyle meşgul
olurken, seyahat ederken de türkü söylemişler; böylece yapılan bu eylemleri eğlenceye
dönüştürmeyi başarmışlardır. Bu konuyla ilgili kaynak kişilerimizin tanık olduğu veya başından
geçen birçok anısı bulunmaktadır. Yaşanan veya tanık olunan bu anılar, yörede bilhassa da eski
zamanlarda türkülerin yöre insanının hayatında ne kadar önemli bir yer edindiği göstermektedir.
Konuyu somutlaştırmak adına bazı kaynak kişilerimizin bu konularda tanık olduğu veya duyduğu
anı ve bilgileri vermek faydalı olacaktır.
Kaynak kişimiz Selver Nayan’ın eski zamanlarda Çotlu köyündeki türkü ve hikâye icra ortamı
hakkında paylaştığı bilgiler oldukça önemlidir. Çotlu köyüne Düziçi’nin diğer köylerinde olduğu
gibi düğünlere kınacı âşık çağrılmasının yanında özellikle kış aylarında hikâyeci âşıklar gelir, köy
camisinin yanında bulunan köy odası vazifesi gören eski bir evde icralarını gerçekleştirmektedir.
Âşıkların geldiğini duyan köy ahalisi (kadın, erkek, çocuk, genç) bu âşıkları dinlemek için köy
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odasına dolar, bu âşıkları can kulağıyla dinlemektedir. Geç saatlere kadar icralarını gerçekleştiren
âşıklara ocaklıktaki ateşte pişirilen kömbe ikram edilmektedir. Senede iki-üç defa gelen ve birkaç
gün köy odasında kalan bu âşıkları zevkle dinleyen köy halkı, bu âşıklar gittikten sonra çok
üzülür, keşke bir daha gelseler de bir daha dinlesek tarzında duygularını dışa vururlarmış. Selver
Nayan’a göre eski zamanlarda radyo, televizyon gibi elektronik vasıtalarının olmamasından
dolayı halkın en önemli vakit geçirme işlevini âşıkların gerçekleştirdikleri icralar yerine
getirmiştir. Bundan dolayı bu âşıklara çok değer verilmiştir. Başka bir kaynak kişimiz Arif
Coşkun, Karacaoğlan’a ait bir türkü söyledikten hemen sonra “Ya eskiden, teyip yōdu, televizyon
yōdu. Böyle bir topluluk olurdu. Akrabalar, ġomşular böyle türkü söylerler, bu havalardan
söylerdi.” şeklinde bir açıklama yapması da elektrik ve elektrik ile ilgili aygıtların
yaygınlaşmadan evvel yöre halkı arasında türkülerin en önemli eğlence aracı olduğunu gösteren
bir diğer örnektir.
Başka bir kaynak kişimiz Mustafa Kırgın’ın tanık olduğu bir olay da Selver Nayan’ın dediklerini
doğrular niteliktedir. Uzun yıllar önce bir âşık, Ali Şen adında bir adamın kızının düğününe kınacı
âşık olarak çağrılır. Dinleyicilerden bazıları âşıktan icrasını gece yarısına kadar sürdürmesini,
kimisi sabaha kadar sürdürmesini kimisi ise gelin gelene kadar sürdürmesini talep eder. Bu
talepler karşısında kararsız kalan âşık hangi hikâyeyi anlatacağını düşünürken mecliste bulunan
yaşı epey ilerlemiş olan Irahma Osman adındaki bir adam, duruma müdahale ederek aşığa şu
teklifi sunar: Kendisi çiğdembaş kurarak oturacak, türküyü ve hikâyeleri bu şekilde dinleyecektir.
İcra sırasında çiğdembaş kurduğu ayaklarından birini diğeriyle yer değiştirmesi halinde âşık
icrasını sonlandıracaktır. Orada bulunan dinleyiciler tarafından kabul edilen bu teklifi âşık da
kabul eder ve icrasına başlar. Irahma Osman’ın sabaha kadar istifini bozmadan oturması üzerine
âşık da mecburen sabaha kadar icrasını gerçekleştirmek zorunda kalır. Mustafa Kırgın tanık
olduğu bu olayı anlattıktan hemen sonra ise Irahma Osman örneğinde olduğu gibi kendilerinin
türkülere tiryaki olduklarını, türküleri çok sevdiklerini, türkülerin hayatlarının bir parçası
olduğunu dile getirmiştir.
Kadirli’nin Durmuş Sofular köyünden başka bir kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu ise eski
zamanlarda Düziçi’nden kendi köylerine kıyılmış tütün satan bazı kişilerin geldiğini belirtmiştir.
Bu gelen kişilerden biri de yörenin en önemli hikâyeci âşıklarından Köroğlu (Mehmet Demirci)
dur. Köroğlu, Durmuş Sofular ve civarındaki köylere tütün satmak için geldiğinde köy ahalisi
kendi aralarında para toplar, Köroğlu’na tütünün parasını verdikten sonra bir hafta boyunca türkü
ve hikâye dinlemek amacıyla Köroğlu’nu misafir ederlermiş. Köroğlu da köy ahalisini kırmaz,
belli evlerde akşamları icralarını gerçekleştirmiştir. Durmuş Sofular ve civarındaki köy (Bekereci,
Sofular, Bahadırlı, Kesim) ahalisinin Köroğlu’ndan türkü ve hikâye dinlemek amacıyla bir an
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önce tütünlerini almaları ve yaklaşık bir hafta boyunca misafir etmeleri yörenin en önemli vakit
geçirme ve eğlenme işlevinin türküler olduğunu gösteren bir başka örnektir.
Düziçi’nin Çitli köyünden kaynak kişimiz Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’ın bizzat yaşadığı bir
olay ise şöyledir: Musa Kılıç, uzun yıllar önce çok sevdiği bir dostu Ali Kandemir ile kendi
köyüne yaklaşık 4-5 km uzaklıktaki Kuşçu köyüne giderler. Tabii o zamanlar Musa Kılıç, kınacı
âşıkların ortamında çok bulunduğundan türkü ve hikâye repertuvarı oldukça geniştir. Nereye
varsa etrafındaki insanlar Kılıç’ı can kulağıyla dinlemektedir. Kuşçu köyüne bir arkadaşının evine
vardıktan sonra biraz sohbet ederler ve sohbetin uzaması üzerine geceyi orada geçirmek
durumunda kalırlar. Kılıç’ın türkü söylediklerini bilen konu komşu da eve toplanmaya başlar. O
zamanlar yöredeki çoğu ev bir oturma odası ve odanın arka tarafında yüklük denen başka bir
odadan ibarettir. Erkekler girişteki odayı doldururken kadınlar ise yüklük denen odayı
doldurmaya başlarlar. Kılıç; repertuvarındaki türküleri ve hikâyeli türküleri söylemeye/anlatmaya
başlar. Hem icra ortamındaki erkek dinleyiciler hem de diğer odada bulunan kadın dinleyiciler
Kılıç’ı can kulağıyla dinlerler. Gecenin ilerleyen vakitlerine doğru Kılıç, bu akşamlık bu kadar
yeter, diyerek icrasını sonlandırır. Evdeki misafirler yavaş yavaş kalkıp giderken Kılıç’ın arkadaşı
Ali Kandemir, eğilerek Kılıç’ın kulağına “Gördün mü ne yaptığını?” diye sorar. Ne olduğundan
habersiz olan Kılıç, arkadaşına ne yaptığını sorar. Musa Kılıç’ın arkadaşı Kandemir de kadınların
olduğu bölümde bir gelinin başına gelen şu olayı aktarır: Diğer odada Kılıç’ı can kulağıyla
dinleyen bir gelinin tuvalet ihtiyacı tezahür eder. Ancak bu gelin, Kılıç’ın türkülerini ve
hikâyelerini kaçırmamak için tuvalet ihtiyacını erteler. Kendini Kılıç’ın icrasına kaptıran gelin,
farkında olmadan altına kaçırır.
Son bir örnek vermek gerekirse Muhammet Serçe’nin tanık olduğu bir verebiliriz. Uzun yıllar
önce kendi köyündeki bir düğüne kınacı âşık olarak yörenin önemli hikâyeci âşıklarından
Karayiğit Osman gelir. Karayiğit Osman gecenin ilerleyen vakitlerine kadar icrasını
gerçekleştirmesine karşın kendini pür dikkat dinleyen ahalinin icra ortamından ayrılmak gibi bir
niyeti yoktur. Karayiğit Osman, kendisinin çok yorulduğunu ve uyumak istediğini nazik bir
şekilde aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Size diyom baylar bayanlar
Birazdan kalkmayak mı
Geceler ħakkı vardır
Gücenmeden yadmayak mı
Karayiğit Osman, bu dörtlüğü söyledikten sonra dinleyiciler, mecburen kalkmak zorunda kalırlar
ve oradan ayrılırlar. Karayiğit Osman örneğinde ve yukarıda verdiğimiz örneklerde yöre halkının
neşe kaynaklarından birinin türkü ve hikâye olduğu görülmektedir. Kaynak kişimiz Doğan
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Kete’nin aktardığı bir olayda ise türkülerin sadece yöre ahalisini eğlendirmediğini, asker
ocaklarında askerlik yapan askerlerin de hoşça vakit geçirmesine olanak sağladığına tanık
olmaktayız. Askerlik yaptığı sırada bölükteki askerlerin moralini icra ettiği türkülerle/şiirlerle
yüksek tutan Gır Halıl’ın yüksek rütbeli bir komutanla yaşadığı hadise ise şöyledir:
Doğan Kete’nin dedesi Gır Halıl, askerdeyken saçına sakalına dikkat etmez. Bir gün askerlik
görevini yaptığı askeriyeyi ordu komutanlarından biri denetlemeye gelir. Askerler boy sırasına
göre hizaya sokulur. Gır Halıl, iri yapılı olduğu için hizada baş sırada yerini alır. Ordu komutanı,
Gır Halıl’ın sakallı olduğunu görünce sorumlu komutana bu askerin sakalının neden uzun
olduğunu sert bir dille sorar. Komutan ise denetlemeye gelen komutana tekmil verdikten sonra
“Efendim, bu āşam oldu mu ağlayanların hepsini güldürür” der. Ordu komutanı da nasıl
güldürdüğünü sorması üzerine sorumlu komutan “Lafıňan, türküsüňen,… güldürüyá” şeklinde
cevap vererek Gır Halıl’ın askerleri hangi yöntemle eğlendirdiğini açıklamış olur. Ordu komutanı,
sorumlu komutana akşam Gır Halıl’ın kendi çadırına gelmesini emreder. Akşam olunca Gır
Halıl’ı ordu komutanın huzuruna çıkarırlar. Ordu komutanı Gır Halıl’a anlatmasını söyleyince
Ġır Halıl, ordu komutanına “Efendim, dilden mi anlatım, telden mi anlatım?” diye sorar. Ordu
komutanı da istediği gibi anlatmasını söyler. Komutanın emri üzerine Gır Halıl, orada türkülerini
icra eder. Gır Halıl’ın icrası ordu komutanın çok hoşuna gitmiş olacak ki sabah olduğunda
sorumlu komutanı çağırarak “Bu Halil Günay’a ne eğitim ne terbiye. Sadece ġoğuşda duracak.
Eğitim nöbet yok.” şeklinde emrini bildirir. Bu anlatıdan iki sonuç çıkarabiliriz. Bunlardan ilki
Gır Halıl, icra ettiği türkü sayesinde askerliğin çok rahat bir şekilde gerçekleştirmiştir. İkincisi ise
Kurtuluş Savaşı yıllarında askerlerin moralini yüksek tutmada türkülerin/şiirlerin üstlendiği
işlevdir. Bölükteki askerlerin Gır Halıl’ın türküleriyle, şiirleriyle eğlenmesi ve morallerini yüksek
tutması türkülerin hem eğlendirme, hoş vakit geçirme işlevine; Gır Halıl’ın da icrasıyla askerliğini
daha rahat geçirmesi bir bakıma türkülerin problem çözme işlevine örnek teşkil etmektedir.
Buraya kadar kaynak kişilerimizin verdiği bilgiler ve tanık olunan hadiseler, yörede türkülerin ve
hikâyelerin çok sevildiğini, halkın en önemli vakit geçirme vasıtası olduğunu göstermektedir.
Görüştüğümüz kaynak kişiler; yörede vakit geçirmek için güreş, at yarışları, geleneksel halk
tiyatrosu ve oyunları gibi bazı etkinlikler yapıldığını ancak yapılan bu etkinliklerin her zaman
yapılmadığı için türkü ve hikâyeler kadar bir fonksiyona sahip olmadığını belirtmişlerdir. Çekilen
halaylar,

oynan

oyunlar,

yapılan

güreşler

gibi

bazı

etkinlikler

ancak düğünlerde

gerçekleşebilmektedir. At yarışları ise yılın belli mevsimlerinde yapılmaktadır. Oysa türkü ve
hikâyeli türküler her ne kadar belli günlerde ve mevsimlerde daha yoğun olarak icra edilse de
yılın her mevsiminde ve çoğu mekânda icra edilebilmektedir. “Hikâyeli Türkülerin İcra
Ortamları” bölümünde de değinileceği üzere yörede türküler sadece düğünlerde ve uzun kış
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gecelerinde icra edilmemekte; farklı iş ortamları, festivaller, etkinlikler gibi birçok ortamda icra
edilmektedir. Bu da türkülerin ve hikâyeli türkülerin diğer etkinliklere göre yöre halkının eğlence
ihtiyacını daha çok karşıladığını göstermektedir.
Bilindiği üzere bazı türkülerin konusu mizahi özellikler taşımaktadır (Öztelli, 2002: 17). Yörede
derlediğimiz bazı hikâyeli türküler de mizahi özellikler taşımaktadır. Dolayısıyla bu mizahi
türküler de yöre insanını eğlendirmekte, hoşça vakit geçirmesine katkı sağlamaktadır. Tespit
ettiğimiz bu türkü metinleri uzun yıllar önce söylenmiş olsa da günümüzde bile yörede hem
icracılarda hem de dinleyicilerde tebessüm uyandırmaya devam etmektedir. Bu tip türkü
metinlerinin hikâye kısmı ayrıntılı bir şekilde anlatılmakta, türküsü söylenmektedir. Bu konuya
çalışmamızın “Hikâyeli türkülerin tematik yapısı” bölümünde işlemekle birlikte burada konuyu
somutlaştırmak adına iki örnek vermekle yetineceğiz.
Önemli kaynak kişilerimizden ve de yörenin âşıklarından Âşık Softa (Abdullah Kara) nın bestesi
kendine ait birçok türküsü bulunmaktadır. Bu türkülerden birçoğu komik bir olay, durum üzerine
söylenmiş türkülerdir. Bu türkülerden biri de aşağıdaki gibidir. Bu türkünün hem hikâyesi hem
de türküsü mizahi bir özellik taşımakta olup dinleyicilerde tebessüm uyandırmaktadır. Âşık
Softa’dan tarafımızca derlenen hikâyeli türkü aşağıda verilmiştir:
Yandı Kel Ahmet’im Bu Sene Yandı
Kel Ahmet lakaplı Ahmet Abdiş, Düziçi ilçesinin Haruniye mahallesinin Karataşlık mevkinden
olup Âşık Softa (Abdullah Kara) nın çok yakın arkadaşıdır. Birbirlerinin düğününe, cenazesine
gelip gitmekte; birbirlerine her konuda yardımcı olmaktadırlar. Kendi halinde, gariban biri olan
Kel Ahmet, geçimini dağlardan topladığı odunları eşeğiyle satarak ve de ara sıra başkalarının
işlerinde çalışarak temin etmektedir. Kel Ahmet evli olup gözleri görmeyen Kürşat adında bir de
oğlu bulunmaktadır.
Kel Ahmet, yine bir gün eşeğine yüklediği odunlarla kendi evine gelir ve eşeğini evinin önündeki
elektirik direğine bağlar. Elektirik kaçağı olan bu direğe eşeğini bağlar bağlamaz, elektirik
akımına kapılır. Eşek orada ölür, kendisi de bir saat baygın bir şekilde yatar. Bu durumu gören
konu komşu, hemen Kel Ahmet’in ailesine haber verirler. Bu olayı duyan Kel Ahmet’in hanımı
Cennet ve gözleri görmeyen Kürşat feryat figan ederek olay yerine gelir. Bu arada yavaş yavaş
kendine gelen Kel Ahmet, nerdeyse tek serveti olan eşeğinin ölmesine içli içli ağmaktadır. Olay
yerine gelen Kel Ahmet’in hanımı Cennet, ölen eşeğin başında “Ahmet, Ahmet! Eşşek bizim
ekmek teknemiz idi. Günde gediyádiŋ, Çatāŋ Dāŋa. Bir yük gündüz, bir yük de gece getiráyediŋ.
On beş liráden günde otuz lirá ġazanıyádık, eşşekden. Vay, eşşek vay! Ekmek teknemiz öldü.”
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şeklinde feryat figan ederken Kel Ahmet’in gözleri görmeyen oğlu Kürşat ise ölü eşeğe sarılarak
“Eşşeğim, eşşeğim! Geri diril de gene getir odunumuzu.” şeklinde feryat figan eder.
Olay yerine toplanan ahaliden biri, elektrik kaçağını ve de bu yaşanan olayları bildirmek üzere
TEK’e haber verir. TEK yetkilileri gelmeden Kel Ahmet ve oradakiler kendince bir tutanak
hazırlarlar. Güya daha çok tazminat almak için tutanağa eşek yerine katır yazarlar. Kel Ahmet,
olay yerine gelen TEK yetkililerine: Sizleri mahkemeye vereceğim. Sizin hatanız yüzünden
katırım (daha çok tazminat almak için eşek yerine katır ifadesini kullanır.) öldü. Nerdeyse ben de
ölüyordum gibi sözler söyler. Kel Ahmet’in amacı yetkililerden o zamanın parasıyla beş yüz lira
para (tazminat olarak) koparmaktır. Kel Ahmet’in yalan söylediğini anlayan yetkililer, ölen
hayvanı görmek isterler. Kel Ahmet ise bu keşif işine canı sıkılır ve keşif yaptırmak istemez.
Yetkililer ise katırın ölüsünü görmek için ısrar etmeleri üzerine bir kargaşa çıkar. Daha sonra olay
yerine jandarmalar gelir ve işler iyice büyür. Sonunda yetkililer ölen hayvanı görmeye giderler.
Keşif sonucunda ölen hayvanın katır değil, eşek olduğu ortaya çıkar. Yetkililer, Ahmet’e
yetkilileri dolandırmak, yalan beyanda bulunmak gibi nedenlerden dolayı Ahmet’e altı yüz lira
ceza keseceklerini söylerler. Orada bulunan ahaliden bazıları, Ahmet’e şikâyetini geri alması ve
kendi aralarında sulh olması için baskı yaparlar. Tabii Ahmet bu cezayı duyunca dili damağı kurur
ve “Benim altı yüz değil altı tane bile bitim yok. Allah’tan korkun, benim gibi bir garibana bu
cezayı kesmeyin. Tamam ben davamdan vazgeçiyorum. Dosyamı (şikayet dilekçesi) geri verin
bana.” der. Kel Ahmet’in gerçekten de gariban biri olduğunu anlayan yetkililer ve jandarmalar
Kel Ahmet’e acırlar ve kendi aralarında yüz lira para toplayıp Ahmet’e verirler. Parayı cebine
koyan Kel Ahmet, “Eşşē semeriŋen yüz liráyá almıştım. Avradını s…, semeri de bana kâr ġaldı.”
şeklinde sevincini dışa vurur ve olay böylece kapanmış olur.
Bu olaydan bir müddet sonra Âşık Softa, hasat zamanı yer fıstıklarını söktürmek için Karataşlık
mevkisinden arkadaşlarını ve Kel Ahmet’i yevmiyeci olarak tutar. Karataşlık’tan Kel Ahmet, Kel
Ahmet’in bacanakları, aşığın askerlik arkadaşı Nurettin ve hanımları aşığın yer fıstığını sökmeye
başlarlar. Oradakiler, Âşık Softa’ya devamlı olarak Kel Ahmet’e “Başın sağ olsun, de.” demesini
ister. Yukarda yaşanan olaydan habersiz Âşık Softa, “Ahmet’in kimi öldü?” diye sorar. Oradakiler
de “Ya sen başın sağ olsun de.” derler. Âşık Softa da Kel Ahmet’e masumane bir şekilde “Başın
sağ olsun ġardaşım. Hayırdır, kimin öldü?” diye sorması üzerine oradakilerle beraber Kel Ahmet
de gülmeye başlar. Oradakiler uzun süre güldükten sonra Âşık Softa’ya yukarıdaki olayı anlatarak
neden güldüklerini açıklarlar. Bu olayı anlattıktan sonra Âşık Softa’dan bu olaya bir türkü
söylemesini isterler. Âşık Softa da bu olaylar üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yandı Kel Ahmed’im bu sene yandı
Havuzu patladı (da) yıkıldı bendi
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Eşeği öldü de dirildi kendi
Eşşekden berk imiş canı Ahmed’in
Senin acın yürekleri dağladı
Yolda gidenleri yoldan áğledi
Kürşat gelip eşşek diye ağladı
Aklı gidip gidip geldi Ahmed’in
Düğün olsa çıkar idin halaya
TEK’çilerle başın geddi belaya
Cennet Bacı’m saçlarıňı yoluyá
Vay ekmek teknesi öldü Ahmed’in
Kel Ahmet bilir mi gönül ve hatır
Verme mahkemeye sulhuňan bitir
Kâğıt üzerinde eddiler katır
Eşekden parasını aldı Ahmed’in
Diyor Âşık Softa çok yazık olmuş
Başına olmadık belalar gelmiş
Yüz lira ödetip parasın almış
Semeri de kâra kaldı Ahmed’in
Verdiğimiz bu hikâyeli türkü, icra edilen mekânda (iş ortamı) söylendikten sonra ortamı
neşelendirmiş, orada bulunanlar bu türküyle yaptıkları işi zevkli hale getirmişlerdir. Daha sonraki
süreçlerde de bu hikâyeli türkü icra ortamında bulunanlar tarafından farklı ortamlarda
söylenmiştir. Bu türkünün yakıldığı sırada orada bulunan Âşık Softa’nın çok yakın dostu Nurettin
Kurt ile farklı tarihlerde bir araya geldiğimizde Âşık Softa’nın başka mizahi türkülerinin yanında
bu türküden de gülümseyerek bahsetmesi, hatta aklında kalan birkaç dizeyi de mırıldanması
dediğimizi doğrulamaktadır.
Bir örnek daha vermek gerekirse Béla Bartók, Eberhard, Reinhard, Ali Rıza Yalman gibi hem
yabancı hem de yerli araştırmacıların derleme yaptığı Âşık Kır İsmail’in bir türküsünü verebiliriz.
Kır İsmail’in çok uzun yıllar önce söylediği bu türkü kendi köyü ve civarında icracılar tarafından
mizahi bir üslupla söylendiği ve dinleyiciler tarafından da yine aynı tarzda dinlendiği
gözlemlenmiştir. Kır İsmal’in söylediği türkü ve hikâyesi aşağıdaki gibidir:
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İmece Türküsü
Zamanın ünlü âşıklarından olan Âşık Kır İsmail lakaplı İsmail Güngör, hasat zamanı tarlasındaki
ekinleri biçmek için bazı insanlardan imece usulü yardım ister. Gökçayır köyündeki Karadöl ve
Kara Kazım adıyla bilinen kişiler, belirlenen bir tarihte Kır İsmail’e ekin biçmeye yardım
edeceklerine dair söz verirler. Bazı yakınları tarafından bu iki kişinin sözünde durmadığı
konusunda uyarılan Kır İsmail, bunlara aldırış etmez. Kır İsmail, belirlenen tarihte eşeğine
binerek tarlasına varır. Uzun süre beklemesine karşın söz veren bu iki kişi sözünde durmamış,
tarlaya gelmemiştir. Bu duruma sinirlenen Kır İsmail sözünde durmayan bu kişilere aşağıdaki
dörtlükleri orada söyler:
Ben tarrama varıcīyım
Adamımı sayıcīyım
Söz verip de gelmiyenin
Modellesin vericįyim
Tabaklar’a çıkıncı da görünüyor Paltalı’nın Gediği
Sah oldu da şu ellerin dediği
İtin dikene ġoduğu
Söz verdi Ġara Döl gelmedi
Paltalı inişli yokuşlu
Çuval dokurlar nakışlı
Ġuduruk it bakışlı
Söz verdi Kazım da gelmedi
Kır İsmail’in söylediği bu eleştiri içerikli mizahi türkü, aradan uzun süre geçmesine karşın bu
türkünün yörede mizahi bir üslupla söylenmesi ve dinlenmesi; mizahi türkülerin de hoşça vakit
geçirme, eğlendirme işlevi üstlendiğini gösteren bir diğer örnektir. Yörede bu tarzda birçok türkü
bulunmaktadır.
4.5.2. Eğitim veya Kültürün Gelecek Kuşaklara Aktarılması İşlevi
Bilindiği gibi, bu nesil için yeni eğitim yöntemlerinin araştırılması, iyi halk geleneklerinden ve
halk eğitim deneyiminden destek almanın gerekli olduğunu göstermiştir (Mingazova ve Sulteev,
2014: 430). Banu Mustan Dönmez (2015: 82), müziğin sadece hafızayı güçlendirerek öğrenimi
kolaylaştırması bakımından değil, bilhassa etik eğitiminin kazandırılmasını kolaylaştırabilmesi
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bakımından çok önemli bir vasıta olduğunun altını çizmektektedir. Dönmez, günümüz çağdaş
dünyasını tekrardan kucaklayacak bir sıra etik ve hukuk eğitimine lüzumun olduğunu, bu
ihtiyacın ise küçük yaşlardan itibaren çocuklara verilerek giderilebileceğini belirtmiştir. Çevre
duyarlılığı, hayvan sevgisi gibi daha nice etik davranışlar, çocuklara daha rahat bir yolla empoze
edilebilir. Yazarın bu ifadesinden günümüz toplumlarının yarayan kanası olan bazı olumsuz
davranışların küçük yaşlardan itibaren çocuklara etik davranışların müzik yoluyla verilmesi
sayesinde aşılabileceğine, daha net söylemek gerekirse “Ağaç yaş iken eğilir” atasözünün bir
bakıma müzik yoluyla sağlanabileceğine işaret etmektedir.
İster aile ister daha başka gruplar olsun her sosyal grup, üyelerinde benzer bir kanaati sürdürmek
amacıyla çaba harcar (Halbwachs, 2018: 35). Halk müziği; aile köklerimizi, etnik kökenlerimizi,
kültürlerimizi nakleder ve bizden sonraki kuşaklara uzanır. Bu yüzden halk müziği yaşamımızdan
ayırmamız mümkün değildir. Çünkü halk müziği; tamamen hayatımızla, nasıl yaşadığımızla, ne
düşündüğümüzle, değerlerimiz ve ideolojilerimizle, sevinçlerimiz ve üzüntülerimizle ilgilidir
(Ledgin, 2010: 10). Stephanie P. Ledgin’in bu tespitleri bağlamında düşündüğümüzde halk
müziğinin bahsi geçen işlev için ne kadar kritik bir yere sahip olduğu anlaşılacaktır. H. Ömer
Özden, kültürümüzde her şeyin bir düzen içerisinde olduğunu ve buna göre hareket edildiğini
söylemektedir. Özden de insan-ı kâmil yani olgun insan olma yolunda türkülerimizden
öğreneceğimiz birçok dersler olduğunu söyleyerek türkülerin eğitici yönüne dikkat çekmiştir
(2013: 64).
Türk musikisi, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası (Ögel, 1987: 201) olduğu için Türk
kültürünün birçok unsuru türkülere sirayet etmiştir. Çalışma sahamızda eski zamanlarda âşıklık
geleneğinin canlı olduğu dönemlerde çeşitli ortamlarda icra edilen türkü söyleme geleneği
sayesinde insanlar birçok geleneksel kültürü paylaşarak yaşıyorlar, yaşatıyorlardı. Bu geleneği
sürdüren profesyonel âşıklar yanında Özkul Çobanoğlu’nun “meraklılar/meraklı grubu”339 (1992:
120; 2002: 55) diye kavramsallaştırdığı meraklı dinleyici grupları da bulunmaktaydı. Bu kişiler,
yörede çok canlı olan türkü ve hikâye icra ortamlarında bulunarak geleneksel halk kültürünü
özümseyerek bu kültürün yaşamasına katkıda bulunmuşlardır. Nitekim bizim kaynak
kişilerimizin çoğunu bu kişiler oluşturmaktadır. Eskiden hikâyeci âşıklık geleneğinin canlı olduğu
zamanlarda âşıkların icra ortamlarında bulunan bu kişilerin repertuarlarının çoğunluğunu o
dönemde öğrendikleri türküler, hikâyeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla türkü söyleme geleneği
Sosyal Psikolog Sibel A. Arkonaç, bir çalışmasının “Tutum Nedir?” başlığında verdiği “Herhangi bir
şey, o birey için bir tutum nesnesi olabilirken bir diğer kişi için bir tutum nesnesi olmayabilir.” (2016: 159)
bilgi, meraklı grupların oluşmasındaki sosyal psikolojik nedeni açıklar niteliktedir. Arkonaç’a göre
tutumlar, direkt gözlemlenememekle birlikte ancak kişilerin gözlemlenen davranışlarından tutumlar
çıkarsanabilir. Dolayısıyla tutum, sergilenen bir davranış olmayıp davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir (2016:
159).
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sayesinde geçmişten günümüze birçok türkü ve hikâye günümüze kadar ulaşmıştır. Türkülerin ve
hikâyelerin sözlü icra ortamları bile tek başına kültürün en önemli unsuru olan türkülerin ve
hikâyelerin yüzyıllar boyunca nesilden aktarılarak yaşamasına aracı olmuştur.
İngiltere’de ve ABD’deki bazı araştırmacılar kültürdeki sözlü, ruhsal ve maddesel bakış açılarının
tümünün “halk yaşamı” olarak adlandırılmasını uygun görmüşlerdir (Yoder, 2005: 52). Osmaniye
yöresinde “halk yaşamı” türküler sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılmış, yaşatılmış, korunmuştur.
Nitekim, çalışma sahamız içinde bulunan Düziçi’deki insanlar ise Karacaoğlan’ı sahiplenmekte
ve Karacaoğlan’ın ilçenin Karacaoğlan Mahallesinden olduğunu iddia etmektedirler. Eskiden
âşıkların icraya başlamadan önce yöre halkı tarafından “yoz türkü” olarak kabul edilen en az üç
tane hikâyesiz türkü söylemesi, bu türkülerden en az birinin ise Karacaoğlan’a ait olması hem
türkü icra ortamlarının hem de türkülerin kendisi kültürel bir geleneğin devamına katkı
sağlamıştır. Söylenen bu türküler sayesinde İlhan Başgöz’ün tabiriyle “Karacaoğlan Geleneği”
yaşatılmış, günümüze kadar gelmiştir. Bu durum, yetkililerin de dikkatini çekmiş olmalı ki
ilçedeki bazı kurumlara “Karacaoğlan” ismi verilerek kalıcı hale getirilmiştir. Nebi Özdemir’in
“Gelenek, geçmişte değil gelecekte yaşamayı hedefler, geçmişi değil geleceği kurgular.” (2012:
373) tespiti bağlamında Karacaoğlan türküleri sayesinde kültürümüzün en önemli simalarından
olan Karacaoğlan, bu kurumlar sayesinde geleceğe taşınmış olmaktadır. Ayrıca Düziçi ve
Osmaniye’de Karacaoğlan ile ilgili yer yer etkinlikler yapılarak kültürün sürekliği sağlanmış
olmaktadır. Düziçi ilçesinde son zamanlarda “Âşıklarla Karacaoğlan Gecesi” etkinlikleri
yapılmakta ve yöredeki âşıklar bu programda hem usta malı (genelde Karacaoğlan türküleri) hem
de kendi bestelerini icra etmektedir. Bu program, “Düziçi Turuncu TV” tarafından canlı yayın
olarak verilmektedir. Bu programı ilçe dışından ve ilçe içinden binlerce kişinin izlediği göz önüne
alınırsa yörede bir zamanlar çok canlı olan âşıklık geleneğinin hem canlı tutulmasına hem de genç
kuşakların tanımasına olanak sağladığı ortadadır. Donald Harton ve Richard Wohl’un birlikte
yayımladığı bir çalışmada kitle iletişim araçları sayesinde birbirinden uzak insanların sanki bir
ahbap ortamındaymışçasına birbirleriyle karşı karşıya geldiklerini, toplumsal benzeri denebilecek
bir etkileşim içerisinde sözel bir ilişki kurduklarını belirtmeleri (Morley ve Robins, 2011: 178)
göz önüne alındığında Düziçi Turuncu TV’nin canlı yayında il içi ve il dışındaki hatta yurt
dışındaki yöre insanlarını etkinlik vasıtasıyla bir araya getirdiğini söyleyebiliriz.
Yörede derlediğimiz metinlerde ele alınan işleve uygun içerikli parçalar bulunmaktadır.
Derlediğimiz metinlerden bazıları Karacaoğlan’a aittir. Karacaoğlan’ın birçok konuda türküsü
olmakla birlikte nasihat tarzında türküleri de bulunmaktadır (Makal, 1992: 218). Karacaoğlan’a
ait bazı türkülerin yöre halkı tarafından “ahiret üstüne”, “nasihat üstüne” gibi adlarla anılması da
bunu doğrulamaktadır. Karacaoğlan’ın ister dini ister dünyevi olsun bu tarzdaki türküleri, yöre
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halkı tarafından oldukça sevilmektedir. Sözlü kültür ortamında sıkça bulunmuş kişiler, herhangi
bir ortamda ettikleri sohbetlerde sohbet konularına göre örnek vermek, kendilerine dayanak
göstermek adına Karacaoğlan’ın ilgili türkülerinden örnekler verdikleri görülmüştür.340
Karacaoğlan’a ait derlediğimiz türkü ve hikâyeli türkülerin bazılarının nasihat ve ahiret üstüne
olması ve bunların yöre halkınca bilinmesi, sevilmesi ve icra edilmesi eğitim ve kültürün gelecek
kuşaklara aktarılmasında önemli etkisi olmuştur. Arif Coşkun, Âşık Güllü (Mehmet Göl),
Mehmet Yutkal, Ahmet Şahin, Ahmet Kurt’tan derlediğimiz “Sultan Süleyman’a Kalmayan
Dünya341” adlı türkü, bu bağlamda oldukça önemli bir türküdür. Birçok kaynak kişiden bu türküyü
derlememiz ve birçok kişiden de parça parça dörtlüklerini dinlememiz bu türkünün yörede ne
kadar sevildiğini göstermektedir. Bu türkünün ana temasını bir gün herkesin öleceği ve bundan
dolayı da bu dünyada bu gerçeğe göre hareket edilmesinin gerekliliği oluşturmaktadır. Mehmet
Lök’ten derlediğimiz Karacaoğlan’a ait “Dinleyin Size Bir Nasihat Edeyim” türküsü de nasihat
üstüne söylenmiş bir türküdür. Bu türkünün teması da biraz önce bahsi geçen türkünün temasıyla
benzerlik göstermektedir. Bu türküde dikkat çeken kültürel değerlerden biri komşuluk hakkıdır.
Türkünün ilk dörtlüğünde yer alan “Soluk çıkıp tenin sala binişin/Yedi yerde ġoňşu haġġın
soracak” dizelerinde görüleceği üzere öbür dünyada, tam yedi yerde konu komşu hakkının
sorulacağı vurgulanmıştır. Komşuluk hakkı, hukuku, ilişkisi vd. Türk toplumunda sıklıkla
vurgulanan bir olgudur. Ev alma komşu al, Komşu komşunun külüne muhtaçtır, Gülme komşuna
gelir başına gibi atasözlerimiz komşunun ve komşuluğun önemine vurgu yapan atasözlerimizden
sadece birkaçıdır. Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan komşuluk hukuku türkülerde kendine
yer bulması bu bağlamda önemlidir.
Sözünden dönmeme, sözüne sadık olma, vefa Türk kültürünün önemli değerlerindendir. Türkler
tarih boyunca bu gibi değerlere çok önem vermişler, adeta hayatlarının yaşam gayelerinden biri
olmuştur. Türklerin daha çok sözlü kültür toplumu olduğu da göz önüne alınırsa bu değerlerin ne
kadar önemli bir yere sahip olacağı kendiliğinden anlaşılacaktır. Derlediğimiz hikâyeli türkülerin
bazılarında bahsi geçen değerler açıkça yer almaktadır. Bir örnek vermek gerekirse yörede
bilinen, sevilen ve icra edilen Yazıcıoğlu Şeref ile Senem hikâyeli türküsünü verebiliriz. Hikâyeye
göre Şeref ile Senem ilk görüşte birbirlerine âşık olur. Bunlar birbirlerine sağ oldukları müddetçe
başkalarıyla evlenmeyeceklerine dair yemin ederler. İçilen bu yeminden sonra bazı sebeplerden

Düziçi ilçesinde Haruniye Merkez Camii avlusunda tek başına otururken namazdan çıkan birkaç yaşlı
kişi, oturduğum bankların yanında oturarak sohbete başladılar. Sohbet konusu zamanında yöre ahalisinden
birinin haksız yere mal sahibi olması, daha sonra bu kişinin batması ve beş parasız kalması üzerineydi.
Orada bulunan bir kişi, Karacaoğlan’a ait “Sultan Süleyman’a Kalmayan Dünya” şiirinden bir dörtlüğü
okuyarak haksız mal kazanan kişilerin mutlaka bunun bedelini ödeyeceğini, ettiklerinin yanına kâr
kalmayacağını Karacaoğlan’ın türküsüyle dile getirmiştir.
341
Bunlardan sadece Ahmet Kurt’un icrasını çalışmamıza aldık. Diğerlerini hikâyesi bulunmadığı için
çalışmamıza dâhil etmedik.
340
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dolayı bu iki kişi birbirlerini bir daha bulamaz. Bu iki kişi kendi aşiretlerinin reisi olup aşiret
üyelerince ısrarla evlendirilmek istenmesine karşın yaklaşık yüz yaşına kadar sözlerinden
dönmeyip evlenmezler.

Daha sonra ise tesadüf eseri birbirlerinin yaşadıklarını ve

evlenmediklerini öğrenirler. Daha sonra bunlar birbirlerini bulurlar ve evlenirler. Bunlar
evlendikten sonra Allah, bunları birbirlerinin yeminlerine sadık kaldığı için bunları
mükâfatlandırır. Şeref ile Senem’in yaşını mertebe mertebe 40 yaşına indirir. Şeref ile Senem’in
bu evlilikten bir oğlu bir kızı olur. Oğullarına Murat, kızına Sevgi koyarlar. Allah bunlara 40 sene
ömür verir. Bu hikâyede görüleceği üzere en dikkat çekici unsur verilen sözün yıllar geçmesine
ve de bütün olumsuzluklara karşın yine de tutulmasıdır. Bu davranış, Yüce Allah’ın da hoşuna
gitmiştir ki bu çiftleri gençleştirmiş, bunlara iki çocuk bahşetmiş ve 40 yıl ömür vermiştir. Bu
hikâyeli türküyü derlediğimiz Âşık Softa (Abdullah Kara), icrasını gerçekleştirdikten sonra o
dönemin yemini de yemindi, şeklinde bir yorumda bulunması bir bakıma kendi çağında verilen
sözlerin tutulmamasına bir gönderme, bir eleştiridir. Bu da türkülerin Türk kültürünün önemli
kültürel değerlerini yansıttığını göstermektedir. Hunlara kadar dayanan “ant içme” törenleri
İslamiyet’i kabul eden Türklerin yaşamlarında ve edebiyatlarında büyük izler bırakmışlardır
(İnan, 1998: 318-319, 322). Nitekim bu hikâyeli türküdeki Şeref ile Senem’in karşılıklı olarak ant
içmeleri ve bu antlarına bir ömür sadık kalmaları İslam Öncesi Türk geleneklerinde önemli bir
yere sahip olan ant içme uygulamasının İslam sonrasında da devam ettiğine güzel bir örnektir.
Bunun dışında Türk kültürünün önemli unsurlarından edep, ahlak, örnek davranış, ahde vefa, iyi
bir çift olma, yardımlaşma, cömertlik, saygı, toplum kurallarına riayet, ebeveynlere saygı gibi
önemli faziletler de türkülerde sıkça işlenen konulardır. Sahadan derlediğimiz “Ahmet Bey ile
Güher Hanım” adlı hikâyeli türküde ayağını bir devenin ısırması sonucu yatağa mahkûm olan
Ahmet Bey’in yedi sene boyunca bakımını amcası kızı Güher Hanım, büyük bir fedakârlıkla
yerine getirir. Güher Hanım’ın yedi sene boyunca bir gün dahi ihmal etmeden nişanlısı olan
Ahmet Bey’in bakımını üstlenmesi üstün bir davranış örneğidir. Arif Coşkun’dan derlediğimiz
“Ağ Gelin” türküsünde kocası işte iken iki çocuğuyla iffetli bir şekilde yaşayan bir geline iki kişi
musallat olur. Bu gelin, namusunu korumak için çocuklarını yanına alarak kendisini kovalayan
kötü niyetlilerden kaçar. İki çocuğuyla bir uçurumun kenarına gelen gelin, kendisini
kovalayanlardan kurtuluş olmadığını anlayınca Yüce Allah’tan ya kendisini taş ya da kuş etmesini
niyaz eder. Allahu Teâlâ da bu gelini ve iki çocuğunu taşa dönüştürür. Bu hikâyeli türküde
namusunu korumak adına bir gelinin taşa veya kuşa dönüşmek istemesi, Türk kültüründe ideal
bir kadın profili çizmektedir. Türklerin en önemli, en hassas konularının başında namus geldiği
göz önünde bulundurulursa bahsi geçen hikâyeli türküye konu olan “Ağ Gelin” bunu çok güzel
bir şekilde yansıtmaktadır. Tus Mustafa (Mustafa Çabuk) tan derlediğimiz “Şu Yazının İri Ufak
Çamları” adlı türküsü her ne kadar mizahi bir türkü olsa da Benli ile Hasanca olarak bilinen iki
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kişinin muhteşem ötesi dostluğundan bahsetmesi bakımından önemlidir. Dostluk, arkadaşlık,
ahbaplık Türk kültüründe önemli olan unsurlardır. Bu unsurların İslamiyet’te de önemli olduğunu
Hz. Muhammet ile ilk halife olan Hz. Ebubekir arasındaki dostlukta da görmekteyiz. İslam
ümmetine mensup Türkler de Hz. Muhammet ile Hz. Ebubekir arasındaki bu dostluğu adeta bir
yaşam düsturu olarak hayatlarına tatbik etmişlerdir. Dolayısıyla bu kadar önemli olan dostluk,
arkadaşlık Tus Mustafa’nın söylediği türküde de kendine yer bulmuştur.
Türklerin önem verdikleri değerlerden biri de bir kişinin hatasını yüzüne vurmamak, yaptığı
iyiliği başa kalkmamak gibi değerlerdir. Bekir Akan’dan derlediğimiz “Âşık Halil VI” adlı
hikâyeli türküde, Âşık Halil, amcası kızı Döne’ye deli divane âşık olmasına karşın Döne, Âşık
Halil’e hiç yüz vermez. Âşık Halil’in aşkına devamlı olumsuz cevap veren Döne, hiç görmediği
Adana’da oturan Kel Osman ile evlenir. Ancak Kel Osman, çirkin bir adam olmasının yanında
vücudunun her yerinde yaralar vardır. Düğünün arkasından yanına yüklü miktarda altın alarak
Döne’nin peşine düşen Âşık Halil, Adana’da bir kadının yardımıyla Döne’yi düğünden kaçırarak
memleketi Kahramanmaraş’a doğru yola koyulurlar. Kendisi için büyük fedakarlıklar yapan,
kendisini kimsenin evlenmediği çirkin yaradılışlı bir adamdan kurtaran Âşık Halil’e karşı daha
önce yaptıklarına çok pişman olan ve mahcup olduğu için da ağlayan Döne’ye Âşık Halil,
ağlamamasını dile getiren dört dörtlükten oluşan bir türkü söyler. Kendisinin aşkına hiçbir zaman
olumlu cevap vermemesine, hatta yer yer küçümsemesine, bununla da kalmayıp bilmediği bir
adamla evlenmesine karşın Âşık Halil, Döne’nin bu yaptıklarını bırakın başına kalkmayı Döne’yi
ağlamaması için teselli etmesi, Türklerin önemli erdemlerinden yapılan iyiliği başa kalkmama,
başkalarının kötülüklerini gizli tutma gibi değerlerin türkülere sirayet etmiş güzel örneklerinden
biridir.
Bir toplumu toplum yapan kendine has bazı özellikleri, ayırt edici nitelikleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla her toplumun kendine has bir kültürü bulunmaktadır. Kültür üzerinde bu zamana
kadar birçok tanım yapıldığını belirtmiş, bu tanımlardan bazılarını yukarı bölümlerde vermiştik.
Kültürün en önemli unsurlarından biri de değer yargılarıdır. Türk toplumunun tarihin
derinliklerinden çeşitli süzgeçlerden geçirerek günümüze kadar getirdiği, hayatına uyguladığı,
nesilden nesile aktardığı, zamanın ve şartların ön gördüğü ölçüde değiştirdiği, genişlettiği veya
kullanmadığı bir değerler sistemi oluşturmuştur. Cömertlik, yardımseverlik, misafirperverlik,
alçak gönüllük, büyüklere saygı, adalet, kadın-erkek arasındaki hukuk, vatanseverlik gibi birçok
değer Türk kültürünün temelini oluşturan belli başlı değerlerdir. Bu kültürel değerlerden birçoğu
Türklerin en önemli eseri olan Dede Korkut hikâyelerinde mevcuttur.
Müziğin doğru anlaşılması ancak kültüre tamamen dalmakla elde edilebilir. Bundan dolayı bir
kişi, başka bir kültürün müziğini ancak o kültürü bilirse o kültürün müziğini anlayabilir,
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yorumlayabilir (Gregory, 1997: 138). Gregory’un bu tespitlerinden bir topluluğun kültürü o
toplumun müziğiyle iç içe olduğu, toplumun kültürel değerlerinin o toplumun müziğine sirayet
ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak Osmaniye yöresinde söylenen türkü ve
hikâyelerde de yörenin kültürel özelliklerini görmek mümkündür. Konuyu somutlaştırmak adına
bir örnek vermek gerekirse uzun süre göçerevli bir yaşam süren yöre insanın bu yaşam tarzı
türkülerine yansımasını verebiliriz. Yörede söylenen bozlaklarda bu yaşam tarzının izleri açıkça
görülmektedir. Göçerevli bir yaşam tarzının gereği olarak aşiretler arasında yer-yurt yüzünden
çıkan kavgalar, bugün yörede söylenilen bozlaklarda açıkça görülmektedir (Mirzaoğlu, 2003: 6768). Bu bozlaklardan bir kısmı ise Dadaloğlu’na aittir. İsmail Görkem’e göre Dadaloğlu’nun
şiirlerinin her biri ait olduğu bağlam içerisinde ‘konar-göçer hayat’a, ‘olay’ ve ‘kişi’lere yapılmış
‘geleneksel göndermeler’dir. Çünkü bu metinlerde dile getirilen tarihsel gerçek, ‘toplum’ ve
‘birey’e aittir. Günümüz insanı dahi ‘sembol’ özelliğindeki bu ‘metinleri dinleyerek atalarının
geçmişteki ‘kültürü’yle irtibata geçebilmektedir (2006: 43). Mirzaoğlu’nun ve Görkem’in bu
tespitlerin genel geçer tespitler olduğu çalışma sahamızdaki Türkmen aşiretlerinin son zamanlara
kadar yüzlerce yıldır göçerevli bir yaşam sürmesi göz önüne alındığında kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır. Tarafımızca Osmaniye yöresinden derlediğimiz birçok türkü hikâyeli türküde
göçerevli yaşam tarzından kesitler bulunmaktadır. Hatta birçok kaynak kişimiz bu tarz türküleri
icraya başlarken “göçebelik devri, beylik zamanı, aşiretlerin kol gezdiği dönemler” gibi ifadeler
kullanmaktadır. Kaynak kişilerin kullandığı bu ifadeler, aynı zamanda icra edilen türkülerin o
dönemden kalan türküler olduğuna da işaret etmektedir.
Yöreden derlediğimiz bazı hikâyeli türkülerde göçerevli yaşamın izlerinin açıkça görüldüğünü
söylemiştik. Ziya Timur’dan derlediğimiz “Ceritler Rakka’dan Sökün Edince” adlı hikâyeli türkü
bu göçerevli yaşamdan ve de yöredeki Türkmen aşiretlerinin yer-yurt sahibi olmak amacıyla
çıkan kavgalardan bahsetmektedir. Dolayısıyla yaklaşık 150 yıldır yerleşik yaşama geçilmesine
karşın bu hikâyeli türkü, aradan onca yıl geçmesine karşın bu yaşam tarzının izlerini günümüze
taşıyabilmektedir. Karacaoğlan’ın birçok türküsünde de göçerevli yaşamın izlerini görmek
mümkündür. Yöreden derlediğimiz “Benden Selam Söylen Nazlı Yâre” türkünün hikâyesinde
Karacaoğlan’ın da mensup olduğu Varsak Türkmenlerinin Hoğdu Yaylasına göçünden
bahsedilmektir. Yine yöreden derlediğimiz “Hey Ağalar Nice Olur” türkünün hikâyesinde
göçerevli yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan çadır geçmektedir. Karacaoğlan ve
Dadaloğlu’nun dışında yöredeki birçok türkü ve ağıtta da göçerevli yaşamın izleri görülmektedir.
Tus Mustafa (Mustafa Çabuk) dan derlenen “Abbak Guğum Terk eylemiş Sılayı”; Şerife
Benli’den derlenen “Benli Emine’nin Kocasına Söylediği Ağıt”; İbrahim Çoban’dan derlenen
“Öldürülen Sekiz Kardeş ve Babalarının Ağıdı”, Arif Duman’dan derlenen “Meryemçil’in
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Beli’ydi Yaylanın Hası” bunlardan sadece birkaçıdır. Bu türkü ve ağıtların çoğunluğu, göçerevli
yaşam tarzının hüküm sürdüğü yıllarda söylenmiş türkü ve ağıtlardır.
İster türkünün içeriğinde isterse de hikâyesinde olsun yörede icra edilen bu tarz türkülerde
kendine yer bulan görçerevli yaşamın izleri, bu türküler vasıtasıyla gelecek kuşaklara
taşınmaktadır. Nesilden nesile aktarılarak söylenen bu türküler, yöre insanına geçmiş günlerdeki
yaşam tarzlarını hatırlatmakta, bu göçerevli yaşam tarzının bellekte kalmasını sağlamaktadır.
Sözlü kültürün edebî verimleri, kendi yaşam tecrübelerini ya da evren/doğa hakkındaki
inanışlarını nakletmenin önemli bir vasıtası (İlhan, 2018: 137) olması göz önünde bulundurulursa
göçerevli yaşamdan izler taşıyan bu türkülerin de bir kültür nakledicisi olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.
4.5.3. Değerlere, Toplum Kurumlarına ve Törelere Destek Verme
J. G. Herder için folklor bir ulusun aynasıdır (Kongas, 1963: 72). Toplumun geçmişteki düzenini,
sosyal yapısını, ritüel mekanizmalarını ve belirli bir kültürün maruz kaldığı çeşitli etkileri,
hareketleri ve temasları korumak ve ortaya koymak folklorun işlevlerinden biridir (James, 1932:
23). Ayrıca halk türküleri; ait olduğu topluluğun kültürlerini, kültürel mirasını ve karakter
yapılarını yansıtır (Asch, 1956: 29). Linton C. Freeman, halk türkülerinin sosyal koşullara bağlı
olarak, toplumu entegre etmek için bir ajans ya da sosyal düzeni korumak adına işlev
görebileceğini (1957: 220) söyleyerek halk türkülerinin toplumsal rolüne dikkat çekmiştir.
İçinde yaşanılan kültürün insanlara addettiği yönler, insanın şahsiyeti ve kişiler arası ilişkileri
üzerinde çıkarımlara sahip olduğu bir gerçektir. Bir grubun üyesi olan herhangi bir kişi, kendi
grubuna atfedilen nitelikleri ve bu niteliklere yüklenen değerleri kendisiyle özdeşleştirir ve kendi
benlik imajını bununla birlikte algılar (Arkonaç, 2016: 250, 500). Geleneksel kültürlerde geçmişe,
önceki nesillerin tecrübelerini ihtiva ettiği için saygı duyulmakta ve simgelerine önem
verilmektedir342 (Giddens, 2018: 42). Bundan dolayı olsa gerek anne babalarımızın etrafında bile
yaşça daha büyük ebeveynlerimiz izlerini bırakmıştır (Halbwachs, 2018: 64). Bir örf ve âdet
ülkesi olduğumuz (D’Ohsson, t.y.. 196) göz önünde bulundurulursa Halbwachs’ın sözleri daha
da anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla folklor ürünlerini icra edenler ve bunları dinleyenler de bu

Jean Baudrillard, günümüz kitle iletişim araçlarının toplumsallaşmayı sağlamaktan ziyade toplumsalın
kitleler içinde için için kaynamasına yönelik araçlar (2020: 118) olduğunu söyleyerek eleştirisini dile
getirmiş; bu eleştirisini şu sözlerle özetlemiştir: “Başka bir deyişle toplumsal da tamamıyla ortadan
kaybolarak duvar afişlerinden ibaret hayaleti andıran bir toplumsallaşma biçimine, yani reklâmların ânında
karşılık verdikleri basit bir toplumsallaşma talebine dönüşmüştür. Bizler artık bir senaryoya indirgenmiş
toplumsalın hayatı kaymış okuyucularıyız.” (2020: 226). Yazarın bu tespitleri, günümüz dünyasının
kanayan yaralarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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düşünceyle folklor ürünlerine çok değer vermektedirler. Dolayısıyla folklorun bu işlevi sayesinde
toplum kuralları, töreleri, örf ve adetleri kısaca kültürü kuşaktan kuşağa taşınmaktadır.
Oğuz Tansel, türkü ve destanlarda yer alan beş temadan birinin toplumun kutlu addettiği değerler
olduğunu belirtmektedir (1953: 707). Kutlu sayılan en önemli değerlerden biri ise sosyal adalettir.
Sosyal adalet talebi, toplumsal vicdanın ve görev bilincinin esasını oluşturmaktadır (Freud, 2017:
69). Yörede derlediğimiz bazı türkülerde adalet konusunun ele alındığını görüyoruz. Kaynak
kişimiz Mehmet Çoban’dan derlediğimiz Öksüz Ali hikâyeli türküsünde Develioğlu’nun yeğeni
Dağlı Halil, nüfuzlu olan dayısının ardına sığınarak Öksüz Ali’nin nişanlısıyla zorla evlenmek
ister. Kurulan düğünde Öksüz Ali, nişanlısını geri almak isterken Develioğlu’nun adamları
tarafından tartaklanır. Öksüz Ali, tartaklandıktan sonra söylediği türkünün bir dizesinde Dağlı
Halil’e “Dağlı Halil ölüp yâri baňa ġalası” şeklinde beddua vermektedir. Develioğlu’nun
hanımının araya girmesiyle nişanlısına kavuşan Öksüz Ali, düğün evinden ayrıldıktan hemen
sonra Dağlı Halil ölür. Böylece adalet de yerini bulmuş olur. Mehmet Çoban, bu türküyü icra
ederken de hemen hemen benzer yorumda bulunmuş, adaletin her zaman yerini bulacağını
belirtmiştir. Benzer tema başka türkülerde karşımıza çıkmaktadır.
Kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara), yazları il içinde ve il dışında saman makinalarıyla
sap çekmektedir. Âşık Softa, Çorum’un Sungurlu ilçesinin bir köyünde Bilal adında bir adama 60
çiten saman çekmesine karşın Bilal, Âşık Softa’nın parasını vermez, hatta inkâr eder. Âşık Softa,
borcunu vermeyen Bilal’e beddua içerikli bir türkü söyler. Türküden bir dörtlük örnek vermek
gerekirse “Allah versin (de) bu Bilal’in belasın/Satsın malın (da) alamasın parasın/Allah iki eline
(de) vermiş belasın/Seni daha kötü edsin Bilal emmi” dizelerini verebiliriz. Bu türkü söylendikten
bir iki yıl sonra Âşık Softa’nın parasını vermeyen Bilal, bütün servetini kaybetmiş, yataklara
mahkûm olmuştur. Gurbet elde zor koşullarda ekmeğinin peşinde olan Âşık Softa’nın hak ettiği
ücreti vermeyen Bilal, yaptığı adaletsizliğin bedelini bir bakıma çok ağır ödemiştir. Yaşanan bu
hadise ve türküye şahit olanlar, bir iki yıl içinde Bilal’in perişan halini görmeleri üzerine mizahi
yollu Âşık Softa’nın ermiş biri olduğunu dile getirmişler, iki yıl sonra aynı yere saman çekmeye
giden Âşık Softa’ya da bu durumu yine mizahi yolla söylemişlerdir. Bu konuda belki de en güzel
dörtlüğü Sultan Süleyman’a Ġalmıyan Dünya adlı türküde Karacoğlan dile getirmiştir: “Şu
dünyada ademoğluyum dersin/Helalı ħaramı durmadan yersin/Yeme el malını er geç
verirsin/İnneden ipliğe sorulur bir gün”. Bu dizelerde görüleceği üzere Karacoğlan, kul hakkı
yiyenlerin eninde sonunda bunun bedelini ödeyeceğini açıkça dile getirmiştir. Âşık Softa’nın
parasını vermeyen hatta inkâr eden Bilal’in hazin sonu da Karacaoğlan’ın uyarılarını destekler
niteliktedir.
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Yörede derlediğimiz bir ağıtta yine benzer bir tema işlenmiştir. İsa Yeşil, kaçak olan Kır Höke’nin
yerini istemeyerek de olsa deşifre etmiş ve ölümüne sebep olmuştur. Kır Höke’nin ölümü üzerine
bacısının söylediği ağıtta “Baş sebebim ġávır Ese/Sürünesin dizin dizin” şeklinde abisinin yerini
söyleyerek ölümüne sebep olan İsa Yeşil’e beddua etmiştir. Bu ağıdı icra eden Âşık Kemal Kurt,
İsa Yeşil’in ölmeden önce dizinin üzerinde süründüğünü, ihtiyaçlarını gideremediği için üst
başının pislik içinde olduğunu ve bu şekilde acı çekerek öldüğünü dile getirmiştir. Âşık Kemal
Kurt, ayrıca bu ağıttan hareketle kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını, haksızlık yapanın
mutlaka cezasını çekeceğini de sözlerine eklemiştir.
Âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde aşığın icraya başlamadan evvel hangi hikâyeyi
anlatayım diye sorduğunda dinleyicilerin hangi türkülü hikâyenin anlatılacağını genelde
aralarındaki en yaşlı olana bırakmaları, icra anında odada bulunanlar sessizce aşığı dinlemeleri343,
misafir olan aşığa çok büyük hürmet gösterilmesi, başköşeye oturtulması gibi uygulamalar Türk
kültüründe yaşlı insanlara karşı saygılı olmanın bir yansımasıdır adeta. Tahir Kutsi Makal’ın bu
icra ortamları hakkındaki tespitleri ise şöyledir: Bu icra ortamlarında icracıların icra anında bazen
icrasına ara vererek dinleyicilere nasihat tarzında türküler söyleyerek dinleyiciler içinde bulunan
çocukların ve gençlerin eğitilmesini amaçlamaktadır. Hatta bu dinleyicilerden bazıları icra anında
bilerek veya bilmeyerek bir kusur işlemiş de olabilirler. İşte, icracı bu tarz olumsuz davranış
içerisinde bulunan daha toplum kurallarını tam olarak benimseyememiş dinleyicilerine hitaben
nasihat türü türküler söylerler (1992: 219).
Bunun dışında anlatılan ve söylenen metinlerin içeriklerinde toplum kurallarını destekleyen
birçok nasihat vardır. Geleneksel Türk edebiyatında zaten nasihatın özel bir yeri olduğu
bilinmektedir (Makal, 1992: 211). Makal’ın bu tespitleri, türkü icra ortamlarının açıkça türkülerin
törelere, toplumsal değerlere destek verme işlevini gözler önüne sermektedir. Güney Anadolu
Türkmenleri arasında uzun süre derleme çalışması yapan Ali Rıza Yalman eserinde yörenin
Bahaeddin Ögel, Türk toplumunun ister eğlencende olsun isterse de hüzünde olsun her daim bir sükûnet,
ve disiplin içinde olduğunu belirtmektedir (1991b: XVI). Nitekim, bu durum Osmanlıyı çeşitli amaçlarla
ziyaret eden Batılıların da dikkatini çekmiştir. 1503’te II. Beyazıt’ın huzuruna çıkan Venedik balyosu
Andrea Gritti, avluda bir yanda yeniçeriler bir yanda yüksek kademedeki devlet adamları bir yanda ise
maaşlı memurlar olmasına karşın muntazam bir düzen ve sessizliğin hâkim olmasına çok şaırmıştır (Freely,
2011:57). 1670’te Osmanlı’yı ziyaret eden ve burada yedi yıl kalan ve de burada gördüklerini en ince
ayrıntısına kadar günlüğüne kaydeden John Covel ise Şehzade Mustafa’nın sünnet düğününde sokakta o
kadar kalabalık insanlar olmasına karşın bu kalabalığın bir düzen ve sessizlik içinde olduğunu
söylemektedir. Covel, bu insanların sanki bir ayindeymiş gibi susturulmuş ve düzene sokulmuş olduğunu
hatta bunun devamlı böyle olduğuna bizzat şahit olduğunu söyleyerek şaşkınlığını dile getirmiştir (2017:
133). 1835-1839 yılları arasında Osmanlı ordusunda çeşitli görevlerde bulunan Helmuth Von Moltke de
mektuplarında bahsedilen duruma benzer gözlemlerde bulunmuştur. 19.03.1938 tarihli mektubunda
Mezraa (şimdiki Elazığ) köyündeki umumi karagahtaki generalin kaldığı yere vardığında generalin
odasında birçok hizmetçi ve subayın kolları karınları üzerinde kavuşturulmuş olarak sessizce ve saygılı bir
biçimde ayakta beklediğine şahit olmuştur (2017:199). Bu Batılı kişilerin aktardığı bu bilgilerden Türklerin
çok kalabalık bir ortamda da olsa sessizliğinden ve düzeninden taviz vermediğini çıkarabiliriz.
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türkülerini altı başlık altında ele almıştır. Bu başlıklardan biri “öğüt üstüne” dir. Yalman, bu
başlıktaki türküleri, genel olarak dinleyenleri milli örf, adet, geleneklere ve de insani duygulara
çeken bir nevi vaaz niteliğindeki türküler olarak tanımlayarak (1977: 234) bir nevi türkülerin
toplumsal değerlere destek verme işlevine daha o zamandan dikkat çekmiştir. Mehmet Kınık da
türkülerin öğretici olmasının yanında öğüt içerikli olduğunu belirtir (2011: 146). Aynı doğrulta
görüş bildiren bir diğer araştırmacı ise Ali Osman Öztürk’tür. Ali Osman Öztürk, “Alamanya
Türküleri” adlı eserinde ele aldığı türkülerde en ağır basan üslubun didaktik tarzda olduğunu
belirtmektedir. Öztürk bu durumu ise şu şekilde yorumlamaktadır: “Sözlü Türk göçmen edebiyatı,
bir tür dayanışma edebiyatıdır ve sorunlara karşı direnç geliştirmeye çaba göstermektedir” (2001:
78, 127).
Yörede icra edilen ve dinlenen türkülerin içeriğinde bu konulara çokça yer verildiğini hem
Yalman’ın kendi eserinde hem yörede yapılan başka çalışmalarda hem de bizim derlediğimiz
metinlerde görmekteyiz. Karacaoğlan’ın bazı türkülerinde güzellemeler ön planda iken bazı
türkülerinde sosyal konulardaki düşüncelerini açıklayarak halkı eğitme ön plandadır (Aray, 2010:
331; Turan, 2006: 23). Zaten âşıkların sanatsal etkinlikleri yalnızca mükemmel şiir söylemekle
ölçülmez. Onlar; bu özelliklerinin yanında aynı zamanda toplumu aydınlatma, olaylar hakkında
bilgi sahibi kılma ve dolayısıyla onların sesi olma gibi farklı görevleri de üzerine almışlardır
(Turan, 2006: 143). Yörede sevilen ve çokça söylenen Karacaoğlan’ın türkülerinde bahsedilen
türde türküler mevcuttur. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse
Karacaoğlan’a ait Nuh Kılıç’tan derlediğimiz bir hikâyeli türküyü verebiliriz344. Nuh Kılıç’tan
derlediğimiz türkü ve hikâyesi aşağıda verilmiştir.
Otur Meclise De Kelemi Dinle
Kötü biriyle arkadaş olan Karacaoğlan, bir gün bu arkadaşıyla bir meclise girer. Karacaoğlan’ın
arkadaşı, insanların içinde Karacaoğlan’ı zor duruma düşürür. Bunun üzerine Karacaoğlan
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Otur meclise de kelemi dinle
El ikisin söylerse sen birin söyle
Elinden gelirse eyilik eyle
Darılıp başına kakıcı olma
Otur enginine gözet gendini
Dağıdırlar duzağını bendini

344

Bu türkünün bir varyantını başka bir kaynak kişimiz Arif Coşkun’dan da derledik.
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Eller arif olmuş yoklar fendini345
Kati yükseklerden uçuc(u) olma
Başarır da Ġaracoğlan başarır
Aşġın kitabını boydan aşırır
Seni bir mecliste mahçıp düşürür346
Asla kötüňen ġonup göçüc(ü) olma
Karacaoğlan’a ait bu türkü, emir kipiyle çekimlenmiş fiillerden de anlaşılacağı üzere didaktik
yani öğretici bir türküdür. Hikâyede anlatıldığı üzere bizzat kendisinin yaşadığı olumsuz durum
üzerinden insanlara öğüt vermek üzere yukarıda verdiğimiz türküyü besteler. Karacaoğlan, bu
türküsünde sadece kötü insanlarla düşüp kalkmanın zararından bahsetmekle kalmayıp “İyilik
etmek, yapılan iyiliği başa kalkmamak, kibirli olmamak, az ve öz konuşmak” gibi bazı önemli
hususlardan da bahsetmiştir. Bu yönüyle türkü, ideal bir insan profili çizmektedir ki Türk
toplumunun en önem verdiği insan tiplerinden birini teşkil etmektedir.
Kaynak kişilerimizden Ali İşlek’in bizimle paylaştığı bir anektod, ele aldığımız işlev açısından
oldukça önem taşımaktadır. Ali İşlek’in babası Ġoca Ali adıyla bilinen Ali İşlek’in Çitli köyünün
kuzeyindeki Düldül Dağı’nın dibinde Karaese Yaylası’nda Ġarayiğit Ġoca adında bir arkadaşı
vardır. Ġoca Ali, bu arkadaşına bekâr olan kayınına bir kız aradığını söyler. Ġarayiğit Ġoca da
kendi köylerinde bir kız olduğunu ve bu kızı ikna edebileceğini söyler. Ġoca Ali arkadaşını yanına
alarak bahsedilen kızın evine misafir olurlar. Kızı beğendikten sonra istemeye giderler. İki tarafın
anlaşmasıyla söz kesilir ve düğün hazırlıklarına başlanır. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra
düğün kurulur. O zamanlarda kız evine kınacı âşık götürmek bir mecburiyettir. Ġoca Ali, âşık
olarak yörenin en meşhur hikâyeci âşıklarından Âşık Mahmut’la anlaşır ve kız evine Âşık
Mahmut ile varır. Bu arada Âşık Mahmut, alkolik, sarhoş olarak bilinmektedir. Kız evinde
toplanan çoğunluğunu Yeşilyurt (Zindeğan) köylülerin oluşturduğu ahali, kınacı âşık olarak Âşık
Mahmut’u görünce keyifleri kaçar. Yeşilyurt köyündeki kişiler; Ġoca Ali’ye bunu neden getirdin,
bu adam sarhoş, bu adam âşıklık yapamaz, tarzında sözlerle tepkilerini gösterir. Bu arada düğün
sahibi Et Ġoca diye bilinen adam da dinleyicilerin bu tepkisini haklı bularak Ali İşlek’in babasına
“Emmolu, bu sarhoşu mu getirdin benim başıma âşık? Cümle âlem baňa gülüyá” der ve küserek
oradan ayrılır. Velakin, kınacı âşık olarak Âşık Mahmut’un gelmesinden kimse hoşnut
olmamıştır. Bütün bu yaşananları gören ve hakaret içerikli sözleri duyan Âşık Mahmut, çok üzülür
ancak sesini çıkarmaz. Ġoca Ali, bu olumsuz durumdan kurtulmak için Âşık Mahmut’a bak sana
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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sarhoş diyorlar, sarhoş bir adamın türkü söyleyemeyeceğini söylüyorlar, tarzında sözler sarf
ederek Âşık Mahmut’a ne yap et, bunları utandır, şeklinde sözler söyler. Âşık Mahmut, Ġoca
Ali’ye sen merak etme, der ve paltosunun iç cebinde taşıdığı içkiden biraz içtikten sonra eline
curasını alarak icrasına başlar. Âşık Mahmut icrasına yörede “ahiret üstüne” diye bilinen
Karacaoğlan’a ait bir dini türkü ile başlar347. Hem türkünün manalı olması hem de Âşık
Mahmut’un bu türküyü çok güzel icra etmesinden dolayı biraz önce homurdanan kalabalık, huşu
içinde aşığı dinler. Âşık Mahmut bu türküsünü söyledikten sonra “Ehh, Ġávır’ı Müslüman’ı
bilmeyen s… Zindeçeğenleri” diyerek biraz önce kendini içki içtiği için küçümseyen kişilere
tepkisini gösterir. Dinleyiciler, Âşık Mahmut’un bu sözlerine tek bir tepki bile gösteremez. Âşık
Mahmut, ağlayarak o gece yalnızca Karacaoğlan’ın ahiret üstüne türkülerini çalıp söyler.
Dinleyiciler de bu söylenen türkülerden o kadar etkilenirler ki kendilerini tutamayıp ağlarlar. İcra
bittikten sonra dinleyiciler, ilk başlarda söyledikleri sözlerden pişman olmuşçasına sessizce
oradan ayrılırlar.
Bu yaşanan hadise, yörede “ahiret üstüne” türkülerin ne denli içtenlikle sevildiğini ve dinlendiğini
açıkça göstermektedir. Daha da ilginç olan ise kınacı âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde
kınacı âşıklar yoz türkü diye tabir edilen üç hikâyesiz türkü icra ettikten sonra dinleyicilerin isteği
üzerine türkülü halk hikâyesi icra etmekteyken yıllarca kınalarda âşıklık yapmış biri olarak bu
geleneği iyi bilen Âşık Mahmut, bu yaşanan olumsuz hadise üzerine geleneği terk edip o gece
yalnızca Karacaoğlan’ın ahiret üstüne türkülerini icra etmesi, kendisine haksız yere tepki gösteren
dinleyici topluluğuna bazı mesajlar verme düşüncesi olduğu kanaatindeyiz. Bir diğer dikkat çekici
olan nokta ise Âşık Mahmut’un o geceyi sadece Karacaoğlan’ın ahiret üstüne türküleri icra
etmesi, hem Âşık Mahmut’un birçok Karacaoğlan türküsü bildiğini göstermektedir ki İsmail
Görkem bu durma dikkat çekmiştir (Görkem, 2000: 34) hem de yörede sözlü kültür ortamında
Karacaoğlan’ın ahiret üstüne birçok türküsünün icra edildiğini göstermektedir.
Kaynak kişilerimizden Âşık Tus Mustafa (Çabuk) nın başından geçen bir anısı da bahsi geçen bu
işleve örnek teşkil etmesi açısından oldukça önemlidir. Tus Mustafa, “Köse” denen bir adamın
yanında işçi olarak çalışan bir çocuğun Köse’nin parasını çalıp kaçması, akabinde Köse’nin epey
maceralı bir aramadan sonra çocuğu bulması ve parasını alması üzerine bir türkü söyler. Bu türkü,
söylendiği yıllarda epey meşhur olur ve her ortamda Tus Mustafa’dan bu hikâyeli türküyü
söylenmesi istenir. Bir gün Tus Mustafa, Karkın Durdu isminde çok sevdiği bir arkadaşının
kızının düğününe kınacı âşık olarak çağrılır. Tus Mustafa, Düziçi’ndeki bu kınaya iştirak eder.
İcrasına başlamadan evvel dinleyicilere ilk başta hangi türküyü istediklerini sorar. Dinleyiciler de

Ali İşlek, Âşık Mahmut’un söylediği bu türkünün iki dizesini hatırlamaktadır. Bu dizeler şunlardır: “Bir
ġısrak gördüm de tayını emer/Bunun da manasın bilin mi hoca”
347
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“Köse” ye söylediği türküyü söylemesini isterler. Köse bu türküyü söylemeye başlayınca yanında
oturan genç bir delikanlı oradan ayrılır. Tus Mustafa yanındaki birine o gencin neden kalktığını
sorar. O kişi de “İşde Köse’nin parasını çalan … oydu, o” cevabıyla giden gencin ayrılma nedenini
açıklar. Türk toplumunda hırsızlık yapmak yüz kızartıcı davranışlardan biridir. Bu genç,
çocukluğunda yanında çalıştığı Köse’nin parasını çalarak toplumsal geleneklere aykırı hareket
etmiştir. Yıllar sonra, Tus Mustafa, bir icra sırasında bu türküyü söylerken hırsızlık yapan bu
delikanlının utanarak oradan ayrılması, hikâyeli türkünün toplumsal değerlere destek verdiğinin
güzel bir örneğidir. Aradan uzunca bir zaman geçmesine karşın yapılan bir hatanın tekrardan bir
hikâyeli türküyle (bilmeyerek de olsa) hatırlatılması, davranış sahibi gencin o sırada bulunduğu
ortamı terk etmesine neden olmuştur. Belki de orada bulunanlar da bu olaydan ders çıkararak
böyle yanlış davranışlardan uzak durmanın gerektiğini bir kez daha anlamışlardır. Tus
Mustafa’nın bizzat başından geçen bir olay; başkasının arkasından konuşmama, başkalarına karşı
saygı hudutlarını aşmama, edep ve terbiye kaidelerine uyma gibi Türk töresinde önemli olan bir
konu üzerinedir. Bu örneği de vermek faydalı olacaktır.
Eski zamanlarda Tus Mustafa, kınacı âşık olarak Karakuyu köyüne çağrılır. “Hu” denen bir oda
ağzına kadar hınca hınç dolu olup aşığı beklemektedirler. Tus Mustafa’nın elinde saz olmadığı
için kimse onun âşık olduğunu anlamaz. Tus Mustafa, odanın giriş kapısında beklerken ev sahibi
Tus Mustafa’yı içeri davet eder. O da Tus Mustafa’nın kınacı âşık olduğunu bilmemektedir. Tus
Mustafa, odanın girişindeki bir yere sessizce oturur. Bu arada odada bulunanlardan biri, kınacı
olarak gelecek âşık hakkında atıp tutmaktadır. Bu kişi, gelen aşığa şunu yapacağım, böyle rezil
edeceğim gibi laflar etmekte, esip gürlemektedir. Aradan bir süre geçince Tus Mustafa’yı kınaya
davet eden kişiler gelir ve o esip gürleyen kişiyi paylarlar. Daha sonra ise Tus Mustafa’yı
topluluğa tanıtır. Gelen kişiler, Tus Mustafa’yı odada bulunanlara tanıttıktan sonra oradakiler pür
dikkat Tus Mustafa’ya bakmaya başlarlar. O esip gürleyen kişi; meğer âşıkmış, söylesin de
dinleyelim, tarzında yine ukalaca sözler sarf etmesi üzerine Tus Mustafa “Ħagiġat kelamı ġonuşur
isen/Çok keramet vardır dilin içinde/İnsanın ağzından geri alaman/Söyleme sırrını elin içinde”
dizeleri ile başlayan bir türkü söyler. Tus Mustafa, bu türküyü söyleyince o esip gürleyen kişi,
esip gürlemeyi bıraktığı gibi oturduğu döşekten de kalkar ve söylediği sözlerden dolayı oldukça
mahçup bir şekilde bir kenara ilişerek icranın sonuna kadar tek bir kelime etmeden oturur.
Başköşeye oturtulan Tus Mustafa, sabaha kadar icrasını gerçekleştirir. O kişinin hatasını anlayıp
tek bir kelime etmeden Tus Mustafa’yı dinlemesinin nedeni büyük ihtimal türkünün içeriğinden
de kaynaklanmıştır. Çünkü yukarıda bir dörtlüğünü verdiğimiz türkü, öğüt tarzında bir türküdür.
4.5.4. Toplumu Bütünleştirme Kaynaştırma İşlevi
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Tek başına olan fert, kendini noksan ve kusurlu hisseder (Freud, 2017: 66). Bu yüzden olsa gerek
her birey kendini bir sosyal grubun parçası olarak görmek ister (Greve, 2006: 204). Türküler,
bünyesinde ihtiva ettiği duygusal ifadelerle toplumun fertlerinde benzer ve ortak duyguları
uyandırması yönüyle toplumsal aidiyet duygusunun gelişmesinde önemli bir görev üstlenir
(Kınık, 2011: 147).
Çalışma sahamızda icra edilen türkü ve hikâyelerin en önemli işlevlerinden birinin yöre halkını
birleştirmesi ve bir arada tutması işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Yıllarca göçerevli bir yaşam
sürmüş yöre halkının en önemli eğlence araçlarından birinin eğlendirme, hoşça vakit geçirme
işlevi olduğunu yukarıda değinmiştik. Yöre halkını eğlendiren, hoşça vakit geçirmesini sağlayan
türküler ve hikâyeler aynı zamanda yöre insanını bir arada tutmada önemli bir basamak olmuştur.
İster uzun kış gecelerinde ister kına gecelerinde isterse de iş ortamında olsun icra edilen türküler
ve hikâyeler yöre insanının aynı kültür ortamında yetişmesine, aynı havayı teneffüs etmesine
olanak sağlamıştır. Böylece, aynı kültür ortamında büyüyen bu kuşakların benzer eğilimlere,
davranışlara, zevk ve eğlence anlayışına vd. sahip oldukları görülmektedir. Bu eski kuşak, eskiden
hal hatırın, yardımlaşmanın, komşuluk hukukunun, sevgi ve saygının olduğunu vurgulayarak
şimdiki zamanda bunların çoğunun olmamasından yakınmakta; eski günlerde yoksulluğun hat
safhada olmasına karşın eski günlerin bu günlerden iyi olduğunu ifade etmektedir. Kanaatimizce
eski zamanlarda icra edilen türkü ve hikâyeler de eski kuşağın özlemle yad ettikleri yardımlaşma,
komşuluk hukuku, hal hatırın sorulması gibi davranışları benimsemede etkin olmuştur.
Günümüzde herkesin geçim kaygısı başta olmak üzere bir koşuşturma içinde olmasından ve de
teknolojinin hayatımızı sarmalamasından dolayı artık ne komşuluk ilişkisi eskisi gibi canlıdır ne
de bir araya gelme, hal hatır sorma, imece usulü yardımlaşma gibi unsurlar canlıdır. Dolayısıyla
yöre insanını bütünleştiren, bir araya getiren, kaynaşmasında en önemli unsurlardan biri olan
türkü ve hikâyelerin sözlü kültür ortamında eski canlılığını yitirmesinin de bu olumlu
davranışların azalmasında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde eskisi kadar canlı olmasa
da yörenin geleneksel türkülerinin icra edildiği ortamlar bulunmaktadır. Bu icra ortamlarında icra
edilen türküler, bir bakıma yöre halkının kaynaşmasında, bir araya gelmesinde, aynı kültürü
paylaşmasında önemli bir paya sahiptir.
Türkülerin icra edildiği ortamlarından biri geçiş dönemlerinin önemli unsurlarından düğünlerde
kına gecelerinde söylenen kına türküleridir. Kına gecelerinin de içinde olduğu halk eğlencelerinin
kültürün muhafaza edilmesinde ve nakledilmesinde; toplumsal düzenin sürdürülmesinde;
fertlerin eğitilmesinde ve bununla ilintili olarak yetişkinliğe hazırlanmasında; sosyal otokontrolün
gerçekleştirilmesinde önemli katkıları bulunmaktadır (Özdemir, 1997: 279). Kına gecelerinde
geline kına yakılırken söylenen türküler, dinleyiciler tarafından ilgiyle dinlenmektedir.
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Dinleyicilerin yaşına, cinsiyetine, sosyal konumu gibi birçok duruma göre kına türküleri her
dinleyende farklı bir duyguyu uyandırsa da insanları gelenek çerçevesinde bir arada tutmayı
başarmaktadır. Böylece bu törende söylenen türküler, yöre halkını kaynaştırmaktadır. Söylenen
bu kına türküleri, kına ritüelinin canlı kalmasında da önemli bir etkiye sahiptir. Bu yönüyle de
toplumları bir arada tutan unsurlardan ritüellerin de canlı kalmasında türküler başat rol
oynamaktadır.
Bunun dışında yörenin düşman işgalinden kurtuluşu günlerinde (28 Mart) yapılan etkinliklerden
biri de yöresel türkülerin ve ulusal türkülerin hem canlı olarak icra edilmesi hem de dijital
kayıtlardan çalınmasıdır. Bu etkinliklere çok yoğun bir talep olması elbette ki yörenin vatanına,
milletine düşkün olmasıyla alakalı bir durum olmakla birlikte buralarda söylenen türkülerin de
insanları bir arada tutmada önemli bir fonksiyonu olduğu göz ardı edilemez. İl dışında çalışan
gurbetçi vatandaşlardan bazılarının anlattıklarına göre çalıştıkları yerlerde genelde yörede çok
sevilen bazı türküler dinlenmektedir. Böylece gurbette yöre insanını bir araya getiren unsurlar
arasında dinlenen veya icra edilen bu türkülerin payının da olduğu aşikârdır.
Çalışma sahamız, halk arasında Gavurdağları olarak bilinmektedir. Gavurdağları yörede birçok
âşığın türküsünde geçtiği gibi bazı âşıklar bizzat bu dağlara türkü bile söylemişlerdir. Karacaoğlan
bir türküsünde “Şol Gâvurdağı’nın başı dumanlı” (Aray, 2010: 84) dizesinde olduğu gibi yörenin
önemli âşıklarından Tahir Erdoğdu’dan derlediğimiz bir türkü ise doğrudan Gâvurdağlarına
söylenmiştir. Gavurdağları sadece türkülere konu olmamış basılan bazı kitaplara isim bile
olmuştur. Halil Atılgan’ın 2019 yılında bastırdığı kitabın adı “Gelvurdağları’ndan
Gâvurdağları’na” dır. Âşık Salih Kanbur’un çıkardığı şiir kitabının ismi “Gavurdağlım” dır.
Kültürel bellek açısından mekân olarak Gavurdağları’nın türkülere konu olması ve bu yörede
yaşayan insanların kendilerini “Gâvurdağlı” olarak nitelemesi; yöre insanını bir araya getirmesi,
aralarındaki dayanışmayı arttırıcı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim yörenin
meşhur türküsü “Ceren” de “Bize derler: Gâvurdağın uşağı” (Bartók, 2017: 219) dizesi de bunu
göstermektedir.
4.5.5. Toplumsal ve Kişisel Baskılardan Kurtulma İşlevi
Ufak bir topluluğun herkese yaptığı şeyler, her zaman fertlerin çokluk tarafından dize
getirilmesiyle gerçekleşir: Toplumsal baskı her zaman kolektif olarak uygulanan baskının
niteliklerini barındırır (Adorno ve Horkheimer, 2014: 42). Nasıl kişilerin bütün davranışlarında
ve söylemlerinde psikolojik etkenler önemli bir rol oynuyorsa kültürel alanlardaki olguların arka
planlarında psikolojik etkenlerin tesirleri bulunmaktadır (Keskin, 2019: 130).
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Kültürün önemli unsurlarından biri olan türkülerin de kültürel ve sosyal işlevlerin yanında bir de
psikolojik işlevi bulunmaktadır (Mirzaoğlu, 2015: 27). Özelde hikâyeli türküler, genelde ise
türküler, Türk kültürünün birçok unsurunu bünyesinde barındırdığını yukarı bölümlerde dile
getirmiştik. Toplum tarafından yapılması uygun görülmeyen davranışlar olduğu gibi dinen
yasaklanmış veya yapılması hoş olmayan davranışlar da vardır. Topluluklardaki bireyler bu
davranış kalıplarına isteyerek veya istemeyerek uymak zorundadırlar. Çünkü bireylerin çoğunun
düşünce ve duyguları, büyük oranda hâlâ toplum ve aile hayatının çok geniş ve daha karmâşık
örüntüleriyle şekillenmektedir (Williams, 2017: 454).
Freud, dünya üzerinde yasakçı tabuları olmayan hiçbir topluluk ve uygarlığın olmadığını (2016:
38) belirttikten sonra tabuyu “Tabu (bir yetke tarafından) dışarıdan yükletilen ve insanın en zorlu
isteklerine karşı çevrilmiş olan çok ilkel bir yasaktır” (2016: 54) şeklinde tanımlamaktadır. Bu
tanımda dikkat çeken unsur ise tabunun dış güçler tarafından insanın en güçlü isteklerine karşı bir
setin çekilmesidir. Dolayısıyla bu dış güçlerin en önemlilerinden biri de belki de birincisi
toplumdur, denilebilir. Bundan dolayı toplum tarafından ket vurulan cinsi duygular, bazı
durumlarda serbest hale gelebilmektedir. Toplum tarafından bastırılan, hoş karşılanmayan, baskı
altına alınan cinsi duyguların dışa vurduğu alanlardan biri de folklor ürünleridir. Folklorun en
önemli unsurlarından türkülerde de birçok cinsi duygunun olduğu yapılan bazı araştırmalarla
ortaya konulmuştur.
Carol Delaney’in Ankara’nın bir köyünde 1980-1982 yılları arasında gerçekleştirdiği alan
çalışması sonucu yayımladığı “Tohum ve Toprak” adlı eserinde ilginç tespitlerde bulunmaktadır.
Delaney’in Gökler köyünde söylenen bir kına türküsünde birçok cinsi duygular gizlendiğini
belirttikten sonra bu düşüncesini örneklerle açıklamıştır. Mesela “Astarı eliyle çaldı/Bıçkı elini
kesti” dizelerini cinsi birleşmeye gönderme şeklinde yorumlamıştır. Delaney, “Giden ay tutulur
mu/Tuza bal katılır mı/Bu uzun gecelerde/Yalnız yatılır mı” manisinde geçen “bal” ve “tuz”
sözcüklerinin de cinsi anlamlar taşıdığını öne sürmüştür (2018: 167, 175). Seyfi Karabaş da
“Kızılcıklar oldu mu” türküsünde birçok cinsel dugunun olduğunu uzun uzadıya açıklamıştır
(1981: 137-141). Edward Hetzel Schafer, IX. yy. da söylenmiş “Şaşlı Geyşa” isimli şiirin son
dizesindeki “Bulutların girdabı yağmurun refakatinde, Güneş Taraçası onlara pek ırak” dizesinde
cinsi duyguların gizlendiğini şu sözlerle dile getirmektedir: “Son mısrada görülen erotik temada,
‘bulutlar ve yağmur’ ve ‘Güneş Taraçası’ gibi eski sembollerde … üstü kapalı olarak cinsî
münasebete atıfta bulunulmuştur.” (2020: 103). Yazarın bahsi geçen dizeyi bu şekilde
yorumlaması, çok eski zamanlarda bile şiirlerde cinsi unsurların gizlendiğini göstermektedir.
Türkülerin içeriğinde gizlenmiş bir şekilde kendine yer bulan cinsi duygular, bazen türkülerin icra
ortamlarından kaynaklı açıkça dile getirildiği görülmüştür.
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Bir örnek vermek gerekirse Kars’ta bulunan Çobanoğlu Kahvehanesindeki âşıklar günlük
yaşamda birbirlerine karşı asla kullanamayacakları; hatta kullanılması halinde kavgaya bile neden
olabilecek sözleri kahvehanede birbirlerine atışma şeklinde söyleyebilmektedirler. Kırsal
yaşamda yaşayan biri, bir arkadaşına onun kız kardeşiyle aşk hayatı yaşamak istediğini söylerse
bu ciddi kavgalara neden olabilir. Ancak bu durum, kahvehanede atışan iki âşık tarafından
rahatlıkla dile getirildiği görülmüştür. Somutlaştırmak gerekirse kahvehanede atışan iki âşıktan
Ali Dadaşoğlu atıştığı Âşık Hakkı Viranî’ye atışma sırasında “Bu dünyaya gelen insan
neyledi/Kimi ağlar kimi gönül eyledi/Akşam bacın beni davet eyledi/Koynuna girer isem ne
dersin?” dörtlüğünü söylemiştir (Erdener, 2019: 107, 109). Normal hayatta söylenmesi kan
dökülmesine bile sebep olacak kadar ağır olan bu sözler atışma sırasında rahatlıkla söylenmesi,
bu bağlamda ilginçtir.
Yapılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere türkülerde toplum tarafından baskı altına alınmış
cinsi duyguların türkülerin içerisinde gizlendiği veya açıkça dile getirildiği, türkülerde bir şekilde
kendine yer bulduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla toplumsal baskılardan dolayı
bahsedilemeyen bazı cinsi duygular türküler vasıtasıyla dile getirilerek toplumsal baskıdan bir
kaçış yolu sağlanabilmektedir. Bu türkülerin söylenmesi sırasında ise icracılar herhangi bir
çekingenlik göstermemesi de bu duyguların türkülerle dile getirilmesinde herhangi bir sakınca
olmadığını göstermektedir. Nitekim sahadan derlediğimiz türkü metinleri içerisinde de cinsi
duyguların az veya çok yoğun olduğu türküler bulunmaktadır. Bazı türkü metinlerinde bu
duygular açıkça dile getirilmekte iken bazı türkü metinlerinde gizli veya mecazlı bir şekilde dile
getirilmiştir.
Bu, bazen de evlenme çağındaki bir delikanlının ailesine söyleyemediği evlenme isteğini türküler
vasıtasıyla dile getirmesi şeklinde olabilmektedir. Gavurdağı’nın sevilen aşığı Gül Ahmet Yiğit,
bir hikâyeli türküsünde bu konuyu işlemektedir. Gül Ahmet Yiğit, bu eserinde Gavurdağı
yöresinde anlatılan bir fıkradan hareketle “Ana Beni Eversene” adında bir türkü bestelemiştir.
Rivayete göre askerliğini yapmasına ve yaşı otuz-otuz beşe dayanmasına karşın bekârdır.
Evlenmek için can atmasına karşın annesinden ve babasından utandığı için bu duygularını dile
getiremez. Günler böyle gelip geçerken bir akşam yemeğinde delikanlının annesi, kocasına
“Herif, gel şu öküzü, danayı, eşşē satak da şu oğlanı everek” der. Oğlan bu sözleri duyunca sanki
damarlarına taze kan gelir. Ancak aradan belli müddet geçince bu söz unutulur. Delikanlı da
anasına utana sıkıla bu sözleri (evlendirmeyle ilgili sözler) hatırlatmak amacıyla “Ana, hanı ġız,
bir eşşek lafıňız vardı sizin. Noldu o eşşek işi?” der. Gül Ahmet, bu fıkradan hareketle
evlenemeyen delikanlıların durumuna parmak basmak için bir türkü besteler. Gül Ahmet’in bu
hikâyeli türküsünün “Youtube” a yüklü parçasını 29.04. 2020 tarihi itibariyle 1,7 milyon kişi
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izlemiştir.348 Gül Ahmet’in yörede anlatılan bir fıkradan hareketle evlenme çağı gelip de
evlenemeyen gençlerin bu duygularını ailelerine açamamasını türküyle dile getirmesi, türkülerin
ailesel baskıdan (evlenme isteğinden utanılması) kaçmasına bir örnektir.
Yörede derlediğimiz türküler içerisinde cinsi duyguların en çok olduğu metinler Karacaoğlan’a
aittir. Karacaoğlan’ın türkülerinde dikkat çeken en belirgin özellik; toplumun dile getiremediği,
örtbas etmeye uğraştığı, ürktüğü, hicap ettiği, ayıpladığı cinsel duygularını, müstehcenliğe,
çirkinliğe, bayağılığa, kabalığa, basitliğe düşmeden, kadını, yalnızca cinsel bir araç gibi görerek,
aşağılayarak değil; yücelterek, güzelleştirerek, açık - saçık söyleyişle erotizmin gizemli
çekiciliğiyle kucaklaştırmasıdır (Arslan, 2017: 17). Nitekim sahada derlediğimiz Karacaoğlan’a
ait birçok türküde ve hikâyeli türküde toplum içinde söylenmesi hoş olmayan, hatta düşünülmesi
bile yadırganan cinsi duygular yer almaktadır. Karacaoğlan’a349 ait türkülerden ve hikâyeli
türkülerden birkaç örnek vererek konuyu somutlaştıralım.
Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var II
Karacaoğlan, sembolik olarak bir kız ile gelini kendince çeşitli yönleriyle karşılaştırır.
Ġızınan gelinin bir davası var
Endim ġızın davasını görmeye
Başladılar birbirinin hamle ġılmaya350
İkisine bir acayip hal oldu
Aldı gelin
Gelin der ki üce üce başım var
Baş altında hilal ġımı ġaşım var
Ġız senin de bir gecelik işin var351
İkincisi kevren geçer yol olur
Aldı kız
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https://www.youtube.com/watch?v=8RJZJVmrXiA [E.T.: 29.04. 2020].
Kendisi de Farsak Türkmenlerinden olan ve Akdere Farsak köyünde doğan Ali Ozanemre,
Karacaoğlan’daki bu açık seçik cinsi sözlerin kırsal yaşamda bilhassa da Farsak Türkmen topluluklarında
söylenilmesinin oldukça normal olduğunu belirtmektedir (2012: 100).
350
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Ah” sözcüğü
getirilmektedir.
351
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Ah” sözcüğü
getirilmektedir.
349
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Ġız der kine göğde bulut áğme mi
Hak’ın ırahmatı yeri dóğme mi
Gelin utanmadan yalan söyledin352
Bir gecem de bin geceňi dáğme mi
Aldı Gelin

Gelin der ki hazereyim hazere
İnce belim uğradmayım nazara
Bir çift meyve gelse yarın bazara353
Yâr yetkinin m(i) alır yoksa hamını
Aldı kız
Ġız der kine hazereyim hazere
İnce belim uğradmayım nazara
Bir çift çiçek gelse yarın bazara354
Yâr solgunun m(u) alır yoksa ġoncasın
Aldı Karacaoğlan
Diyor Ġaracoğlan eriştirelim
Balınan ġaymağı ġarışdıralım
Ġızıňan gelini barışdıralım355
İkisin saracak ġolum var benim
Karacoğlan’a ait bu türküde kız ile gelin kendi aralarında atışmaktadır. Görüleceği üzere kız,
kendini cinsi yönden gelinden daha üstün tutarken gelin de kendini kızdan cinsi yönden üstün
görmektedir. Sonuçta ister yeni evli gelin olsun isterse de kız olsun bu genç kadınlar, güzelliğin
ve dinçliğin zirvesindeki yaşlardadır. Her ikisi de erkeklerin dikkatini çekmektedir. Ancak gelin
ile kız arasındaki en önemli fark, kızın daha önce hiç kimseyle birlikte olmaması iken gelinin bu
özelliğini kaybetmesidir. Bu türküde işlenen konuların günlük ortamda dile getirilmesi, toplumda
352

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
354
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
355
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başında “ah” sözcüğü
kullanılmıştır.
353
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dışlanmaya, ayıplanmaya neden olabilirken bu durguların türküde dile getirilmesi ve bu türkünün
icracılar tarafından farklı icra ortamlarında icra edilmesi herhangi bir olumsuz tepkiye,
dışlanmaya, itilmeye neden olmamaktadır.
Karacaoğlan’a ait “Bulanık’da Bir Güzele Uğradım” türküsünde yer alan “Ağ döşün üsdünde
çaprazlı düğme/Ağ memeler şebedenden ġırmızı”; dizeleri cinsi duyguları dışa vuran dizelerdir.
Bu örnekleri elbette çoğaltmak mümkündür.
Karacaoğlan dışında başka türkülerde de bazı cinsi duyguların yer aldığı türküler bulunmaktadır.
Hatta sahadan derlediğimiz bir türkü, iki yeni evli geline birden şehvet duyguları besleyen bir
erkeğin, bu arzusunu türkü yoluyla dile getirmesi üzerine söylenmiş bir türküdür. Osmaniye’nin
Bahçe köyünde Kâmil Yüksel’den derlediğimiz hikâyeli türkü şöyledir:
Oturmuşlar Dize Dize
İbrahim Benli, yeni evli iki geline aşırı derecede ilgi duyar. Ancak kadınlar İbrahim Benli’ye hiç
pas vermezler. Bu iki kadın için yanıp tutuşan İbrahim Benli bu iki geline aşağıdaki dörtlükleri
söyler.
Oturmuşlar dize dize
Can dayanmaz şöyle naza
Gelin ciramanım size
Yakdın kül eyledin beni
Saza sürerler durnayı
Göze çekerler sürmeyi
Yasak edin şu sürmeyi
Öldürüyor iki gelin
Bu gelin kimden ħayramış
Neçe suları boylamış
Baňa bir türkü söylemiş
Aşığımış meğer gelin

Gel gelin derse girelim
Âşık olduğunu bilelim
Áňer çakışmak istiyesen
Buyur odaya varalım
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Türküden anlaşıldığına göre bu gelinlerden birinin âşıklık yeteneği bulunmakta ve Benli’ye bir
türkü söylediği “Baňa bir türkü söylemiş” dizesinden anlaşılmaktadır. Yine türküden
anlaşıldığına göre Benli, bu gelinlere daha önceden duygularını dile getiren türkü söylemesine
karşın bu gelinler Benli’ye pas vermemişlerdir. Benli, bu gelinlere cinsi yönden duygularını ve
birlikte olmak arzusunu “Gel gelin derse girelim/Âşık olduğunu bilelim/Áňer çakışmak
istiyesen/Buyur odaya varalım” dizelerinde olduğu gibi tevriyeli bir anlatımla dile getirilmiştir.
Koyu yazılan dizelerde geçen “çakışmak” sözcüğü hem “atışmak” hem de “cinci münasebette
bulunmak” manasını taşımaktadır. Bu türküyü aktaran Kâmil Yüksel’e göre İbrahim Benli, ikinci
anlamını kullanmış, (Zaten dördüncü dizedeki “Buyrun odaya gidelim” dizesinden de bu
anlaşılmaktadır) gelinlerle birlikte olma arzusunu tevriyeli bir şekilde dile getirmiştir. Bu türküde
İbrahim Benli’nin yeni evli iki geline duyduğu şehveti arzusunu türküyle dile getirmesi, hatta
türküyle bu arzusunu doğrudan gelinlere aktarması toplum tarafından hoş karşılanmayan, hatta
duyulması halinde daha kötü sonuçlara sebebiyet verecek cinsi arzuların türkü yoluyla dışa
vurulduğuna güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Kaynak kişimiz Bekir Akan’dan öğrendiğimiz bir bilgiye göre Akan’ın ilk gençlik yıllarında
Bekir Akan’ın da içinde bulunduğu delikanlılar kendi aralarında eğlenmek, hoşça vakit geçirmek
için bir araya geldiklerinde ortamın neşelenmesi amacıyla içinde açık seçik cinsi unsur bulunan
türküler söylenmekte imiş. Gençler bu tarz türküler söyleyerek kendi aralarında vakit
geçirirlermiş, eğlenirlermiş. Hatta Akan, bu tarz iki türküyü gençler tarafından icra edilen bu
ortamda öğrenmiştir. Akan, bu türkülerin yaşlıların olduğu ortamda hiç söylenmediğini,
söylendiyse bile kendisinin buna tanık olmadığını dile getirmiştir.
Bunun dışında günlük hayatın stresi, hengamesi, sosyal ilişkilerdeki samimiyetsizlik,
evliliklerdeki mutsuz yaşamlar, beklendiği halde istediği başarıyı elde edemeyen kişilerin
üzerindeki aile ve toplum baskısı, yeni evlenmiş bir gelinin -kendisi istemese de- belli bir süre
sonra bebek dünyaya getirmesinin beklenmesi, üniversiteden mezun olmuş bir gencin iş bulma
kaygısı veya iş aradığı halde yıllardır iş bulamaması, iş yerinde çalıştığı arkadaşlarıyla veya
amirleriyle arasının bozuk olması, yıllardır çalışmasına karşın bir evinin olmaması, ailesinin
istememesine karşın zorla evlenen kızın daha sonra mutsuz olması ve baba evine dönmek
istemesi, ailesinin zoruyla sevmediği bir mesleği icra etmesi gibi çeşitli nedenlerle
ailesel/toplumsal baskı altında kalan bireylerin bu ailesel ve toplumsal baskılardan bir nebze de
kaçtığı yollardan biri türkülerdir. Türkülerin ister ezgisi olsun ister sözleri olsun isterse de icra
edildiği bağlam olsun türküler kişilere veya topluluklara bu baskılardan kısa bir süreliğine de olsa
kaçma fırsatı sunmaktadır.
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Mustafa Kırgın’dan derlediğimiz evde kalmış bir kızı konu alan “Evde Kalan Kızın Türküsü I”
adlı hikâyeli türküde kız, ailesindeki bazı kişilere bakmak zorunda kaldığından evlenememiştir.
Kız, evli abisiyle birlikte kalmaktadır. Bir gün yengesi kıza başımıza musallat oldun, diyerek kızın
kendilerine yük olduğunu söyler. Bu söz kızın çok zoruna gittiği için biraz rahatlamak amacıyla
eline tahra ve kolanı alarak ormana odun yapmaya gider. Kızın annesi, babası olmadığı için
mecburen abisinin evinde kalmanın verdiği baskı ve yengesinin de bu durumdan duyduğu
rahatsızlığı dile getirmesi kızda aşırı bir psikolojik travma yaratmıştır. İşte kız, ormanda bu
psikolojik baskı altında bir nevi hayallerini türküye aksettirerek dile getirdiği parçayla üzerindeki
bu baskıdan kurtulmaya çalışmıştır. Dede Korkut hikâyelerinin sonunda “Kadir Tanrı seni
namerde muhtaç etmesin” (Ergin 2015) şeklinde yinelenen alkışta da belirtildiği gibi kızın
yengesi kızı yüksünmesi, kızın da mecburen bu evde kalmak zorunda kalması, çok büyük bir
psikolojik baskı olsa gerek.
Konuyu aydınlatma amacıyla bir örnek vermek daha gerekirse Âşık Sadık Suna’dan derlediğimiz
kendisine ait “Yeter Yaradan” türküyü verebiliriz. Yaklaşık 10 yıl çok ciddi maddi sıkıntılar
çeken Sadık Suna, maddi durumun dibe vurduğu, artık hiçbir çıkar yolunun kalmadığı bir andaki
ruh haliyle bu türküyü söylemiş; üzerindeki bu psikolojik baskıyı türküyle gidermeye çalışmıştır.
Suna’nın kendisinin çektiği sıkıntılarla Mecnun’un ve (isyana kapılmadan ve şirke düşmeden)
Hz. Eyyup peygamberin çektiği sıkıntıları kıyas yapması, hatta kendisinin çektiği sıkıntıların daha
beter olduğunu bile dile getirmesi Sadık Suna’nın bu türküyü bestelediği zamandaki ruh halinin
ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Bu da türkülerin sadece toplumsal bakılardan
kurtulmanın bir çıkış yolu olmayıp kişisel psikolojik baskılardan kurtulmak için de bir kaçış
güzergâhı olduğunu göstermektedir. Bu tarz türküye bir örnek daha vermek gerekirse Âşık Halil
Kaba’nın türküsünü verebiliriz.
Âşık Halil Kaba, hayatının büyük bölümünü maddi sıkıntılar içerisinde geçirmiş, milliyetçi yönü
ağır basan bir âşıktır. Hayatta istediğini elde edemeyen, maddi yönden hiçbir zaman rahata
ermeyen, yaptığı âşıklık sanatında umduğunu bulamayan Âşık Halil Kaba, bu tükenmişlik ruh
haliyle sesini duyurmak, içini dökmek, dış dünyaya haykırmak adına “Soran Olmaz Âşıkların
Halını” adlı bir türkü bestelemiştir. Türküde âşıkların (kendisi de âşık olması hasebiyle bir bakıma
kendisinin halinin sorulmamasına değinmektedir) halinin sorulmaması, hayat şartlarının zor
olması, kendisinin ne şartlarda ekmeğini kazandığı gibi konular ele alınmıştır. Halil Kaba, bu
türküde içinde biriken duygu yükünü bir bakıma dışa vurarak az da olsa kendini rahatlatmıştır.
Bu türküyü icraya başlamadan önce ve türküyü icra ettikten sonra uzun uzun maddi yönden
çektiği sıkıntılardan, âşıklara değer verilmemesinden, memurların ve üst düzeylerin sosyal
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güvencesi olduğu halde âşıkların sosyal bir güvencinin olmamasından bahsetmiştir. Bu son
saydığımız örnekler aşağıda göreceğimiz gibi biraz da “afkar dağıtma” işleviyle ilintilidir.
4.5.6. İletişim işlevi
Müzik, diğer şeylerin yanı sıra, bir iletişim yoludur (Nettl, 1964: 160). İletişim bakımından
müziğin önemli bir unsuru olan türküler; sözlerindeki yalın, samimi, coşkulu ve duygulu
anlatımlarından dolayı Türk halk müziğinin en etkili iletişim vasıtalarından biridir (Kınık, 2011:
140). Bir türkü iletişimsel bir eylemdir ve bir dereceye kadar toplumun genel iletişim tarzına
uymaktadır (Hawes, 1974: 143). Dünyanın önde gelen etnomüzikologlardan Alan. P. Merriam ise
türkülerin iletişimsel işlevi hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: Belki de müziğin işlevleri
içerisinde müziğin iletişim işlevi, en az anlaşılan ve bilinenidir. Müzik, evrensel bir dil değildir.
Müziğin dili, onu yaratan kültürün bir parçasıdır. Müzik metinlerinde bulunan unsurları o dili
kullananlar anlayabilirler. Müzik, duyguları veya duygulara benzer bazı şeyleri insanlara
aktarmaktadır (Merriam, 1964: 223). Merriam’ın bu açıklamalarından müziğin evrensel olmadığı;
onu yaratan, üreten, aktaran topluma veya topluluğa ait olduğu; bu yönüyle türkülerin ait olduğu
topluluğun kültürünün bir özeti olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bu yönüyle türküleri tam
anlamıyla çözümlemek, anlamak, yorumlamak, hissetmek; türkülerin yaratıldığı topluluğun
kültürünü bilmekten geçmektedir. Çalışma sahamızdaki hikâyeli türkülerin içerisinde yörenin
dünya görüşü, yaşam tarzı, geçiş törenleri gibi yöreyi yansıtan kültürel ögelerin birçok unsuru
bulunmaktadır. Bu türküleri dinleyenler, bu türkülerde verilmek istenen mesajları anlayabilmekte
ve kendince yorumlayabilmektedir.
Yörede söylenen türküler ve hikâyeler; yıllarca yöre insanını bir araya getirmiş, onların ortak bir
kültürel paydada birleşmesine ön ayak olmuştur. İcra edilen bu türkülerin ezgisi, yapısı, teması
yörede yetişen âşıklar için bir kılavuz; yöre insanı için ise eğlenme, efkâr dağıtma, problem
çözme, eğitici, öğretici gibi birçok yönden Kutup Yıldız’ı olmuştur. Hikâyeci âşıklık geleneğinin
canlı olduğu dönemlerde sözlü kültür ortamında birçok âşığı dinlemiş yaşlı kuşak, yörenin
geleneksel türkülerini dinlemekten büyük keyif almaktadır. Günümüz elektronik kültür ortamında
icra edilen türküleri pek beğenmediklerini, kendilerinin eski dinledikleri türküler gibi
olmadıklarını, kendilerinin dinledikleri türkü ve hikâyelerin her birinin kendine özgü bir havası,
manası, tadı olduğunu ifade etmişlerdir. Saha çalışmasında görüşlerine başvurduğumuz birçok
yaşlı kaynak kişimiz, televizyonlardaki âşıklık programları izlediklerini ancak her yörenin
kendine göre bir havası olduğu için kendi yöresinin türkülerinin tadını bulamadıklarını ifade
etmişlerdir. Ancak yine de bu programları izlediklerini de sözlerine eklemişlerdir. Bu da
türkülerin yöredeki insanların iç dünyasına hitap ettiğini, onları bir arada tutmada önemli bir
iletişimsel boyutu olduğunu göstermektedir.
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Teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, hemen hemen herkesin elinde
andorid telefonların olması, internetin köylere kadar ulaşması, her evde bir televizyonun olması
gibi modern hayatın birçok unsuru tüm ülkede olduğu gibi yöre insanını da etkilemiş; özellikle
de genç kuşakların hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dolayısıyla da genç kuşaklar, yörenin
geleneksel türküleri yerine pop, rock, arabesk gibi müzikleri tercih eder olmuşlardır. Yeni kuşağın
yörenin birçok geleneksel kültüründen mahrum olarak yetişmesi, yörenin en önemli iki âşığı
Karacaoğlan ve Dadaloğlu’ndan bile birçoğunun bihaber olması; aşk, sevgi, vefa, sadakat
duygularını yörenin türkülerinden öğrenmek yerine sosyal medya başta olmak üzere televizyon
dizileriyle yetinmeleri eski kuşak ile aralarında bir uçurum meydana getirmiştir. Bu kültürel
uçurumunun giderilmesinde ise eski zamanlarda olduğu gibi başat rolü yine geleneksel türküler
üstelenecektir. Geleneksel türküler, kuşaklar arasındaki bu uçurumu tamamen ortadan kaldırmasa
da en azından azaltacaktır.
Bütün bu olumsuzluklara karşın yine de yapılan bazı etkinliklerde üç kuşak söylenen geleneksel
türküler vasıtasıyla bir araya gelebilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse İsmail Dokuzoğlu’nun
kendi köyündeki gençlerin bir araya gelerek yaz aylarında yaptıkları türkülü, yemekli etkinliğe
yörenin tanınmış âşıklarından Gül Ahmet Yiğit’i çağırmaları, Gül Ahmet’in kendinin ve yörenin
geleneksel türkülerini icra etmesi; Durmuş Sofular köyündeki yaşlı, orta ve genç kuşağın bu
türküleri dinleyerek ortak bir kültürel paydada birleşmesinde önemli bir etken olmuştur. Sadece
Durmuş Sofular köyünde yapılan bu etkinlik üç kuşağı bir araya getirmemiş; yörede yapılan
çeşitli temalı birçok etkinlikte yörenin âşıklarının icra ettiği türküler de üç kuşağı bir araya
getirmiştir. “Hikâyeli Türkülerin İcra Ortamları” nda bu bölüme detaylı yer verdiğimiz için
burada sadece bu bilgiyi vermekle yetiniyoruz.
Türküler üzerine çalışmalarıyla tanınan Fatma Gülay Mirzaoğlu (2015: 17), zeybek türkülerinin
işlevlerinden bahsederken iletişimsel fonksiyonuna da değinmiştir. İletişimin en dikkat çekici
yanlarından birinin kuşaklar arası boyutu olduğunu öne süren Mirzaoğlu, türkülerin kültürü
kuşaktan kuşağa taşımasının yanında farklı kuşaklar arasında da iletişimi olanaklı hale getirerek
bu kuşakları birbirlerine yakınlaştırdığını, birleştirdiğini ifade etmiştir. Mirzaoğlu’nun bu yerinde
tespitlerinin canlı iki örneğini Özkul Çobanoğlu’nun ABD’de yaptığı yüksek lisans çalışmasında
görmekteyiz.
Özkul Çobanoğlu (1992: 83-85), bu iki örneği vermeden önce halk türkülerinin iletişimsel
işlevine vurgu yapan şu açıklamaları yapmıştır: Halk türkülerinin müziğinin ve formunun bir
şehirden başka bir şehre taşınabilmekte ve bu vesileyle de insanlar arasında iletişim kurulmasına
hizmet edebilmektedir. Çobanoğlu, bu açıklamayı yaptıktan sonra ise bunun iki canlı örneğini
vermiştir. Bu örneklerden birincisi şöyledir: Tokat’ın Niksar ilçesinde oturan 24 yaşındaki
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üniversite öğrencisi Şeref Kurt, bir gün evlerinin taraçasında otururken karşı komşusunun
bahçesinde bir grup yaşlı kadın oturmakta, birbirleriyle sohbet etmektedirler. Bu kadınlar eski
zamanlardaki anlatılardan konuşurlarken bu kadınlardan biri Çakırcalı Mehmet Efe türküsünü
söylemeye başlar. Bu türkü, Şeref Kurt’un çok hoşuna gider ve melodisi aklında kalır.
Ankara’daki bir üniversitenin yurdunda kalan Şeref Kurt bu türkünün melodisini öğrendikten iki
yıl sonra bir gün yurdun kantininde bu türkünün melodisini ıslıkla söylerken yurdun kantininde
çalışan Balıkesir’in Edremit ilçesinden Aydemir Öcal bu melodiyi duyunca Şeref Kurt’a nereli
olduğunu ve bu türküyü nasıl öğrendiğini sorar. Şeref Kurt da Niksarlı olduğunu ve türküyü de
biraz önce bahsettiğimiz şekliyle öğrendiğini söyler. İşte, bu iki kişinin türkü vesilesiyle orada
başlayan tanışmaları, daha sonraları birlikte aynı eve çıkmalarıyla ve uzun süren dostluklarıyla
tamamlanacaktır. Çobanoğlu’nun verdiği diğer bir örnek ise yıllar önce ailesi İzmir’den
Yunanistan’a göç eden Yunanlı bir garson kadın ile Ödemişli Neyzen Derya Akbaş’ın
Yunanistan’ın Theselonika kentinde bir kafede tanışması, Yunanlı kadının Çakıcı Mehmet Efe
türküsünü söylemesi, Yunanlı kadının babasının Türkiye ile ilgili anılarını paylaşmasıyla
başlayan sıcak iletişim, Yunanlı kadın garsonun Akbaş’tan çay ücreti almamasıyla
sonuçlanmıştır. Çobanoğlu’nun verdiği iki örnek bize türkülerin aynı ulustan hatta farklı
uluslardan insanların birbirleriyle iletişim kurmasına hatta dostluklara yelken açmada vesile
olduğunu göstermektedir. Çalışma sahamızda da türkülerin iletişim boyutuyla ilgili benzer
örnekler bulunmaktadır. Sahadan elde ettiğimiz yaşanmış üç örnekle konuyu somutlaştıralım.
Düziçi’nin Elbeyli köyünde oturan kaynak kişimiz Mustafa Kaya’nın yıllar önce başından geçen
bir olay, türkülerin iletişimsel işlevine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Mustafa Kaya’nın
başından geçen olay ise kısaca şöyledir: Mustafa Kaya, yetiştirdiği tütünleri satmak için
Gaziantep ve Kilis’in ilçe ve köylerine gitmektedir. Bir gün oğluyla birlikte kıyılmış tütünlerini
satmak için Kilis’in bazı köylerini dolaşır. Birçok köyü dolaşmalarına karşın ellerinde bir miktar
tütün kalır. Eğer elindeki tütünü satamazsa tütün elinde kalacak ve çürüyecektir. Akşam vakti
yolları bir köye düşer. Bu köyün kahvesinin önünde dururlar. Kahvede oturan ahaliye tütün almak
isteyen var mı?, diye sorar. Köy ahalisi de nerden gelip nereye gidiyorsun, gel bir çay iç bakalım,
tarzında Kaya’yı kahvehaneye davet ederler. Davete icabet eden Kaya, kendisinin Osmaniye’nin
Düziçi ilçesinin Elbeyli köyünden olduğunu söyler. Köy ahalisinden biri “Elbeyli; kasaba mı, köy
mü, nasıl bir yer?” diye sorar. Kaya da elindeki tütünleri alırlarsa Elbeyli’nin nasıl bir yer
olduğunu türküyle dile getireceğini söyler. Kahvedeki köy ahalisi hem türküyü hem de
Elbeyli’nin nasıl bir yer olduğunu merak ettiklerinden ücretini vererek tüm tütünleri alırlar ve
Kaya’dan türküyü söylemesini isterler. Elindeki kalan son tütünleri satan Kaya, sözünü tutar ve
köyü hakkında genel bilgi verdikten sonra köyünün güzelliklerini ve özelliklerini türküyle dile
getirir. Kahvedekiler bu türküden çok etkilenirler ve Kaya’ya çok büyük hürmet gösterirler. Kaya,
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bize bu olayı türkü sayesinde elindeki tütünleri sattığını örneklemek için anlatmıştır. Bu olayı
yorumlayacak olursak bir tarafta aynı köyün insanlarından oluşan bir grup, diğer tarafta ise
Mustafa Kaya. Ne köylüler Kaya’yı tanımakta ne de Kaya köylüleri tanımakta. Kaya’nın
kahvehaneye gelmesiyle Türk halkının misafirperverlik özelliğinden dolayı köy ahalisi de
Kaya’yı kahvehaneye davet ederler ancak tütünlerin satılması misafirperverlikten ziyade
söylenecek türkü ve türkünün içeriğinde yer alan Elbeyli’nin nasıl bir yer olduğuyla ilgili bir
meraktır. Dolayısıyla bu olayda birbirine yabancı bir insanla bir grup arasındaki iletişimi
hızlandıran başlıca amilin türkü olduğu açıktır. Söylenen türkü, sadece Kaya’nın kahvehanedeki
insanlarla arasındaki iletişimi hızlandırmamış, Kaya’nın elinde kalan tütünleri elden çıkarmasına
da aracı olmuştur.
Diğer bir örnek ise kaynak kişimiz Abdurrahman Öztürk’e aittir. Öztürk; 1972 yılında Dörtyol’un
Özerdi Mahallesi’ne bağ bahçe işlerinde yevmiyeci olarak çalışmaya gider. Orada bir evde diğer
yevmiyecilerle birlikte kalır. Öztürk, kaldığı bu evde akşama doğru bir türkü söyler. Öztürk’ün
kaldığı evin karşısında bir ailenin yaşadığı ev vardır. Bu evde bir kızla bu kızın ablası, pencereden
Öztürk’ün söylediği türküyü hayranlıkla dinlerler. Öztürk’ün bu kızlardan ise hiç haberi yoktur.
Öztürk, türküsünü bitirince bu kız, türküden o kadar etkilenmiş olmalı ki ablasını da yanına alarak
Öztürk’ün yanına gelir. Bu kız, Öztürk’e kim olduğu, nereli olduğu, ne işle meşgul olduğu gibi
sorular sorar. Öztürk de bu kıza adını, memleketini ve burada yevmiyeci olarak çalıştığını
söylemesi üzerine kız, Öztürk’e kendi işlerinde çalışmayı teklif eder. Öztürk de bu teklifi seve
seve kabul eder. Teklif edilen iş ise sebze ve meyvelerin at arabasıyla sebze haline nakliye
edilmesidir. Öztürk, bu işte çalışmaya başladıktan bir müddet sonra bu kızın ailesiyle kendi ailesi
gibi samimi olur. Öztürk, bu kızın ailesinin yanında dört sene çalışır. Öztürk’ün birlikte kaldığı
yevmiyeci arkadaşları, Öztürk’e teklif edilen işten dolayı çok şanslı olduklarını söylerler.
Öztürk’ün söylediği bir türkü, bir kızın Öztürk ile tanışmasına, daha sonra ise kızın ailesiyle çok
yakın dost olmasına aracı olmuştur. Bunun yanında dört yıl boyunca çalışma şartları oldukça iyi
olan iş imkânı da sağlamıştır.
Son bir örnek vermek gerekirse kaynak kişimiz Mustafa Kırgın’ın 1960’lı yıllarda tanık olduğu
bir anıyı verebiliriz. Kırgın’ın tanık olduğu olay özetle şu şekildedir: Kırgın’ın halasının kızı,
Ellek beldesinde bir adamla evlidir. Ancak bazı sorunlardan dolayı anlaşamayıp ilerlemiş yaşına
karşın kocasından ayrılır. O dönemde yetmiş yaşında olan bu kadın, kocasından ayrıldıktan sonra
torunun yanına yerleşir ve orada yaşamaya başlar. Bu arada Atalan beldesinde 75 yaşlarında
yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Kötülü Mustafa’nın hanımı ölür. Kötülü Mustafa’nın dostu,
aynı zamanda yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Kirik Ali, bu arkadaşına kendi emsalinde,
yani 60-70 yaşlarında, bir eş aramaya koyulur. Kırgın’ın halasının kızının kocasından ayrıldığını
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duyan Kirik Ali, bu durumu Kırgın ailesinin ileri gelenlerine çıtlatır. Kırgın ailesi de kadının
aralıkta kalmaması adına bu duruma yeşil ışık yakar. Bunlar kendi aralarında anlaşarak kadını
görmeye, Kırgın’ın babasının evine, gelir. Kırgın’ın babası, oğluna kadının oraya gitmesini ve
durumu anlatmasını ister. Kırgın da deneni yapar ve kadına durumu izah eder. Kadın, bu haberi
alınca biraz heyecanlanır. Heyecanı geçtikten sonra üstüne başına çeki düzen vererek hemen
denen yere gelir. Evde Kirik Ali, Kötülü Mustafa, Kırgın’ın babası ve birkaç çocuk vardır.
Toplanma amacının bilinmesi, biraz da utanmanın da etkisiyle evde derin bir sessizlik hâkimdir.
Bu durumu fark eden Kirik Ali, hem evdeki sessizliğe son vermek hem de arkadaşı Kötülü
Mustafa ile görmeye geldikleri kadın arasındaki iletişimi başlatmak adına curasını eline alarak
“Şimdi siz birbirinizden utanırsınız. Ben iki beyit söyleyem. Ondan sonrasını Mustafa Ede’m,
desin.” diyerek sessizliği bozar. Kirik Ali, orada Karacaoğlan’ın eşinin kendisini aldatması ve
akabinde söylediği türküleri içeren hikâyeli türküyü söyleyerek Kötülü Mustafa ve kadının
birbiriyle konuşmasına ön ayak olur. Böylece, sessizce bekleyen kız ve oğlan evinin arasındaki
iletişim Kirik Ali’nin hikâyeli türkü söylemesiyle başlamış olur. Bu verdiğimiz örnekler
türkülerin sadece toplumun bütün fertleri arasında kültürel iletişimi gerçekleştirmediğini, toplum
içindeki bireyler nezdinde iletişimi başlattığını göstermektedir.
Buraya kadar verilen teorik bilgilerden, yaşanmış örneklerden ve sahada elde ettiğimiz verilerden
hareketle türkülerin iletişim işlevinin iki farklı fonksiyona sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlardan birincisi; türkülerin yaratıldığı, icra edildiği, aktarıldığı topluluğun kültürünün bir
yansıması olmasından ötürü bu türkülerin genel olarak o kültürü paylaşan bireyler için anlamlı,
değerli olması fonksiyonudur. Diğeri ise türkülerin herhangi bir ortamda insanlar arasında
iletişimi başlatma fonksiyonudur. Esasında türkülerin iletişimsel işlevinin bu iki fonksiyonu
birbirlerinden tamamen ayrı, kopuk olmayıp birbirlerini desteklemekte, sarmalamaktadır. Daha
açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse türküler; bu türküleri yaratan, icra eden, aktaran toplumların
kültürünün bir yansıması olduğu için türkünün kendisi kuşaklar boyu bir kültür taşıyıcısı olarak
iletişim işlevi görevi görmekteyken kültürel kimliği taşıyıcı özelliğinden dolayı bu türküler
yaratıldığı kültür havzasındaki bireyler arasında da sohbeti başlatması, muhabbeti arttırması,
insanlar arasında birlik-beraberliği artırması yönüyle de iletişimsel bir fonksiyona sahiptir.
4.5.7. Problem Çözme İşlevi
Folklor, hem yetişkinlerin hem de çocukların yaşamlarındaki önemli sorunlarla başa çıkma
yollarından biridir (Dundes, 2007: 64). Türküler, folklorun önemli bir türü olduğuna göre aynı
işlevin türküler için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Ruth Finnegan (2006: 387), şiirin
birçok işlevi olduğunu, bu işlevlerden birinin de anlaşmazlıkları çözme işlevi olduğunu ileri
sürerken Mehmet Kınık (Kınık, 2011: 143) ise Türk halk müziği içerisinde sosyal problemlerin
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türkülerde konu edilmesi ya da bir konuda duyulan rahatsızlığın türkü ile anlatılması sık rastlanan
bir durum olduğunu öne sürmüştür. Dolayısıyla folklorun önemli türlerinden biri olan
türkülerin/hikâyeli türkülerin önemli işlevlerinden biri de ister kişisel olsun ister toplumsal olsun
bazı problemleri çözme işlevidir.
Toplum içinde yaşayan insanların bazen toplumla bazen kendisiyle ilgili bazı çatışmalar
yaşadıkları olmuştur. Bunun dışında insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları bazı olumsuz
durumları dile getirmede çekindikleri, utandıkları; sevdiği birinden beklediği bir davranışın
karşılanmaması, unutulması da sık yaşanan durumlardandır. Yaşanmış, yaşanan veya yaşanacak
bazı problemlerin, çatışmaların, gerilimlerin çözüm yollarından birinin türküler olduğuyla ilgili
hem yazılı kaynaklarda hem elektronik hem de sözlü kültür ortamında örnekler bulunmaktadır.
Yazılı kaynaklardan örnek vermek gerekirse ilk olarak Karslı âşıklardan Metin Bektaş’ı
verebiliriz.
Karslı âşıklardan Âşık Metin Bektaş’ın askerdeyken başından geçen olay ve bu olayın çözümü
özetle şu şekilde gerçekleşmiştir: Âşık Günay, askere alındığında aynı yerde daha önceden beri
askerlik yapan Metin Bektaş da bulunmaktadır. Metin Bektaş, hemşehrisi Yüzbaşı Kemal
Çiftçi’den Âşık Günay Yıldız’ın kendi bölüğüne verilmesini rica eder. Komutan da bu iki aşığı
aynı bölükte olmaları için elinden geleni yapacağının sözünü verir. Ancak aradan epey bir süre
geçmesine karşın hâlâ Âşık Günay Yıldız, Metin Bektaş’ın bölüğüne gönderilmemiştir. Âşık
Günay Yıldız, yüzbaşının verdiği sözü hatırlatmak maksadıyla yüzbaşıya içinde dört kıtadan
oluşan bir türkü yazarak mektupla gönderir. Bu türküde (deyişte) Âşık Günay Yıldız, kibar bir
dille durumunu izah ederek yüzbaşının verdiği sözü hatırlatmış olur. Yüzbaşı bu mektubu alıp
okuyunca hemen makam arabasına binerek bölüğe gelir ve Âşık Günay Yıldız’ı Metin Bektaş’ın
bölüğüne yerleştirir (Erdener, 2019: 108-109). Bu örnekte görüleceği üzere birbirleriyle aynı
bölükte olmak isteyen iki aşığa verilen sözün unutulması üzerine mektupta gönderilen bir türkü
problemi hemen çözmüş, iki âşık aynı bölüğe verilerek problem ortadan kalkmıştır. Türküler
sadece iki âşığı bir araya getirerek iki âşığın problemini çözmemiş, aslen Kahramanmaraşlı olup
uzun yıllar Çukurova’da âşıklık yapan ve yörede oldukça sevilen Âşık Hüseyin’i idam
sehpasından da kurtarmıştır.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Erçenek köyünden olan (Atılgan, t.y.: 24-25) ve yörede
Erçenekli Hüseyin olarak bilinen Âşık Hüseyin Hicri 1333 yılında askerden kaçarken yakalanır.
Kurşunlanmak üzere bir ağaca bağlanır. Divan-ı Harp reisi Tahsin Bey’e bir sigara içmek
istediğini söyler. Verilen izin sonucunda Tahsin Bey’e kendisini idam etmemesi, kendisine
acıması üzerine 11 dörtlükten oluşan bir türkü söyler. Tahsin Bey de bu türkü üzerine Âşık
Hüseyin’i affeder (Âşık Feymânî, 2018: 138-142; Gök Alp, 1930: 12-13; Kılıç, 1976: 72-73).
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İdam edilmek üzere olan Âşık Hüseyin; nişanlısı olduğunu, kimi kimsesi olmadığını dile getiren
içli, duygusal türkü sayesinde idam edilmekten kurtulmuştur. Türkülerin sadece bireysel boyutta
olmayıp topluluk boyutunda da problem çözme işlevi bulunduğunu Çukurova’da yapılan
çalışmalarda görmekteyiz. Verilecek örnekte Çukurova’da Türkmen aşiretleri arasında
halledilemeyen, içinden çıkılamayan hayat memat meselesi bir problemin âşıkların icra ettiği
türkü sayesinde halledildiğini görmekteyiz.
Çukurova’da Avşar ve Bozdoğan aşiretleri Ceyhan Nehri kenarındaki Cerit Türkmen aşiretini
tehdit etmesi üzerine Ceritlerin aşiret reisi ve ileri gelenleri gece boyunca ne yapmaları gerektiği
konusunda konuşmakta, tartışmakta, fikirler ortaya atmaktadırlar. Avşar ve Bozdoğanlarla savaşa
girmeleri halinde çoluk çocuğun düşman askerleri altında kırılacağına, teslim olmaları halinde ise
köklerinin kazılacağına inandıklarından ne yapacaklarına karar verememeleri üzerine tek çıkış
yolu olarak aşiretin âşığı Âşık Abdurrahman’a durumu arz edip ne yapmaları gerektiğini sorarlar.
Âşık Abdurrahman da curasıyla savaşa girilmesi gerektiğini dile getiren türküyü söylemesi
üzerine aşiret reisi ve ileri gelenleri savaşa girmeye karar verirler. Yapılan savaşı da Ceritler
kazanır (Mirzaoğlu, 1994: 147-148; Mirzaoğlu, 2003: 87-89, 163-164; Mirzaoğlu, 2015: 267268).
Çukurova’da yer-yurt mücadelesinde Avşar ve Bozdoğan Türkmen aşiretleri ittifakı karşısında
Cerit Türkmen aşiretinin savaşıp savaşmayacağı konusunda Âşık Abdurrahman’ın savaşa
girilmesi gerektiğini dile getiren türkü söylemesi ve bu türküyü dinleyen aşiret reisi ve ileri
gelenleri bu türkünün verdiği coşkuyla savaşa girmeleri ve savaşı kazanmaları türkülerin sadece
bireysel boyutta bir problem çözme işlevi üstlenmediğini; topluluk boyutunda da problem çözme
işlevi üstlendiğini göstermektedir. Yazılı kaynaklar dışında saha çalışmasında da türkülerin
problem çözme işleviyle ilgili hem türkü örnekleri hem de yaşanmış veya tanık olunmuş örnekler
derledik. Elde ettiğimiz örneklerden biri kaynak kişimiz Âşık Kiki Mehmet (Mehmet İnce) in de
içinde bulunduğu bir grup yevmiyeci ile diğer bir yevmiyeci grup arasında zuhur eden
huzursuzluğun türkü sayesinde giderilmesine dayanan bir olaydır. Olayın özeti ise aşağıdaki
gibidir.
Eski zamanlarda Düziçi ve köylerinin halkı Çukurova’ya ırgatlık yapmaya gitmektedir. Orada
çeşitli işlerde çalışır, para kazanır, geçimini bu şekilde sağlarlar. Kiki Mehmet de kendi köyü ve
civar köylerdeki kişilerle Çukurova’ya pirinç tarlalarında “lek düşeği” dedikleri bir çeşit işte
çalışmaktadır. Kozan taraflarında pirinç tarlalarında çalıştıkları işin bitmesi üzerine Kiki Mehmet
ve ekibi; Adana-Karataş’tan aynı işte çalışmaları için teklif gelmesi üzerine oraya gider. Esasında,
Karataş’ta kendilerini çağıran işverenin 70’e yakın yevmiyecisi olmasına karşın işlerinin daha
kısa sürede bitmesi için Âşık Kiki Mehmet ve ekibini çağırmıştır. Karataş’a işverenin arazisine
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vardıklarında diğer 70 civarında yevmiyecinin kaldığı çadırların hemen karşısına kendilerine
tahsis edilen çadıra yerleştirilir. Ancak bu durumdan Kahramanmaraş’ın Arapatlı köyünden
yaklaşık yetmiş kişilik grup oldukça rahatsız olur. Çünkü bu yeni gelen grupla birlikte yapılan iş
daha kısa sürede bitecek, yevmiye usulü çalışan bu grubun geliri de iş kısa sürede biteceği için
azalacaktır. Bu yüzden yeni gelen grubun gitmesini istemektedirler. Bu hoşnutsuzluklarını o
günün akşamında birlikte yenen akşam yemeğinde Âşık Mehmet İnce’nin grubuna belli ederler.
Yemekten sonra herkes kendi çadırına dinlenmek için çekilmelerine karşın yetmiş kişilik grubun
kaldığı çadırlardan “Bu grubu istemiyoruz, Bu grup gitsin, burada biz çalışıyoruz, onlar başa yere
gitsinler” gibi çatlak sesler yükselmeye başlar. Ancak sonradan gelen bu grubu kendi işverenleri
getirdiği için de doğrudan kovamıyorlar. Kendi aralarında bu grubun nasıl gönderileceği üzerine
yapılan konuşma ve tartışmalar neticesinde şöyle bir karara varırlar:
Bir türkü atışması yapılacak, kim kaybederse o grup çalışmayı bırakacak ve oradan ayrılacak. Bu
yetmiş kişilik grup, yeni gelenlere bu tekliflerini sunar. Onlar da bu teklifi kabul ederler. Şartları
ise her türkünün mutlaka karacalaması (son dörtlüğü) olacaktır. İki grup karşılıklı olarak sırasıyla
türkü söylemeye başlar. Bu atışmalar devam ederken Kiki Mehmet’in ekibinden Com Ali lakaplı
Ali Nayan, Kiki Mehmet’in yanına gelerek o kadar âşıklık yaptığını, şimdi hünerini gösterme
zamanı olduğunu ve âşıklığıyla karşı tarafı konuşamaz duruma getirmesini söyler. Kiki Mehmet
ise elinde sazının olmadığını, sazsız türkü söyleyemeyeceğini belirterek bu teklifi kibarca geri
çevirir. Com Ali ise saz niyetine eline bir değnek almasını ve bu değnekle türkü söylemesini ısrarlı
bir biçimde dile getirmesi üzerine Âşık Kiki Mehmet, mecburen bu teklifi kabul etmek zorunda
kalır. Saz niyetine bir değneği eline alan Kiki Mehmet, Âşık Ömer’in “Gökyüzünün Dört Kitabı”
isimli dini içerikli bir türküyü icra etmeye başlar. Kiki Mehmet, bu türküyü söyledikten sonra kaşı
tarafın temsilci, bu türkünün manasını ve cevabını ancak ve ancak Kahramanmaraş’ın ya hocası
ya da bilgili bir adamı çözebilir, diyerek yenildiklerini kabul eder ve türkü atışmasından çekilerek
seslerini keserler. Böylece de iki grup arasındaki husumet ortadan kalmış olur.
Âşık Kiki Mehmet’in aktardığı bu olay, türkülerin iki grup arasındaki çatışmayı sonlandırması
yönüyle önemli bir işlev üstlendiğini göstermektedir. İki grup arasında çıkan bu gerilimi
sonlandırmak için düşünülen çare ise başka bir yöntem yerine “Türküyü en iyi söyleyen
kazanacak” olması oldukça ilginçtir. Belki de bu yöntem olmasaydı iki grup arasında ciddi
çatışmalar yaşanabilir, birbirlerine kaba kuvvet uygulayabilirlerdi. Yine çok eski zamanlarda
ırgatlık yapan iki grup arasında yaşanan ciddi bir hadise, söylenen bir türkü sayesinde çözüme
kavuşmuştur. Bu kez iki grup arasında çıkan gerginlik, namus meselesi üzerinedir. Kaynak
kişimiz Mustafa Kırgın’dan derlediğimiz bir hikâyeli türkünün özeti kısaca aşağıdaki gibidir.
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Uzun yıllar önce Düziçi’nin Atalan beldesinde sözü dinlenen aynı zamanda âşıklık yeteneği de
bulunan Dombal Ali Ağa, kendi köyü ve civarındaki işçilerle birlikte Kadirli’ye çeltik işinde
çalışmaya gider. Dombal Ali Ağa’nın görevi ise kendisinin getirdiği işçilerin başında durmak,
onların çalışmalarını kontrol etmektir. Çalıştığı yerde Kadirlili işçiler de bulunmaktadır. İki grup
akşam olduğu zaman aynı alanda bulunan kendi çadırlarına çekilmekte ve dinlenmektedir. Bu iki
grup birlikte çalışırken Dombal Ali Ağa’nın grubundaki birkaç genç Kadirlili bir geline sarkıntılık
yaparlar. Gelin de bu delikanlıların sarkıntılığına kayıtsız kalmaz ve bu gençlerle düşüp kalkmaya
başlar. Gelin ile bu birkaç gencin düşüp kalkması işçiler arasında duyulur ve ciddi rahatsızlık
yaratır. Özellikle de Kadirlili grup bu olayı bir namus meselesine dönüştürerek Düziçili gruba
karşı cephe alır. Olayın ciddiyetini fark eden ve olayın büyümemesini isteyen Dombal Ali Ağa,
kendi kendine ne yapabileceğini düşünürken kendi grubundan birinin tavsiyesi üzerine bu geline,
gelinin edebiyle erkânıyla durmasını, gençlerle düşüp kalkmamasını dolaylı da olsa tavsiye eden
bir türkü söylemeyi önerir. Dombal Ali Ağa da deneni yapar. Bir akşam, aralarında gelinin de
olduğu tüm işçilerin önünde geline bestelediği türküyü gelinin gözünün içine bakarak söyler.
Gelin, türküdeki mesajı anlayarak iş bitimine kadar hiçbir erkekle düşüp kalmaz, edeplice durur.
İki grup işçi arasındaki muhtemel ciddi bir kavga da bu şekilde önlenmiş olur.
Düziçi’nin Yazlamazlı köyünden yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa (Mustafa
Çabuk) dan derlediğimiz bir hikâyeli türkü ise özelde ailevi olmakla birlikte toplumsal boyutu da
olan bir sorunu çözmüştür. Türkünün hikâyesi ve türküsü aşağıdaki gibidir.
1970’li yıllarda Yazlamazlı (Osmaniye/Düziçi) köyünde dört beş kişi, zaten zor kanaat geçinen
köy halkının evlerine misafir olarak bir nevi asalak bir yaşam sürmeyi kendilerine şiar edinirler.
Vardıkları yerlerde ev halkının kıt kanaat elde ettikleri çay ve şekerleri misafirlik ayağına
tüketirler. Bu kişiler, köydeki çok gariban bir kişi olan Osman Çavuş adında bir adamın evine
dadanırlar. Adamın zar zor aldığı çay ve şekeri bir gecede tüketirler. Osman Çavuş ve hanımı bu
adamlardan çok rahatsız olmakla birlikte seslerini çıkarmazlar. Bir gün Tus Mustafa, Osman
Çavuş’un evine misafirliğe gider. Vardığında bu kişiler de oradadır. Tabii, Tus Mustafa bu
kişilerin köy ahalisini ve özellikle de Osman Çavuş’u bezdirdiğini önceden duymuştur. Tus
Mustafa, O. Çavuş’un evine vardığında sobanın üzerinde ağzına kadar suyla dolu bir büyük
çaydanlık görür. Yüzsüzlüğü kendine şiar edinmiş bu kişiler, ev sahibine çayı demlettirirler.
Çaydanlığın suyunun iyi kaynamasını emri baki söyledikleri yetmezmiş gibi demliğin ağzına da
tıpa yerleştirilmesini ve on beş dakika öyle kalmasını tembih ederler. Bu kişilerden biri “Çay
demli olmazsa mideme yaramıyo” diyerek çayının sırf dem olmasını ister. Bu kişiye sadece
demlikten çay verilir. Bardakların biri dolar bir boşalır ve çay ve şeker da haliyle biter. O dönem
de çay da şeker de çok pahalı olduğu için her ev çay şeker alamamaktadır. Osman Çavuş’un zar
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zor aldığı çay ve şeker, bu kişiler tarafından o akşam tüketilir. Ortamı içten içe süzen Tus Mustafa,
Osman Çavuş’un hanımın bu kişilerden çok rahatsız olduğunu anlar. Saat gece 24:00 olmasına
karşın bu kişiler hâlâ oturmaya devam ederler. Tus Mustafa, vaktin geç olduğunu artık kalkma
vaktinin geldiğini söyler. Bu kişilerden biri ise “Daha gevrek ekmek var” diyerek ekmek
yiyeceklerini söyler. Tus Mustafa, kendisinin daha fazla kalamayacağını söyleyerek oradan
ayrılır. Tus Mustafa, evine gelince bu adamların yüzsüzlüğünü ve Osman Çavuş ve hanımının bu
durumdan çok rahatsız olduklarını düşünür. Bu kişilerin Osman Çavuş’a her akşam misafirlik
ayağına geldikleri ve Osman Çavuş’u maddi yönden batırdıklarına bizzat şahit olmuş olur. Kendi
kendine “Birġaç beyit söylersem, dedim. Türkü. Başından dálır bunlar, dedim” diyerek bir türkü
besteler. Türküyü bu kişilerden çok rahatsız olan ev sahibi Osman Çavuş ve hanımı üzerinden
dile getirir. En sonunda da kendi mahlasını söylediği dörtlükle türküyü bitirir. Türkü aşağıdaki
gibidir:
Aldı Hanım
Biri geder biri gelir
Bir gün gelmezseniz nolur
Gene şimdi āşam olur
Yadsan bile ġaldıraman
Aldı Osman Çavuş

Memleket memleket gezdim
Derdimi deftere yazdım
Amanın ġoňşular bezdim
Ġayrı bunu sildiremem
Aldı Hanım
Bardağın demlisin seçiyo
Dolanıp burdan geçiyo
Her gün on bardak içiyo
Bunun ġarnın doyuraman
Aldı Osman Çavuş
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Peketi beş lira eder
Bir kilo şeker geder
Gelmeseler ġurban adar
Heç yüzünü güldüremen
Aldı Hanım
Dolanır oraya geder
Seni gözüyünen süzer
Geri döner taklit eder
Heç eyilik bildiremen

Tus Mustafa
Ġul Mustafa’m burdan yörü
Oturuyor ġızgın yeri
Beş altı boğazı ġuru
Ġolay değil öldüremen
Tus Mustafa’nın bu türküsü köyde kısa sürede yayılır ve duyanlar arasında bu kişiler de vardır.
Bu türküyü duyan bu kişiler, bir daha Osman Çavuş’a misafirliğe varmazlar. Bu türkü sayesinde
o kişilerden kurtulan Osman Çavuş, maddi olarak kendini yavaş yavaş toparlamaya başlar. Osman
Çavuş, kendisini bu sıkıntıdan kurtardığı için Tus Mustafa’ya teşekkürlerini de sunmuştur.
Köydeki gariban bir ailenin başkalarının sırtından geçinmeyi kendilerine şiar edinmiş bu
kişilerden kurtulmasında söylenen türkü görüldüğü üzere önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.
Türküde, ev sahiplerinin bu kişilerden ne kadar rahatsız oldukları açıkça belirtilmektedir. Tus
Mustafa, türküyle bu ailenin duygusuna bir nevi sözcülük etmiştir. Türkü sayesinde bahsi geçen
kişilerden kurtulan Osman Çavuş ve hanımının günden güne maddi durumu da iyileşmiştir. Bu
sıkıntıdan sadece Osman Çavuş kurtulmakla kalmamış, köy ahalisi –en azından bazı aileler- de
bir bakıma bu sıkıntıdan kurtulmuşlardır. Çalışmamayı, geçimini parazit gibi başkalarının
üzerinden temin etmeyi kendilerine ilke edinen bu kişilerin bu karakteristik yapıları köy ahalisi
tarafından deşifre olması üzerine köy ahalisi bu kişilere karşı oldukça temkinli davranmış; ona
göre tedbirini almışlar. Ayrıca bu kişiler de kendilerine yakılan bu türküden utanmış olacaklar ki
bir daha Osman Çavuş’u rahatsız etmemiştir. Kaynak kişimiz Doğan Kete’den derlediğimiz bir
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hadisede ise sadece türkülerin değil, türkülerin icra ortamlarının da proplem çözmede önemli bir
yere sahip olduğunu görüyoruz.
Doğan Kete’nin bizzat tanık olduğu bu olay özetle şöyledir: Bir düğüne kınacı âşık olarak çağrılan
hikâyeci aşığı dinleyenler arasında iki kişi birbirleriyle küs olup yıllardır birbiriyle
konuşmamaktadır. Dinleyiciler, bu iki kişinin küs olduğunu eskiden beri bilmektedir. Kına
gecesinde âşık icrasını gerçekleştirirken dinleyiciler arasından ileri gelen bazı kişiler, ayağa
kalkarak birbirleriyle uzun yıllardır konuşmayan bu iki kişiyi barıştırma teşebbüsüne girişirler.
İcrasını gerçekleştiren âşık ve orada bulunan diğer dinleyiciler de araya girerek bu iki küs insanı
barıştırmayı başarırlar. Kaynak kişimiz Doğan Kete’nin aktardığı bu olay, kına gecelerindeki
dinleyicilerin genelde homojen bir yapı arz etmesi göz önünde bulundurulursa küs olduğu bilinen
iki insanın türkü icra ortamında barıştırılması, türkü icra ortamlarının sadece eğlence, hoş vakit
geçirme işlevi gibi işlevler üstlenmediği aynı zamanda problem çözme işlevi üstlendiğini de
göstermektedir. Türküler; dağılan, dağılmak üzere olan aileleri ya da birbirleriyle konuşmayan,
birbirlerin küs olan karı-kocaları tekrardan bir araya getirme, aile saadetini kurtarma
fonksiyonuyla da ortaya çıkmaktadır. Yörenin ülke çapında tanınan âşığı Âşık Feymânî (Osman
Taşkaya) nin eşiyle yaşadığı iki ciddi problem türküler vasıtasıyla çözüme kavuşmuştur.
Âşık Feymânî’nin eşiyle yaşadığı problemlerden biri ve bu problemin türküler vasıtasıyla çözüme
kavuşmasının hikâyesi kısaca şu şekilde cereyan etmiştir: Âşık Feymânî ile karısı arada geçen
ufak bir hadise sonucu aynı evde yaşamalarına karşın uzun süre birbirleriyle konuşmazlar. Bu
durumu fark eden komşuları bunları barıştırmak için Feymânî’nin evine gelirler. Komşuları,
Feymânî ve karısını barıştırmak için Âşık Feymânî’nin uzun süre önce karısına söylediği meşhur
“Ahu Gözlüm” türküsünü örnek gösterirler ve bu türküye konu olanların birbirine küs
kalmamaları gerektiğini söyleyerek Feymânî ve karısını barıştırırlar.356
Âşık Feymânî’nin başından geçen bir diğer olayın hikâyesi ise şöyledir: Âşık Feymânî’nin karısı
Fatma Hanım ile Feymânî’nin annesi çoğu zaman anlaşamadığı gibi yer yer kavga bile
etmektedir. Bir gün bir yere davetli olarak çağrılan Âşık Feymânî’nin uzunca bir süre eve
gelemediği bir dönemde Feymânî’nin karısı ve annesi yine tartışır ve karısı evi bırakarak
Kozan’daki babasının evine geri dönmemek üzere gider. Feymânî’nin konu komşuları, akrabaları
birkaç defa Kozan’a gidip Feymânî’nin karısını geri getirmek için teşebbüste bulunsalar da karısı
geri dönmeyi reddeder. O kadar kişinin devreye girip Fatma Hanım’ı geri dönmeye ikna etme
çabalarına karşın kararından vazgeçiremezler. Hatta Fatma Hanım bu süreçte kocasıyla
boşanmayı bile düşünmektedir. Yine bir gün Feymânî’nin yakın bir komşusu, tekrardan Kozan’a
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Feymânî’nin karısını geri getirmek için yola çıkmak üzeredir. Bu olayların olduğu sıralarda
Feymânî’nin üç oğlu ve bir kızı vardır ve en küçük çocuğu da bir buçuk yaşındadır. En büyük
çocuğun adı Serdar olup en büyük eğlencesi evlerinin yanındaki bir derede yıkanmaktır. Serdar’ın
küçüğü Oğuz’un ise en büyük eğlencesi evin damında oynamaktır. Diğer çocuklar ise küçük
olduğu için de onlar da babalarının yanında vakit geçirmektedir. Feymânî, bu komşularına biraz
beklemesini, onlara karısına vermesi için bir emanet vereceğini söyler. Eline kâğıt kalem alan
Feymânî, esasında kendisinin bir türkü olduğunu söylediği bir şiir yazar. Yazdığı şiiri
komşularına teslim etmeden önce kontrol eder. Bir dörtlüğün çok acıklı olduğunu anlar ve bu
dörtlüğü çıkarır. Çıkarılan bu dörtlük ise “Serdar’ı dereden sel aldı gitti/Oğuz damdan düştü yel
aldı gitti/Sultan’ı evlatlık el aldı gitti/Bünyamin’im öksüz yetim perişan” şeklindedir. Âşık
Feymânî, bu dörtlüğü çıkardıktan sonra birkaç dörtlükten oluşan şiirini komşularına verir ve
mektubu alan komşuları yola koyulur. Kozan’a varan komşuları şiiri Fatma Hanım’a verirler.
Mektupta yazılan şiir aşağıda verilmiştir.
Bir gül diktim şu bahçeye
Soldu de arama gayrı
Yurdum yuvam harap viran
Oldu de arama gayrı
Mecnun olmayan çöllerde
Gezer mi gurbet ellerde
Umut kervanım yollarda
Ġaldı de arama gayrı

Hasret denen haramiyi
Bilen olmaz benden iyi
Terk edersen Feymânî’yi
Öldü de arama gayrı
Şiiri okuyan Feymânî’nin karısı, şiir/türküden çok etkilenerek eve dönmeyi kabul eder. Karısı eve
gelince Feymânî’ye aslında gelmeye pek de niyetinin olmadığını söyler. Âşık Feymânî de
karısının bu sözleri üzerine karısına gelmeyeydin dedikten sonra “Aslında ben sana acıdım.
Acımasaydım ben sana yapacağı biliyordum.” demesi üzerine karısı; gelip de beni silahla mı
vuracaktın, der. Âşık Feymânî de kendisinin bir âşık olduğunu ve âşık tarzında bir şey yapmayı
düşündüğünü söyler. Karısı, kocasının ne yapmayı düşündüğünü çok merak eder ancak Feymânî
söylemek istemez. Hanımının çok ısrar etmesi üzerine gönderdiği şiirden çıkardığı dörtlüğü

435

karısına okur ve bunu gönderecektim sana, deyince karısı bu dörtlüğü gönderseydin ya kafayı
yerdim ya da intihar ederdim, iyi ki göndermemişsin, der357. Bu örnekte bir şiirin/hikâyeli
türkünün nerdeyse dağılmak üzere olan bir aileyi dağılmaktan kurtaran bir fonksiyonla karşımıza
çıkması türkülerin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Aileyi dağılmaktan
kurtaran türküler bazen de kişilerin bir eğitim-öğretim kurumundan diploma almada öncü bir
fonksiyonla karşımıza çıkmaktadır. Kaynak kişilerimizden Kâmil Yanar ile Âşık Bilal Ceyhan,
ilkokul diplomalarını öğretmenlerden oluşan bir jüri tarafından yapılan sözlü sınavda, jüriye
söyledikleri türkü sayesinde almışlardır.
Çok eski zamanlarda ilkokuldan mezun olmanın şartlarından biri, öğretmenlerden oluşan bir jüri
huzurunda yapılan sınavda başarılı olmaktır. Kaynak kişimiz Kemal Yanar da 1955 yılında bu
sınava tabi tutulanlardan biridir. Öğretmenleri Hüseyin Anıl ile Adil Akçalı, sınava giren Kemal
Yanar’dan bir türkü söylemesini isterler. Yanar da “Garip” ve “Ezo Gelin” adlı türküleri söyler.
Yanar, türküyü söyleyince hocaları türküyü çok beğenirler ve sınavdan geçer not vererek Yanar’ın
diplomasını verirler. Âşık Bilal Ceyhan ise yine uzun yıllar önce Bahçe ilçesinde öğretmenlerden
müteşekkil jüri önünde istek üzerine jürideki bir bayan öğretmene türkü söylemesi ve bu türkünün
jüri tarafından çok beğenilmesi üzerine, kendisine başka hiçbir soru sorulmadan ilkokul
diplomasını almıştır. Bu diplomayla da İskenderun Demirçelik Fabrikasında işe başlamış, bu
fabrikadan emekli olmuştur. İşin ilginç yanı ise ilkokul eğitimini tamamlayamayan Âşık Bilal
Ceyhan’ın yıllar sonra diplomayı türkü sayesinde almasıdır. İcra edilen bazı türküler ise, kıtlık
zamanlarında kişilerin ihtiyacının giderilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Kaynak kişimiz
Âşık Softa’nın 1978 yılında mazot kıtlığında o dönemin Bahçe kaymakamına derdini anlattığı bir
türkü sayesinde mazot almayı başarabilmiştir. Bu olay ve hikâyesi aşağıdaki verilmiştir.
Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup
1978 senesinde Türkiye’de siyasi nedenlerden dolayı gıda, yakıt, giyim eşyası gibi birçok
malzemede kıtlık olmuştur. Mazot, kaymakamlık vasıtasıyla verilmekte ve kısıtlı olarak
dağıtılmaktadır. Çay ve şeker karaborsaya düşmüş değerinden kat kat fazlasına satılmaktadır.
Âşık Softa (Abdullah Kara), çiftçilikle uğraşmaktadır ve kendisinin de Fıat marka bir traktörü
vardır. Dolayısıyla her çiftçi gibi Âşık Softa da tarla sürmek için traktörüne mazot temin etmekte
sıkıntı yaşamaktadır. Âşık Softa, bir gün köyde tarlada çalışırken köylülerden biri Âşık Softa’ya
Osmaniye’ye mazot geldiğini, tükenmeden kendisinin de gidip almayı tavsiye etmesi üzerine
üstünü başını değiştirmeye fırsat kalmadan eski elbise ve yırtık ayakkabasıyla traktörüne binerek
Osmaniye’ye doğru yola koyulur. Mazotun dağıtalacağı yer ise Osmaniye’deki Seç Tesisleri’dir.
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Âşık Softa, tesislere vardığında onlarca kişinin mazot için orada beklediğini görür. Ama kimsenin
mazotun olup olmadığından, olması halinde ne zaman dağıtılacağı konusunda hiçbir fikri yoktur.
Âşık Softa ve oradakiler beklerken Düziçi’nin önemli âşıklarından Tus Mustafa’nın mazot almak
için petrolcüye kendi durumunu izah eden bir türkü söylediği, petrolcünün de türküden
etkilenerek bu aşığa bir bidon mazot verdiği söylentisi dolaşmaktadır. Bu arada mazotun Bahçe
ilçesinde Sarıkız Petrol ofisinde dağıtıldığı haberinin yayılması üzerine orada bekleyen onlarca
kişi traktörlerine binerek Bahçe’ye doğru hareket ederler ve bahsi geçen petrol ofisine varırarak
sıraya dizilirler. Orada bekleyen onlarca kişi havanın soğuk olmasından dolayı petrol ofisinin
civarındaki bir yerde ateş yakarak ısınmaya başlarlar. Bu ateşin başında ısınanlar arasında olan
Âşık Softa’ya, orada bulunan tanıdık biri; Tus Mustafa’nın türkü söyleyerek mazot aldığını,
kendisinin de iyi bir âşık olduğunu ve petrolcüye türkü söylemesi halinde kendisin de mazot
alabileceğini söylerek tavsiyede bulunur. Âşık Softa, bu tavsiye üzerine petrol ofisine vararak
ofisin kapısını çalar. İçerdekiler Âşık Softa’yı içeri davet ederler. İçeride kaymakam, petrol ofisi
sahibi ve bir işçi bulunmaktadır. Tabii, Âşık Softa, içerdeki takım elbiseli kişinin kaymakam
olduğunu bilmemektedir. Kaymakam, Âşık Softa’ya geliş amacını sorması üzerine Âşık Softa,
ilk başta bazı anlatılar anlatacağını, ondan sonra derdini beyan edeceğini söyler. Kaymakam da
seve seve bu öneriyi kabul eder ve Âşık Softa, baştan sonra Dadaloğlu türkülü halk hikâyesini
anlatır. Bu icra sırasında, türkülü halk hikâyesinden oldukça etkilenen takım elbiseli adam
kendisinin kaymakam olduğunu söyler. Âşık Softa, icrasını bitirdikten sonra kendisinin bir isteği
olduğunu ve bu isteğini “Dilden mi söyleyeyim, telden mi söyleyeyim?” şeklinde soruyla
kaymakama bildirir. Kaymakamın telden söyle demesi üzerine Âşık Softa, orada derdini
aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Şeker ġıdlık oldu çay ise şurup
Reçetesin nerden alak efendim
Köylüler şehire (de) geldi mi garip
Gösterin yerini (de) bulak efendim
Başbakanım dört köşe dolaşdı
Yokluk geldi (de) biziyňen güreşdi
Şükür millet ak günlere ulaşdı
Bırakın (da) biz de ulaşak efendim
Parla başbakanım mecliste parla
Hükümetin aldın milletten zorla

437

Mazot ġıdlık oldu (da) bor ġaldı tarla358
Mazot ver de biz de sürek efendim

IMF geldi de pul oldu para
Fukaranın ağzın verdiler yara
Gübrenin kilosu (da) oldu otuz lira
Nerden para bulup alak efendim
Para ġoman (da) fakirlerin cebine
Zehir addın emekçinin ġabına
Boş tencereleri yakdın dibine359
Yağ bulgur yok kuňa (da) yiyek efendim
Âşık Softa der ki sözlerim haklı
Düşman eddi bizi ġılıçlı oklu
Fukara geziyá yırtık çarıklı
Para yok kundura (da) geyek efendim
Âşık Softa’nın bu türküsünden çok etkilenen o dönemin kaymakamı üzüntüsünü “Vah benim
köylüm, vah benim köylüm, vah benim köylüm.” sözleriyle dile getirdikten sonra Âşık Softa’nın
traktörünün deposunu fulladığı gibi boş bir mazot fıçısını da parasını kendi cebinden vererek
doldurur. Âşık Softa’nın hem traktörünün deposunu hem de mazot fıçısını cebinden ödeyerek
doldurduktan sonra kapısının her zaman açık olduğunu söyleyerek Âşık Softa’yı yolcu eder.
Yukarıda verdiğimiz hikâyeli türküde, Âşık Softa’nın derdini türküyle dile getirdikten sonra bu
türküden etkilenen kaymakamın mazot kıtlığında, mazot bekleyen onlarca kişinin gözü önünde,
her şeyi, hatta görevden alınmayı bile göze alarak Âşık Softa’nın hem traktörünün deposunu hem
de yedek fıçısını kendi cebinden doldurması, türkülerin problem çözmede ne kadar önemli bir
işleve sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Yöreden derlediğimiz bir hikâyeli türküde ise hem
en yakını tarafından ihanete uğramış hem de haksız yere hapse atılmış bir kişinin hâkime söylediği
bir türkü sayesinde hapisten kurtulduğunu görmekteyiz. Sumbas ilçesinde 2000’li yıllarda ölen o
yörenin önemli âşıklarından Âşık Sefer Tuna’nın başından geçen hadise ve hâkime söylediği
türkü aşağıdaki gibidir:
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Dönemin siyasetçilerinden Necmettin Erbakan: “boş tencere,
boş kazan” demiş. Âşık Softa da bu sözden hareketle dönemin hükümetinin daha da milleti perişan ettiğine
ima etmektedir.
359
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2000’li yıllarda ölen Sumbas’ın Reşadiye köyünden Âşık Sefer Tuna, sevdiği kızı kaçırarak asker
arkadaşının yanına sığınır. Asker arkadaşı da Âşık Sefer’e ihanet ederek, kızı kendine alır. Kızın
babasının Âşık Sefer’den şikâyetçi olması üzerine Âşık Sefer tutuklanarak hapise atılır. Hâkim,
Âşık Sefer’den savunmasını ister ama o hiçbir savunma yapmaz. Tam dört ay sonra tekrardan
mahkemeye çıkınca Hâkim, yine savunmasını yapmasını ister. Bu kez Âşık Sefer, Hâkim’e
“Benim bir sazım var Reşadiye köyünde. Gelirse savunmamı yaparım.” demesi üzerine hâkim,
bu teklifi kabul eder ve sazı getirilir. Âşık Sefer, orada sazıyla hâkime savunmasını aşağıdaki
türküyle yapar:
İki cani iġfal eddi yârimi
Paymal eddi namusumu arımı
Ahirimde zindan eddi yerimi
Ellerim ġoynumda ġaldı Hâkim Bey
Ruz-i şeb ġalmışım onulmaz zara
Başın için salma şu beni zora
Ellerim boşdur hem yüzüm ġara
Elaman ġapına geldim Hâkim Bey
Ateşi aşk ile yanar tüterim
Bayġuş oldum viranede öterim
Suçsuz yere hatır için yatarım
Genç yaşda sararıp soldum Hâkim Bey
Vicdanıňa haval eddim davamı
Müslüman’a bunca zulum reva mı
Bir yâr için terk eyledim sılamı
Ellerim böğrümde ġaldı Hâkim Bey
Sefer Tuna bunu söyler özünden
Ġanlı yaşlar revan olur gözünden
Kör olası şu yokluğun yüzünden
Haklıykan haksız oldum Hâkim Bey
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Âşık Sefer’in bu türküsü üzerine hâkim bu türküden hem etkilenmiş hem de Sefer Tuna’nın
suçsuz olduğunu anlamış olacak ki Âşık Sefer’i beraat eder.
Hayatı boyunca maddi sıkıntılar çekmiş, pek çevresi olmayan Âşık Sefer Tuna, bunca sıkıntının
yanında en yakın arkadaşı tarafından ihanete uğramış, sevdiği kızı da elinden aldırmıştır. Bununla
da kalmamış kızın babası ve kızı elinden alan arkadaşı birlik olup yalan dolan beyanla Sefer
Tuna’yı mahkemeye vermiş ve hapse attırmıştır. Mahkemede yaklaşık dört ay savunma
vermeyen, en sonunda savunmasını yukarıda verdiğimiz türküyle yapan Sefer Tuna, türküde
kendisinin masum olduğunu, kendisine iftira atıldığını ve bundan dolayı da suçsuz yere hapiste
yattığını dile getirmiş, hâkimden kendisini serbest bırakmasını rica etmiştir. Sonuç olarak
savunma niyetine verdiği bu türküyle beraat etmiştir.
Problem çözme işlevine bir örnek de yörede oldukça bilinen ve sevilen Öksüz Ali hikâyesinde
rastlamaktayız. Bir türkülü halk hikâyesi kahramanı olan Öksüz Ali, hikâye boyunca sevdiği kız
uğruna mücadele eder. Sevdiğinin kendisine verilmemesi üzerine sevdiği kızı alarak o dönemde
varlıklı Develioğlu adında bir ağanın yanına sığınır. Develioğlu’nun yeğeni Dağlı Halil, kızı
görünce aklı başından gider ve dayısından bu kızı kendisine almasını ister. Develioğlu da yeğenini
kırmaz. Öksüz Ali’nin ortadan kalkması için Öksüz Ali’yi dağdaki eşkıya bir arkadaşının yanına
gönderir. Ancak Eşkıya Öksüz Ali’ye acıyarak öldürmez. Dağa gidenin sağ dönmeyeceğini bilen
Develioğlu, hemen düğün kurdurmuştur. Dağdan gelen Öksüz Ali, düğünde çaresiz bir şekilde
elinde sazıyla türkü söylemeye başlar. Bu arada düğündeki Develioğlu’nun yakınları, Öksüz
Ali’yi dövmeye başlarlar. Orada bulunanlardan biri Öksüz Ali’ye acıyarak kurtuluşun
Develioğlu’nda değil, Develioğlu’nun hanımı Güllü Hanım olduğunu söyler. Bunun üzerine
Öksüz Ali de türküye Güllü Hanımı da katar. Bu türküyü duyan Güllü Hanım, olaya hemen
müdahale eder ve Öksüz Ali’nin sevdiği kızı kendisine vererek Öksüz Ali’yi büyük bir sıkıntıdan
kurtarmış olur. Böylece türkü sayesinde Öksüz Ali hem dayak yemekten hem de canından çok
sevdiği kıza kavuşmuştur.
Sahadan derlediğimiz bir hikâyeli türkü sadece yaşanan bir problemi çözmemiş, maruz kalınan
bir haksızlığı da ortadan kaldırmıştır. Kaynak kişimiz Âşık Abdi Şeker’den derlediğimiz türkünün
hikâyesi kısaca şöyledir: Çok eski zamanlarda Şekerdere köyünde maddi durumu çok zayıf
profesyonel bir hikâyeci âşık olan Hamit Goca, hemen yan köyde hali vakti yerinde Karamık
Goca ve Omar Ağa olarak bilinen bir ağanın uzunca bir süre çobanlığını yapar. Karamık Goca,
Hamit Goca’nın yaptığı işe karşılık olarak ölmek üzere olan bir keçi yavrusunu verir. Hak ettiği
ücreti alamayan ancak korkusundan sesini çıkaramayan Hamit Goca, gönülsüz de olsa bu oğlağı
alır ve evine götürür. Oğlağın o akşam ölmesi üzerine Hamit Goca, Karamık Ağa’yı da işin içine
katarak bir türkü besteler. Bu türkü köy ve civarında hemen yayılır. Bu türküyü duyan Karamık
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Ağa, hemen bir adam yollayarak Hamit Goca’yı yanına çağırtır. Ağanın kendisini çağırmasından
oldukça korkan Hamit Goca, korkuyla da olsa Karamık Ağa’nın yanına varır. Karamık Ağa,
Hamit Goca’nın kendisine yaktığı türküyü duyduğunu ve karşısında icra etmesini buyruk verir.
Hamit Goca, ise ağanın korkusundan söylediği türküyü inkar eder. Türküyü duyduğunu söyleyen
Karamık Ağa, Hamit Goca’ya türküyü söylemesini emreder. Hamit Goca da türküyü söylemek
zorunda kalır. Bu türkü ağanın çok hoşuna gitmiş olacak ki hemen çobanını çağırarak sürünün
içindeki en iyi davarı getirmesini ve Hamit Goca’ya vermesini söyler. Hamit Goca da kendisine
verilen iyi besili davarı alarak evine geri döner. Bu örnekte, yaptığı işin karşılığını alamayan bir
kişinin söylediği bir türkü sayesinde yaptığı işin karşılığını fazlasıyla aldığına tanık oluyoruz.
Aynı zamanda geç de olsa yapılan bir haksızlık ortadan kalkmış, adalet yerini bulmuştur. Verilen
bu bilgilerden hareketle yörede ister kişisel olsun ister yöresel boyutta olsun türkülerin birçok
problemin çözümünde başat rol oynadığını söyleyebilirz.
4.5.8. Estetik Zevk İşlevi
Türkü sözlerinin şiirden oluştuğu bilinmektedir. Şiirin vazgeçilmez unsurlarından biri de kafiye
ve rediftir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirdeki yapı unsurları ile ilgili görüşleri bu anlamda
önemlidir. Tanpınar’a göre güç ve nadir kafiye, çağrışımlarımızın seyrine mutlu ve yakışır yol
açar. Vezin ise çıkardığı zorlukla bizi tesadüflerin gecesini zorlamaya mecbur bırakır. Şekil, lisan
denen kaosun içinde varmamız gereken mükemmeliyetin sınırlarını çizer, dolduracağımız
boşlukları gösterir (2016: 17). Tanpınar’ın bu tespitlerinden anlaşılacağı üzere, şiirin sanat için
olmazsa olmaz kuralları ve bunların da kendine göre bir işlevi vardır. Daha açık bir ifadeyle
söylemek gerekirse bir sanat eseri olan şiir; kafiye, şekil ve vezin üçlüsü paralelinde kendine özgü
bir yapıya sahip olup her birinin oynadığı rol farklıdır. Nitekim Çukurova kültürü üzerine önemli
çalışmalar yapan K. Reinhard da yöre türküleri, ağıtları, bozlaklarının sanatsal yönüne vurgu
yapan açıklamalar yapmıştır.
1955, 1956 yılında Anadolu’nun güneyinde derleme çalışması yapan ve Çukurova müziği
hakkında önemli bilgiler veren K. Reinhard, bozlak ile uzun havaların yazılmış metin
örneklerinden ziyade müziksel olarak birbirinden ayırt edilebileceğini dile getirerek bu iki türün
icra edilişindeki sanata temas etmiş bulunmaktadır (1957: 50). Reinhard, bu iki tür arasındaki
söyleyiş tarzı hakkında çalışmasında detaylı bilgi vermiştir.
Dolayısıyla araştırmacının verdiği bu bilgiden yöredeki türkülerin kendine göre bir söyleyiş tarzı
olduğunu, bunun da bir sanat anlayışını yansıttığını söyleyebiliriz. Nitekim “Çukurova Bozlağı”
adlı önemli eserinde Fatma Gülay Mirzaoğlu (2003: 70), bozlakların icrasının özel bir yeteneğe
ve deneyime dayandığını belirterek bozlakların bir sanatsal yaratımlar olduğunun altını çizmiştir.
Benzer tespitleri Ali Rıza Yalman da yapmıştır. Çukurova kültürü üzerine önemli çalışmalar
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yapmış olan Yalman, altı başlık altında ele aldığı Çukurova türkülerinin biri olan “yavuk üstüne
(güzel üstüne)” türkülerinin güfteleri ne kadar şakrak olursa, musikisinin de güfteye o derecede
uygun nağmelerle katıldığını, bu iki unsurdan birinin aksaması halinde dinleyicilerin istediği zevk
ve neşeyi alamayacağını belirttikten sonra “yavuk üstüne” türkülerini icra edenlerin sanatkar
olması gerektiğini dile getirmiştir (1977: 234-235). Yapılan bu açıklamalar yörede söylenen
türkülerin kendine has bir söyleyiş tarzı olduğunu ortaya koymaktadır. Bunu ise ancak belli bir
süre gelenekte yetişen, geleneği bilen, yetenekli, sesi ve nefesi güçlü olanlar başarabilmektedir.
Buna saha çalışmalarımızda da deneyimleme şansına sahip olduk.
Yaptığımız derleme çalışmaları sırasında bazı kaynak kişiler, derlediğimiz türküleri havasıyla
(ezgisiyle) icra etmeye yanaşmamıştır. Buna gerekçe olarak da sesinin bu havalara gitmeyeceği,
bu havaları tam olarak bilemediği gibi mazeretler ileri sürmüşlerdir. Kaynak kişimiz Mehmet
Kırmıt, bunlardan sadece biridir. Kırmıt’a icra ettiği türküleri havasıyla söylemesi konusunda
ricamızı kendi sesinin bu havalara gitmeyeceğini ileri sürerek ricamızı kibarcageri çevirmiştir.
Osmaniye’nin Dervişiye köyünde oturan kaynak kişimiz Muhittin Avcı’ya “bozlak nedir?”
sorusunu yönelttiğimizde bozlağın çok yüksek bir makam olduğunu ve bunu herkesin
söyleyemeyeceğini belirttikten sonra bir bozlak icra etti. İcrasını gerçekleştirdikten sonra
bozlağın icrasının ne kadar zor olduğunu, bu havayı ancak çok az kişinin söyleyebildiğini bunun
birinin de kendisi olduğunu dile getirmiştir. Gerçekten de Muhittin Avcı, icra sırasında çok
zorlanmış, icra sonunda ise çok yorgun düşmüştür. Nitekim bir yazılı kaynakta bozlağın icrasının
zor olduğu “Bu bozlakları söylemek zordur. Çoğunun gırtlağı kafi gelmemektedir.” (Davutluoğlu,
2011: 40) sözleriyle dile getirilmiş; her saz çalan, türkü söyleyen âşığın bozlak söyleyemeyeceği,
bunu yalnızca büyük âşıkların başarabildiği dile getirilmiştir (Davutluoğlu, 2011: 154).
Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Âşık Güllü (Mehmet Göl), bize aktardığı
türkülerin bazılarını başka bir havayla söylediğini fark ettiğimizde kendisine neden farklı bir
havada söylediğini sorduğumuzda kendisinin bu şekilde öğrendiğini, icra ettiği türkülerin kendine
göre bir havası olduğunu ve bu havanın dışına çıkılamayacağını açıklamıştır. Kaynak kişilerin
verdiği bu bilgilerden ve icra ettiği havalardan yörenin türkülerinin havasının rastgele
söylenmediği, bazı türkülerin kendine göre bir havası olduğunu ve bu havanın dışına
çıkılmadığını göstermektedir. Yöre türküleri; sadece ezgisel olarak değil, şekil olarak da belli bir
sanatsal özelliğe sahiptir. Kafiye, redif ve ayakların belli düzen içinde olması, bir iki türküyü
saymazsak türkülerin dörtlüklerden oluşması, yöre âşıklarının ve amatör icracıların bestelerini
buna göre oluşturmaları gibi özellikler sanatsal işlevin bir diğer boyutudur.
Düziçi’nin Çitli köyünde oturan ve kendi türküleri olan Âşık Kemal Kıl ile Düziçi’nin Böcekli
beldesinde oturan Âşık Softa kendi türküleri hakkında bilgi verirken kendi türkülerinin son
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dizelerindeki ayaklar (kendileri bu kavramları bilmemektedirler) hakkında çok güzel bağlantı
kurduklarını, bağlantının türküye bir ahenk kattığını dile getirmişlerdir. Birer örnek vermek
gerekirse Âşık Softa, türkülerinin son dizelerindeki bağlantıyı (ayak) Küplü’ye söylediği bir
türküsünün dörtlüklerinin son dizelerindeki

“…yolu Küplü’nün/…eli Küplü’nün/…balı

Küplü’nün/…eli Küplü’nün” şeklinde dile getirirken Kemal Kıl ise Düldül’e söylediği bir
türkünün dörtlüklerinin son dizelerindeki “…başı Düldül’ün/…ġışı Düldül’ün/…döşü
Düldül’ün/…ġuşu Düldül’ün/…yoldaşı Düldül’ün/…nakışı Düldül’ün” şeklinde olan ayağı
örnek göstermiştir. Bu örneklerden anlaşılacağı üzere havası ve biçimiyle türkülerin sanatsal
yaratım ürünleri olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Son bir örnek daha vermek gerekirse
kaynak kişimiz Mustafa Kaya hem türkülerin şekilsel özellikleri hem de ezgileri hakkında
yukarıdaki görüşlere benzer görüşler ortaya koymuştur. Derleme çalışmaları için hazırlıklarımıza
başladığımızda, Mustafa Kaya, sesinin kötü olduğu, biraz rahatsız olduğu gibi çeşitli mazeretler
ileri sürerek icradan önce boğazının açılması için su içmiş ve boğazını temizlemiştir. Mustafa
Kaya okuma yazma bilmemesine karşın türkülerdeki şekil özelliklerine vakıf olduğunu hem kendi
türkülerinden hem de kendisine dinlettiğimiz bir türkünün kafiye ve redifinin uygun olmadığına
dikkat çekmesinden anlamaktayız. Kaya, bir türküde olmazsa olmaz unsurun bağlantı olduğuna
(ayak) vurgu yapmıştır. Verilen bu örnekler, yörede türkülerin sanatsal bir yaratım olduğunu
göstermektedir.
4.5.9. Protesto İşlevi
Folklorun en önemli işlevlerinden biri, sosyal protesto için bir araç olarak hizmetidir (Wang,
1965: 308). Halk; haksızlığa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, baskıya karşı öfkelerini Dadaloğlu,
Köroğlu, Kuloğlu, Pir Sultan Abdal gibi ozanlarla aynı konuları işleyen öteki ozanların
mısralarıyla dile getirmişlerdir. Öyle ki zaman zaman halk “sahibim” diyerek yöneticilere değil
kendilerinin sorunlarını işleyen bu ozanlara sarılmışlardır. Halk; haksızlığa uğradığında,
ezildiğinde ve başka olumsuz durumlarda Köroğlu’na sarılmıştır. Köroğlu’nun türküleriyle
kendine zulüm yapanlara adeta “Sorarım bunları sana bir gün olur ki” demek istemiştir (Makal,
1976: 300, 306). Bir örnek vermek gerekirse yörenin önemli âşıklarından Dadaloğlu’nu
verebiliriz.
1865 yılında zorunlu iskâna tabi tutulan Çukurova Türkmenlerinin sesi Dadaloğlu olmuş
olmuştur. İskânda en zor durumda kalan yine Dadaloğlu’nun mensup olduğu Avşar aşiretidir.
Yazlık yaylalarına Çerkezler yerleştirilince daha kötü yerlere iskân olmak zorunda kalan
Avşarların sesi yine Dadaloğlu olmuştur. Hem zorunlu iskâna karşı olan türküleri hem de
iskândan sonraki yaşam üzerine birçok türküsü bulunan Dadaloğlu, bu durumları çok canlı bir
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şekilde şiirlerinde dile getirmiştir (Başgöz, 2014: 68; Özdemir, 1985). Nitekim sahada
Dadaloğlu’nun bu tarz türkülerini derleme şansımız olmuştur.
Kaynak kişimiz Abdurrahman Kıvcı’dan derlediğimiz Dadaloğlu’na ait “Diğneyin Ağalar Bir Söz
Söyleyim” adlı türkü, Başgöz ve Özdemir’in görüşlerini destekleyen türde bir türküdür. Padişah
tarafından yakalanma kararı çıkarılan Dadaloğlu, dağlara kaçmak zorunda kalır. Dağda iken bir
bakıma zorunlu iskâna karşı protesto niteliğinde aşağıdaki türküyü söyler:
Diğneyin ağalar bir söz söyleyim
Bülbülün ġonalġası (da) ġonca gülünen
Emmi dayı adama çok gerek olur
Ġab(a) ağacın (da) gürlemesi dalınan
Belimizde ġılıcımız kirmeni
Daşı deler (de) mızrağımın yalmanı
Devlet vermiş (de) haġġımızda fermanı
Ferman patışahınsa dağlar bizimdir
Dadaloğlu’m der (de) ġavġa ġurulur
Öter tüfek (de) davulbazlar ġurulur
Nece ġoç yiğidler (de) yere serilir
Ölen ölsün ġalan sağlar bizimdir
Aslında Dadaloğlu, bu türküsünde yıllarca göçerevli bir yaşam tarzını bırakmak istemediğini dile
getirmiştir. Takdir edilir ki yüzlerce yıldır göçerevli yaşam süren Çukurova Türkmen
aşiretlerinden bir anda yerleşik yaşama geçmesini beklemek tepkiye neden olacaktı. Yukarıdaki
türkü kanaatimizce padişaha veya devlete karşı bir protesto niteliğinden ziyade yukarıda da
belirtildiği üzere uygulanan zorunlu iskâna karşı bir protestodur. Bunun dışında başta âşıklar
olmak üzere diğer icracılar zamanın bozukluğundan, haksızlıktan, zulümden, ahlaki
yozlaşmadan, toplumsal dayanışmanın bozulmasından, liyakatsizlikten ve bunun gibi olumsuz
durumlardan, davranışlardan, tutumlardan rahatsızlık duymuşlar; bunları türkülerinde dile
getirmişlerdir.
Dönemindeki bu tür olumsuzluklara sessiz kalmayan, bunları sert dille eleştiren âşıklardan biri de
Karacaoğlan’dır. Ahmet Gürz’den derlediğimiz Karacaoğlan’ın aşağıda verdiğimiz türküsü bir
bakıma zamanın her yönden bozulmasına karşı bir yakınma, bir şikâyet, bir başkaldırı
niteliğindedir, diyebiliriz.
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Diğňeyin Ağalar Azdı Zamana
Karacaoğlan, dünyanın gidişatının bozulmasına, insanların doğru yoldan çıkmasına, artık her
şeyin eskisi gibi iyi olmadığına üzülerek aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Diğňeyin ağalar azdı zamana
İnsanlarda namus ar da ġalmamış
Geldi kitabın yazarı ġıyamat yakın360
Bunu bilecek de hoca ġalmamış
Fırsat geçdi namıssızın eline
Onu da sermiyá etmiş diline
Şimdiki itibar ġaypak puşdun dölüne361
Sözlerine sahip kimse ġalmamış
Güccükler böyüğün sözün diğnemez
Diğnese de itibarın eylemez
Hepimiz çifçiyiz ġarnımız doymaz362
Dünya viran oldu bor da ġalmadı
Eğrilerin işlerini gördüler363
Doğruları şu meclisden ġovdular
Erlik davasını avradlara verdiler364
Avradına sahip er de ġalmamış
Diyor Ġaracoğlan ġadılar müftüler365

360

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
362
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
363
Ahmet Gürz’den bu hikâyeli türkünün sayılaştırılmasını (şiir şeklinde söyleme) istediğimizde bu
dörtlüğün ilk iki dizesini şu şekilde söyledi: “Zenginlerin işlerini gördüler/Fakırları şu meclisden ġovdular.”
Biz türkünün havasıyla söylenen biçimini esas aldık.
364
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
365
Daha önceki derlememizde bu dörtlüğü hatırlayamayan Ahmet Gürz, önceki derleme çalışmalarımızda
bu türkünün Karacaoğlan’a ait olduğunu ancak son dörtlüğünü (karacalamasını) hatırlayamadığını
belirtmişti. Ahmet Gürz ile 18.07.2020 tarihinde yaptığımız görüşmede bu türküyü baştan sona
tekrarlamasına karşın son dörtlüğün üçüncü ve dördüncü dizelerini tekrar etmekle birlikte birinci ve ikinci
dizelerini yine hatırlayamamıştır. Yaklâşık yarım saat bu ilk iki dizeyi hatırlamaya çabalamış, sonunda
ancak hatırlayabilmiştir.
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Hepsi birden bartılağa daldılar
Mehtiresun gele millet ġurtula366
Zalımdan ġaçacak yer de ġalmadı
Zamanın bozulduğundan, ahlaksızlığın dibe vurduğundan, eldeki imkânların karakter yönünden
zayıf kişilerin eline geçmesinden ve bu insanların daha çok değer görmesinden, zamanındaki
insanların sözlerine sadık kalmamasından, büyük-küçük hukukundan eser kalmamasından,
çiftçilerin geçimini temin edemez hale gelmesinden, dürüst insanların işlerinin yapılmayıp su kabı
gibi şekilden şekle giren insanların işlerinin hallolduğundan, kısaca zamanın her yönden dibe
vurmasından rahatsızlığını dile getiren Karacaoğlan, bir bakıma bu türküsüyle zamanının tüm bu
olumsuzluklarına karşı içinde biriken düşünce ve duygularını dışa vurmuştur. Sahada
derlediğimiz bazı türkülerde de benzer temaların ele alındığını görmekteyiz.
Yörede birkaç kaynak kişiden derlediğimiz (Mehmet Kırmıt, Süleyman Güzel, Nuh Kılıç,
Muhammet Serçe) derlediğimiz ve bazılarına göre Karacaoğlan’a bazılarına göre ise Âşık Halil’e
ait olduğu iddia edilen bir türküde de bir bakıma toplumsal bir eleştiri görmekteyiz. Bu kaynak
kişilerimizden Muhammet Serçe’den derlediğimiz ve Âşık Halil’e ait olduğu edilen türkü aşağıda
verilmiştir. Âşık Halil bu türküyü zamanındaki toplumsal değerlerin bozulması üzerine
söylemiştir.
Gökyüzünün huma ġuşu
Ne bilir gölün ġıymatın
Ġargayı ġondurmuşlar güle
Ne bilir gülün ġıymatın
Ekin ekip çit sürmeyen
Sofrasını meydana sermeyen
Arının ġahrını çekmeyen
Ne bilir balın ġıymatın
Ekin ekip çit sürenler
Lafına yalan ġatanlar
Soňradan varlığa yetenler
Ne bilir elin ġıymatını

366

Son iki dize iki defa etmektedir.
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Diyor Âşık Halil’im367 noluk
Güccükden anası ölük
Sonradan akıl balik oluk
Ne bilir yârın ġıymatın
Bu türküde görüleceği üzere bazı güzel, olumlu, toplum tarafından onaylanan veya olması
beklenen davranışların ancak kâmil insanların elinde değer kazandığı, kâmil insan olmayanların
elinde bu değerlerin bir kıymeti harbiyesinin olmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla ideal insan
vasıflarına sahip olmayan bazı insanların belli bir yerlere gelmesi halinde veya geldiğinde bazı
ideal davranışların kıymetini anlamayacaktır. Âşık Halil, bu türküsünde bir bakıma o dönemden
ideal toplum düzenine dikkat çekmiş, ideal toplum düzeninin ise ancak hak edenin hak ettiği yerde
olmasıyla sağlanacağını vurgulamıştır. İlk dörtlükteki “Ġargayı ġondurmuşlar güle/Ne bilir gülün
ġıymatın” dizelerine bakmak bile türkünün geneli hakkında bir çıkarım yapmamıza olanak
vermektetir. Karga, genelde çoğu toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da olumsuz anlamlar
yüklenen bir kuştur. Bülbül ise hem sesiyle hem de görüntüsüyle Türk edebiyatında yıllardır
işlenegelen bir kuştur. Gül gibi narin ve güzel bir bitkinin kıymetini hem ses hem de görüntü
itibariyle pek hoş olmayan karga bilemeyecek, ancak gül gibi zarif olan bülbül bilebilecektir.
Dolayısıyla bazı değerleri, ancak onu hak eden kişiler anlayabilir, hak etmeyenler anlayamaz.
XIX. yüzyılda yaşayan Âşık Halil (Görkem, 2000: 57), bu türküyü kendi zamanındaki bazı
olumsuz durumlara karşı söylediği, bu olumsuz durumu mecazi yolla tenkit ettiği açıkça
ortadadır.
Yörede amatör kaynak kişilerimizden bazılarının kendine ait az veya çok besteleri bulunmaktadır.
Bu kaynak kişilerimiz, bazı türkülerinde siyasi protestodan çok çevresindeki dost bildiği
insanların vefasızlığı, maddi durumlarının zayıflığı, yeni neslin bazı olumsuz davranışları gibi
olguları eleştirmişlerdir. Bazen de yaşadığı devirdeki insanların eskisi gibi kadir kıymet
bilmediğini de bestelerinde ele alıp işledikleri olmuştur. Bu tarz besteleri olan icracılara iki örnek
vermek gerekirse kaynak kişilerimizden Ömer Kına ile Mehmet Yutkal’ı verebiliriz.
Kaynak kişimiz Ömer Kına, zamanında maddi yönden birçok sıkıntı çekmiştir. Bu sıkıntılı
günlerinde ise Kına’ya pek fazla destek olan olmamıştır. Ömer Kına “Yoksulluk” türküsünü,
maddi yönden çok sıkıntı çektiği bir zamanda kendi öz kardeşleri de içine dâhil olmak üzere
Bu türkünün varyantı H. İbrahim Topalak tarafından 10.03.2020 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin
Çitli köyünde oturan Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıçtan derlenmiştir. Gebeç Nuh’un aktardığı varyantta bu
türkü Karacaoğlan’a ait olduğu görülmektedir. Gebeç Nuh’un aktardığı türkünün son dörtlüğü şöyledir:
“Ġaracoğlan dağda ġalık/Güccükden anası babası ölük/Sonradan akıl balıg oluk/Ne bilir yarın ġıymatın”
Gebeç Nu’un aktardığı türkünün son dörtlüğünde görüleceği üzere Mehmet Kırmıt’ın aktardığı türkünün
son dörtlüğüne büyük ölçüde benzese de mahlasların değiştiği görülmektedir. Bu da bize âşıkların
şiirlerinin/türkülerinin birbirine karışabildiğini göstermektedir.
367
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kimseden destek bulamaması üzerine duygulanarak söylemiştir. Kına, bu türküsünde kendisinin
fakirliği üzerinden tüm fakir insanların duygularını dile getirerek bir bakıma yoksulluğu protesto
etmiştir. Türküden örnek vermek gerekirse “Bütün fakirlerin halı perişan…/Ağlamaktan fakirin
gözü yaşı bitmiyor/…Fakir olanların (da) yüzü gülmeli” dizelerini verebiliriz.
Kaynak kişimiz Mehmet Yutkal da hayatında bazı maddi ve manevi sıkıntılar çekmiştir. Bazı
sağlık problemleri sonucu bacağından ve ayaklarından ameliyat olmuştur. Bu yüzden de koltuk
değnekleriyle yürüyebilmektedir. Mehmet Yutkal da aynı Ömer Kına gibi bu sıkıntılı günlerinde
yanında pek fazla kimseyi bulamaz. Bunun dışında çevresindeki bazı kişilerin olumsuz
davranışları da zoruna gitmektedir, ancak elinden bir şey de gelmemektedir. “Vefasız Dünya”
türküsünde, maddi ve manevi sıkıntılarının yanında çevresindeki kişilerin vefasızlığını dile
getirerek bir nebze olsun içinde biriken duyguları dışa vurmuştur. Örnek vermek gerekirse “Hani
nerde ben seviyom diyenler/Gözlerine bakıp da yüze gülenler/Oğrun oğrun bir de gendi
vuranlar/Gerçek bir dost bulamadım yaradan” dörtlüğünü verebiliriz. Bu dizelerde görüldüğü
üzere Yutkal, çevresindeki iyi gün dostlarını eleştirmekte, daha açık bir ifadeyle protesto
etmektedir.
4.5.10. Efkâr Dağıtma İşlevi
Yukarıda da belirttiğimiz üzere İlhan Başgöz (2008:144), türkülerin işlevlerinden birinin efkâr
dağıtıcı bir işleve sahip olduğunu belirtmiş, bu işlevin de bir bakıma ruhsal tedavi işlevi
gördüğünü ileri sürmüştür. Yörede türkülerin İlhan Başgöz’ün bahsettiği bu işlevle ilgili önemli
veriler elde ettik. Kaynak kişilerimizden Hasan Eker, Muhammet Serçe, Muhittin Avcı ve
Meryem Cevahir’den elde ettiğimiz bu veriler ise türkülerin efkâr dağıtıcı işlevinin toplumsal
boyuttan ziyade bireysel boyutta olduğunu göstermektedir.
Kaynak kişimiz Muhammet Serçe, 65 yıl kesintisiz kendi köyünde yaşamıştır. 65 yıl sonra ise
hanımının rahatsızlığından dolayı ilçedeki oğlunun evine göç etmek zorunda kalmıştır. Hem
eşinin yatalak olmasının verdiği üzüntü hem de kendi köyünden ilçeye taşınması Muhammet
Serçe’yi derinden sarsmıştır. İlçeye taşınan Serçe ilçede (Muhammet Serçe’ye göre gurbet) ilk
bayramını geçirir. Tabii, ilçede geçirdiği bu bayram, kendi köyündeki bayramlar gibi olmaz. Her
ne kadar oğluyla birlikte olsa da bayramda yanına köydeki bayramlarda olduğu gibi pek gelen
giden olmaz. Serçe, konu komşuyu pek tanımadığı için kendisi de bir yere gidemez. İlk defa
bayramı gurbette geçirmenin verdiği acıyla derin bir duygu patlaması yaşar. İşte, bu duygu
yoğunluğu altında yıllardır söylemediği hatta aklına bile gelmediği Karacaoğlan’a ait “Yarın
Bayram Olur Eller Geyinir” adlı türkü birden aklına gelir ve söylemeye başlar. Karacaoğlan’a ait
bu türkünün gurbet temalı olması, bir bakıma Muhammet Serçe’nin kendini gurbette hissetmesine
ve bu duygularının dışa vurumunda tercüman olmuştur.
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Başka bir kaynak kişimiz Hasan Eker’in başından geçen olaylar silsilesi ise daha sarsıcı bir
niteliğe sahiptir. Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1960 doğumlu Hasan Eker’in
ilk hanımından yedi çocuğu çeşitli sebeplerden dolayı ölür. Akabinde hanımı da ölür. Yine bu
acıların yaşandığı yıllarda, anası, babası, kardeşi de ölür. Yani ailesinden toplam on bir kişi ölür.
Hasan Eker, bu kadar acıyı “Ben bu evden, bak, şu evden on bir tene ölü çıkardım. Avrad ġucāmda
öldü. … Benim yerimde başġa adam ġafāyı oynadırdı. Ben neddim, biliyán mi? Ben dışarı geddim
türkü söyledim, içeri geldim türkü söyledim, ıslık çaldım, türkü söyledim.” 368 şeklinde dile
getirdiği gibi türkü söyleyerek atlatmaya çalışmıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda
gerçekten de Hasan Eker’in yedi çocuğunun, hanımının ve aynı yıllarda annesinin, babasının ve
kardeşlerinden bazılarının öldüğünün doğru olduğunu tespit ettik. Ailesinden bu kadar ölü veren
bir kişinin yaşadığı psikolojik travma nedeniyle psikolojik destek alması gerekmektedir. Ancak
Hasan Eker, profesyonel anlamda herhangi bir psikolojik destek almamıştır. Yani herhangi bir
psikoloğa gitmemiş, onlarla görüşmemiştir. Bu kadar ağır bir süreci profesyonel manada
psikolojik destek almadan göğüsleyen Eker, bu süreci türkü söyleyerek atlatmaya çalışmıştır. Bu
örnek üzerinden konuşmak gerekirse yaşanan acı ne kadar büyük olursa olsun, bu acıları
dindirmede, azaltmada türkülerin iyileştirici, tedavi edici, efkâr dağıtıcı gibi çok önemli bir
fonksiyona sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Her ne kadar Hasan Eker’in yaşadığı acı kadar ağır olmamakla birlikte benzer bir acıyı kaynak
kişimiz Muhittin Avcı da yaşamıştır. Muhittin Avcı’nın babası Veli Avcı, elden ayaktan düşünce
Muhittin Avcı, babasını kendi evine getirir ve tam üç buçuk sene babasının her türlü bakımını
yapar. Avcı Veli ölünce Muhittin Avcı, babasının ölümüne çok üzülür. Babasının eksikliğini
yüreğinde çok derin yaşar. Muhittin Avcı bu üzüntüsünü, türkü söyleyerek aşmış; türküler
sayesinde kendini avutmuştur. Bu süreçte, icra ettiği türküler, Muhittin Avcı’nın yaşadığı
psikolojik travmayı atlatmada, en azından azaltmada, en büyük destekçisi olmuştur.
Başka bir örnek vermek gerekirse Meryem Cevahir’i verebiliriz. Cevahir’e 2015 yılında göğüs
kanseri teşhisi konur. Bu teşhisten sonra hastanede bir süre kemoterapi görür. Bu kemoterapi
tedavisinden sonra doktorlar, Cevahir’e reçete yazarak reçetedeki ilaçları kullanmasını ve ileriki
bir tarihte kontrol amacıyla yanına tekrardan gelmesini söyler. Cevahir ve eşi, reçetedeki ilaçları
Mehmet Tuğrul’un bir çalışmasında da benzer bir durumu görmekteyiz. Tuğrul, eserinin “Türkülerin
Doğuşu” başlığında derleme yaptığı Nuri Güler’in “Ah” adlı türkünün söyleniş hikâyesini vermektedir.
Nuri Güler, 18 çocuğunu ve beş hanımını toprağa vermiştir. Altıncı kez evlenmek istemesine karşın köy
halkı Güler’in uğursuz olduğuna inandığı için köydeki hiçbir bayan, Güler ile evlenmek istememiştir. Bu
durum üzerine Güler, hem köye kızgınlığını hem de kendi kaderini göz önünde bulundurarak bahsedilen
türküyü söylemiştir (1945: 21). Çalışmamızdaki Hasan Eker’in aile dramı ile Nuri Güler’in aile dramı
hemen hemen aynı olmakla birlikte Nuri Güler, bu durumu kendisinin söylediği türküyle dile getirmişken
Hasan Eker ise başkalarına ait türküleri söyleyerek rahatlamıştır.
368
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aldıktan sonra evlerine döner. Hem kendisine kanser teşhisi konulmasının verdiği travmadan hem
de kemoterapinin verdiği ağırlıktan dolayı morali alt üst olan Cevahir, evine geldiğinde bir hafta
yataktan kalkamaz. Bir hafta sonra biraz kendine gelir gibi olan Cevahir, eski günlerdeki gibi
ailesine yemek pişirmek amacıyla mutfağa gider. Amacı ise yemek pişirmekten ziyade yaşadığı
travmayı bir nebze de olsa azaltmaktır. Bu esnada kızı da mutfağa girmek istemesi üzerine Ahmet
Cevahir, eşinin eski günlerdeki gibi olup olmadığını kontrol etmek adına kızının mutfağa
girmesine engel olur. Meryem Cevahir, mutfağa girdiğinde türkü söylemeye başlar ve o akşam
eski günlerdeki gibi yemek hazırlar. Ertesi gün de aynı şekilde mutfağa girer ve türkü eşliğinde
yemekleri hazırlar. Doktorun verdiği randevu tarihine kadar bu böyle sürüp gider. Cevahir, bu
süreçte sadece yemek yaparken türkü söylememekte, evde tek başına kaldığı zamanlarda da türkü
söylemektedir. Meryem Cevahir’in eşi Ahmet Cevahir’e göre karısının böyle türkü söylemesinin
nedeni hastalığı aklına getirmeme, türkü sayesinde moralini yüksek tutma düşüncesidir. Tabii,
ilaçlarını da düzenli olarak kullanmaktadır. Verilen randevu tarihinde hastaneye varılır. Yapılan
tetkikler neticesinde Cevahir’in hastalığı olumlu yönde seyir ettiği görülür. Ahmet Cevahir,
doktora karısının devamlı türkü söylediğini, kendi kendini böyle avuttuğunu söylemesi üzerine
doktor, “Bu bizim verdiğimiz kemoratipiden, o söylediği türkü elli ġad fazla ilaç olarak geçiyo
hanımıňa.” şeklinde yanıtlayarak Meryem Cevhar’in moralini yüksek tutmak için söylediği
türküleri bir bakıma teşvik etmiştir. Ahmet Cevahir, eşinin ilk önce Allah’ın yardımı sonra da
türkü sayesinde iyileştiğini dile getirmiştir. Bu örnekte ise türkülerin sadece psikolojik travmaları
azaltmakla kalmadığını, kanser teşhisi konulan bir hastanın iyileşmesinde de önemli bir yere sahip
olduğunu görmekteyiz. Son bir örnek vermek gerekirse defalarca bir araya geldiğimiz kaynak
kişimiz Bekir Akan’ı verebiliriz.
Kaynak kişimiz Bekir Akan 1976-77 yıllarında Gaziantep’te bir kireç ocağında işçi olarak
çalışmaktadır. Kireç ocağında çalışan Bekir Akan, bir gece saat 01:00 dolaylarında kireç ocağında
bir makinayı çalıştırırken sağ elinin dört parmağı kayışlı çarkın arasına sıkışır. Çarkın arasına
sıkışan dört parmağının etleri soyulur ve nerdeyse kemik kısımları kalır. Akan, hemen yanında
taşıdığı tütün kesesindeki tütünleri parmaklarına kanın durması için koyar, üstüne de bir bez
parçası sarar. Gecenin ilerleyen vakitleri olduğu için çalıştıkları yerde hastaneye gitmek için o an
araba da yoktur. Mecburen sabahı beklemek zorunda kalır. Elindeki şiddetli acıdan dolayı da
uyuyamaz. Akan, bu acının şiddetini azaltmak amacıyla kendi kendine sabaha kadar türkü söyler.
Sabaha kadar türkü söyleyen Akan, bunu şu cümlelerle dile getirmiştir: “Ağlasam da elime bişey
geçmiyo. Gendi gendime öyle sabāha ġadar oturdum, türkü söyledim… acıyı unutabilmek için.”
sözleriyle dile getirmiştir. Acı içinde kıvranan Akan’ın o halinde bile türkü söylediğini gören
işçiler hayretle Akan’a bakarlar. Hatta içlerinden bir ikisi, bu hayretlerini Bekir Akan’a “Yav sen
deli misin arkadaş? Canın yan mıyo mu?” şeklinde sözlü olarak da dile getirir.
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2020 yılının Şubat-Mart döneminde patlak veren Covid-19 salgını tüm dünyayı vurduğu gibi
ülkemizi de vurmuştur. Salgının yayılmasını önlemek ve salgını durdurmak adına eğitime ara
verilmesi, sokağa çıkma yasağı, hastanelere ek ünitelerin yapılması gibi çeşitli önlemler
alınmıştır. Bu dönemde tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi yöre insanı da bu tedbirler
kapsamında eve kapanmak zorunda kalmıştır. Hayatının büyük çoğunluğunu bahçede, tarlada,
merada, kahvehanelerde, iş yerinde, camilerde vd. yerlerde geçirmiş olan yöre insanı için bir anda
eve kapanmak, oldukça sıkıcı ve bunaltıcı olacağı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. İşte bu
dönemlerde bu eve kapanma dönemlerinde efkâr dağıtma işlevlerinden birini türküler yerine
getirmiştir. Bir örnekle konuyu somutlaştırmak gerekirse kaynak kişilerimizden Ozan Ali
Tülüce’nin sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki kişisel hesabından yaptığı canlı yayınlardan
birini verebiliriz.
Facebook’taki kendi kişisel hesabından sık sık canlı yayın yapan Ozan Ali Tülüce’nin yaptığı
paylaşımlardan biri 18.05.2020 tarihinde yirmi yedi dakika yirmi yedi saniyelik bir canlı yayın
yapmış ve burada kendi türkülerini söylemiştir369. Bu yayında dikkatimizi çeken şey ise Ali
Tülüce’nin bu programı efkârımız dağılsın diye yaptığını belirtmesidir. Programın yapıldığı
tarihlerde tüm dünya gibi Türkiye de Covid-19 salgınıyla uğraşmaktaydı. Bu salgın dolayısıyla
insanlar, evinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyordu. Dolayısıyla Tülüce, türkülerin
eğlendirme, hoşça vakit geçirme işlevinden faydalanarak bu programı yapmıştır.
Bu örnekler dışında saha çalışmamızda birçok kaynak kişimiz, günlük hayatın hengâmesinden bir
nebze kaçmak, eski günlere duyduğu özlemi gidermek, yaşadığı maddi sıkıntıları unutmak,
ailesiyle yaşadığı veya ailesinin yaşadığı bir problemin verdiği ağırlığı gidermek gibi çeşitli
nedenlerle özellikle de yalnız kaldığında efkâr dağıtmak adına türkü söylediklerini belirtmişlerdir.
Hatta bu tür durumlarda türkü bile besteledikleri olmuştur. Âşık Sadık Suna, Ömer Kına, Ahmet
Yutkal, Mehmet Balçık, Mehmet Çoban, Mustafa Koca gibi bazı kaynak kişilerimiz, böylesi
anlarda türkü bestelemişler, bestelediği bu türkülerle az veya çok kendilerini rahatlatmışlardır.
İsmi geçen bu kaynak kişilerimiz ve bunun dışındaki diğer kaynak kişilerimiz bu duygu
yoğunluğu altında icraya başlanan türküye “türkü söylemek” yerine “gümrenmek” dedikleri
görülmüştür.
Buraya kadar yörede icra edilen türkülerin on işlevini ele alıp inceledik. Radyo, televizyon,
internet, akıllı telefon, orkestralı çalgı gibi teknoloji ürünlerinin olmadığı veya çok yaygın
olmadığı dönemlerde yörede çok güçlü bir âşıklık/hikâyeci âşıklık geleneği mevcuttu. Dolayısıyla
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da yöre türkü ve hikâye açısından oldukça zengin bir coğrafyaydı. Her ne kadar günümüzde eskisi
kadar güçlü olmamakla birlikte yöre türkü bakımından zengindir. Nasıl ki yaşamak için yeme ve
içmeye gereksinim vardır, hikâyeci âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde de türkü ve
hikâyeler, tıpkı yeme-içme gibi yöre insanının yaşam emarelerinden birini oluşturmuştur. İster
hikâyeli olsun isterse de hikâyesiz olsun yaratılan, icra edilen, aktarılan türküler; yöre insanının
hayatının her anında yer almış; kaynak kişimiz Âşık Feymânî’nin de belirttiği gibi uyutulan
çocuklar bile ninni yerine bu türkülerle avutulmaya çalışılmıştır. Zamanın bu kadar hızlı
akmadığı, teknolojinin yaygınlaşmadığı, dış göçlerin çok olmadığı, geleneksel tarım ve
hayvancılığın yaygın olduğu, ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu dönemlerde yöre ahalisi; başta
uzun kış geceleri olmak üzere kınalarda, iş ortamlarında, yapılan etkinliklerde, sohbet
ortamlarında ve başka ortamlarda türküler icra edilmekte, icra edilen bu türküler ise büyük bir
keyifle dinlenmekteydi.
İcra edilen bu türkü ve hikâyeler ise ister ferdi olsun isterse de toplumsal olsun birçok fonksiyona
sahip olmuştur. Bu fonksiyonlardan en önemlisi belki de birincisi türkülerin hoşça vakit geçirme
işlevidir. Hayatın her aşamasında türkülerin olması da bunu doğrulamaktadır. Binlerce yıllık
birikimin ürünü olan türküler, içinde barındırdığı kültürel değerler yoluyla da eğitici, öğretici bir
işleve sahip olmuştur. Dolayısıyla da bu yönüyle de bir bakıma kültürel değerlere destek vermiş;
kültürel unsurların yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir etken olmuştur. Kendi aralarındaki
birçok problemin çözümünde türkülere başvurmuşlar ve bu yolla sorunlarının birçoğunu ya
çözmüşler ya da en aza indirmişlerdir. Dolayısıyla bu yönüyle türküler, karar verici bir merci
görevi üstlenmiştir. Hem türkü sözlerinde hem de hikâyesinde birçok kültürel unsurları barındıran
türküler, kuşaklar arasında birlik ve beraberliği sağladığı gibi bireyler ve gruplar arasında da
iletişimi başlatması yönüyle çok önemli bir yere sahip olmuştur. Yörenin yıllarca göçerevli bir
yaşam sürmesi, bu yaşam tarzının sonucu yörede yaşayan Türkmen aşiretleri arasında yer-yurt
tutma yüzünden zuhur eden kavgalar, dostluklar, ittifaklar 1865 iskânından geçen onca zamana
karşın türküler vasıtasıyla yöre halkının belleğinde günümüze kadar yaşatılmıştır. Bu yönüyle bu
tarz türküler; yöre tarihi ve kültürü açısından sözlü tarih görevi üstlenmiştir. Çekilen çileler,
yaşanan acılar, telafisi olmayan pişmanlıklar, beklenmeyen hayal kırıklıkları gibi insan
yaşamında derin izler bırakan hisleri, duyguları yöre insanı ya türkü icra ederek ya da türkü
dinleyerek atlatmaya çalışmıştır. Toplum tarafından dile getirilmeyen, getirilmesi hoş
karşılanmayan, baskı altına alınmış, bilinçaltına itilmiş cinsi duygular da türkülerde bazen açıkça
bazen de gizlice kendine yer bulmuştur.
Hayatımızın her anında olan türküler, aynı şekilde yöre insanının da hayatının her anında yer
almış; hayatlarını çoğu zaman bu türkülerle çizmişler, bu türkülerden birçok bilgiyi cımbızla seçer
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gibi almışlar ve hayatlarına tatbik etmişlerdir. Teknolojinin birçok folklor ürününü sözlü kültür
ortamından silip süpürmesine karşın 21. yüzyılın ilk çeyreğine doğru bile yörede hâlâ canlı olarak
sözlü kültür ortamında öğrenilen türküleri icra edebilen yüzlerce insan bulunabiliyorsa bu durum,
türkülerin ve de hikâyelerin yörede ne kadar mühim bir yer tuttuğuna en büyük işaretlerden
biridir. Saha çalışmalarımız sırasında sözlü kültür ortamında hikâyeci âşıkların icralarında sıkça
bulunmuş bazı kaynak kişilerimizin sadece türkü değil, türkülü halk hikâyesini de baştan sonra
bilmeleri bu bağlamda diğer dikkat çekici bir durumdur. Günümüzde yetişen çoğu âşığın bile
bilmediği sözlü kültür ortamında yaratılan, icra edilen türkü ve hikâyeleri, yöredeki yaşlı kuşağın
birçoğunun bilmesi türkü ve hikâyelerin yöre insanının hayatının bir parçası olduğunu bile tek
başına açıklamak için yeterlidir.
4.6. HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN DİL VE ANLATIM HUSUSİYETLERİ
Kaynak kişilerimizin büyük bir çoğunluğu icralarını yöresel ağızla gerçekleştirmişlerdir. Kaynak
kişilerimizin büyük çoğunluğunun yaşlı olması, genelde kendi coğrafyalarında yaşamaları kaynak
kişilerin yörenin ağzına sadık kalmalarında etken olmuştur. Kaynak kişilerimizden yurt içi ve yurt
dışında inşaat firmalarında ve tarım işlerinde yevmiyeci işçi olarak çalışanlar bulunmakla birlikte
bu kişiler, bu çalıştıkları yerlerde çoğunlukla hemşehrileriyle çalıştıklarından dolayı yine
çalıştıkları yerlerde yöresel ağızla konuşmaya devam etmişlerdir. Bundan dolayı bu kişiler de
icralarını yörenin ağzıyla icra etmişlerdir. İcracıların hikâyeli türküleri icra ederken kullandığı dil
hususiyetlerinden bahsedecek olursak aşağıda verilen belli başlı özelliklerden bahsedebiliriz.
Derlemede dikkatimizi çeken önemli unsurlardan biri “K” yerine “Ġ” harfinin kullanılması
olmuştur. Kaynak kişilerimiz, “K” ile başlayan ister özel isim olsun isterse cins isim olsun isterse
de fiil olsun hemen hemen bütün sözcükleri “Ġ” harfiyle kullandıkları görülmüştür. Bunun en
güzel örneğini ise “Karacaoğlan” ın telaffuzunda görüyoruz. Bir iki istisnayı saymazsak bütün
kaynak kişiler icralarında “Karacaoğlan” yerine metinlerde görüleceği üzere “Ġaracoğlan”
sözcüğünü kullanmışlardır. Bunun dışında birkaç örnek vermek gerekirse “Kars” yerine “Ġars”;
“kaldım” yerine “ġaldım”, “konuşuyor” yerine “ġonuşuyá”, “kuşu” yerine “ġuşu”, “kaşı” yerine
“ġaşı”, “kahrına” yerine “ġahrına”, “Kadirli’den” yerine “Ġadirli’den” sözcüklerini verebiliriz.
Sadece sözcüğün başındaki “k” “ġ” ye dönüşmemiş, sözcük içindeki “k” ler de yer yer “coşġun,
haġġıňızı, ġaraňlıġda, kalġsa, lāġabım, birġaç, Zülfüġar, aġşamdan” sözcüklerinde görüleceği
üzere “ġ” ye dönüştüğü olmuştur.
Dil hususiyetlerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise “-n” harfine kıyasla nazal “-ň” nin daha çok
kullanımı olmuştur. Hemen hemen her kaynak kişimiz, icra ettiği hikâyeli türkülerde nazal “-ň”
yi kullanmıştır. Yazı dilinde “n” harfiyle geçen ancak yörede bu harfin nazal “ň” kullanımına şu
örnekleri vermek mümkündür: saňa, baňa, baksaňa, anaňa, babaňa, ġaraňlıġda.
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Kaynak kişilerimizin büyük bir çoğunluğu “-yor” şimdiki zaman kipini “-yo, -yá, -ye” şeklinde
kullanmışlardır. Derlediğimiz türkü metinlerinden birkaç örnek vermek gerekirse “yoluyá,
söyliyá, kepiyá, yanıyám, ağlaşıyá, bakıyo, yakıyo, kokuyo, istiyo, yatıyon, soruyon, gediyesen”
fiillerini verebiliriz. “Şimdiki zamanın 1. tekil kişi eki olan “-yorum” “diyám, geziyám” fiillerinde
olduğu gibi “-yom, yám” şeklinde söylenmiştir. Bunu bir türkü örneğiyle somutlaştırmak
gerekirse Abdurrahman Öztürk’ün icra ettiği “Kayalı’da Duramıyom” adlı türkünün birinci
dörtlüğünü verebiliriz:
Kayalı’da duramıyom
Südü çokdur bulamıyom
Benim de bir aşġım var (oyy)
Hali nedir bilemiyom
Şimdiki zamanın 2. tekil şahıs kip eki “-yorsun”, “-yon” şeklinde söylendiği olmuştur: yatıyon,
oluyon, ġalıyon, ġahrediyon, yatıyon.
“t” sert ünsüzüyle biten sözcükler “d” şeklinde söylendiği olmuştur: yaddı, şikayed, gedmiyor,
yiğid, yadmaz, mesud, hökümedden, mevlüd.
“f, s, t,k, ç, ş, h, p” sert ünsüzle biten sözcüklere “b, c, d” ile başlayan bir ek geldiğinde “b, c, d”
nin “p, ç, t, k” ya dönüşmesi gerekir. Ancak kaynak kişilerimiz bu kurala pek riayet etmemiştir:
düşdüyse, basdığı, Ħak’dan, ekdirmiş, Maraş’dan, çıkdı, ġaşda, sütde, şaşdım, geçdim.
“-ma-me” olumsuzluk eki, “-ma/me” isim fiil eki, “-la/le” isimden fiil yapan yapım ekine ünlüyle
başlayan bir ek geldiğinde bu eklerin sonundaki ünlünün yer yer daraldığı görülmüştür:
İstemiyenler, ölmemiye, yatmıyak mı, ġalmıyan, vermiyenin, almıya, ġılmıya, aşmıya, ağlamıya,
cağlamıya, sevmiye, öpmiye, yaylıyan, yaylıyacak.
“Bu, şu, onlar” zamirlerinden sonra gelen “ler” çokluk ekinin başındaki “l” ekinin araya giren “n”
kaynaştırma ünsüzü dolayısıyla az da olsa “n” ye dönüştüğü olmuştur: oňnar.
“maz/mez” olumsuzluk ekindeki “z” harfinin düştüğü görülmüştür: ġavuşma mı, doğma mı, olma
mı, düşme mi, gelme mi.
Yörede bazı sözcüklerde “ā, ē, ō, ȫ” gibi uzun ünlüler kullanılmıştır: Çerçōlu’nda, Hōdu, Değil
yerine dāl, bōn Ġarādik, bȫk, Āşam, Aşşāğıdan, Elbeyliōlu’ndan, Kāk, āşam, Devecalā’ndan, dēl
mi, Ā. Verdiğimiz bu sözcüklerde ve de “böyle ve şöyle” yerine “bȫle ve şȫle” örneğinde olduğu
gibi uzun ünlü kullanımında sözcüklerdeki bazı harfler söylenmemiştir.
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İsim

ve

isim

soylu

sözcüklere

gelen

“ile”

bağlacı

ve

edatı

yerine

sıklıkla

“anan/enen/ınan/inen/ünen/unan” eki kullanılmıştır: tabağınan, emriyinen, dalınan, sürünen,
Ali’nen, ölmeyinen, ġardaşınan, ġılıcınan, parayınan, ördeğinen, köleyinen, kesmeyinen,
burmayınan, üzümünen, ġılıcınan, gülünen, ġaymağınan, birbirinen.
Zarf fiil eki “-ınca/ince” eki yerine yer yer “-ın” hecesi kullanılmıştır: çıkışın, çekişin, deyişin,
döküşün, yoluşun, görüşün. Gelecek zaman kipi “-ecek/acak” kipi yerine ise yer yer “ici, cu, ca”
eki kullanılmıştır: binicin, gedicim, sorucum.
Soru edatı “-mı/mi/mu/mü” den sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde soru edatının sonundaki
ünlünün düşüp ünlüyle başlayan sözcüğün ekiyle birlikte hecelendiği görülmüştür: çakdı m(ı) ola,
çıkdı m(ı) ola, kalkdı m(ı) ola, göçdü m(ü) ola, aňar m(ı) ola, ġondu m(u) ola, del(i) olursun,
arz(u) eyledim. Bunu başka sözcülklerde de görüyoruz: nic(e) oldu, Sar(ı) Ahmed’im, Al(i) emmi,
fidan gim(i) edmiş.
Bağlaç olan “ki” yerine bir türkü örneğinde de olsa “ku” kullanılmıştır: yok ku. Aynı şekilde
bağlaç olan “-ki” ye “-ne” ekinin eklendiği görülmüştür: Ġız der kine, Dadaloğlu’m der kine,
Bilmem kine.
“Gibi” edatı yerine sıklıkla söz öbeği oluşturduğu sözcüğün son harfine veya sözcük tek heceden
oluşuyorsa sözcükteki ünlüye göre “ġumu, gümü, gimi, ġımı” şeklinde telaffuz edilmiştir: ġul
gimi, der gimi, el gimi, çiçek gimi, Murat Suyu ġumu, ġul ġumu, ġavın ġımı, hilal ġımı, toy ġumu,
gül gümü.
Kaynak kişilerimiz bazı sözcükleri ise yörede söylenegelen haliyle kullanmış, İstanbul Türkçesi
ağzıyla kullanmamıştır. Derlenen metinlerden hareketle seçtiğimiz bu sözcüklerden bazıları
aşağıda tabloda verilmiştir.
İstanbul Türkçesi

Yöresel Ağızda Kullanımı

Mehmet

Memmed

İbrahim

İrbām, İrbehem, İrbaham

Ahmet

Âmed

Cevdet

Cevced

Hüseyin

Hössün

Yusuf

Yusup

Ömer

Omar

Ökkeş

Hökkeş
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Pınar

Puňar

Kıymet

ġıymat

Ceyhan

Cahan

Hiç

Heç

Bey

Báğ, Bē

İyi

Eyi, ē

Herhalde

Herel

Deyi

Diye

Gönlüm

Göğnum

Okuya okuya

Okuyu okuyu

Nice

Niçe, nece,

Hünkâr

Hönker

Domuz

Doňuz

Çöz

Çez, çeş

Eksik

Eňgsik

Küçük/Küçükçük

Güccük/gücücek

Döver

Düver

Kâfir

Ġávır

Kahve

Ġayfe

Teyze

Dezze

Padişah

Patişah

Eğri

Áğri

Gönül

Göňul, göňúl, góňül

Mezar

Mezer

Sıvamak

Suvamak

Budak

Bıdak

Alev

Alaf

Çabuk

Şabuk

Komşu

Ġoňşu

Yürümek

Yörümek

Yoksa

Yoňġsa, yoğsa

Güzel

Gözel

Uğrun

Oğrun

Zaten

Zatı
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Pamuk

Pammuk

Cahil

Cahal

Ak

Ağ, Â

Yalnız

Yalıňız, yalıňız

Yüce

Üce

Rahmet

Iraħmat

Kahya

Ká

Yörede derlediğimiz hikâyeli türkülerde dil; sade, açık, yalındır ve yörenin konuşma ağzıyla da
uyumludur. Derlenen türkülerin dili her ne kadar sade, açık ve yalın olsa da türkülerin içinde yer
yer yörede ancak eski kuşakların bildiği günlük hayatta kullanımdan düşen sözcükler
bulunmaktadır. Bu sözcükler çalışmamızın “sözlük” kısmında verilmekle birlikte burada birkaç
örnek vermek faydalı olacaktır. Âşık Güllü’nün icra ettiği “Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar
I” de “Şahin pençe vurdu tüyünü ığralar” dizesindeki “ığralar” fiili yörede kullanımı düşmüş bir
sözcük olup Âşık Güllü’ye göre anlamı bir kuşun yaralanması sırasında tüyünün savrulması
anlamına gelmektedir. Kaynak kişimiz İsmail Acun’un icra ettiği “Sarı Ahmet’in Ağıdı I” de
geçen “Ġayada ġablan heğirir/Bahçede bülbül ġığırır” şeklindeki “heğirir ve ġığırır” sözcükleri
de yörede artık pek bilinmemektedir. İsmail Acun, bu sözcüklerin anlamlarını sırasıyla kaplanın
kükremesi; bülbülün ötmesi şeklinde açıklamıştır. Hamza Yaşkeçeli’nin icra ettiği “Sarı
Ahmet’in Ağıdı III” te geçen “Kefiyemin nakışına” dizesindeki “kefiye” sözcüğü de yörede
kullanımdan düşen bir sözcüktür. Yaşkeçeli, bu sözcüğü “yağlık, yazma, örtü” şeklinde bir
nesnenin adı olduğunu belirtmiştir. Mehmet Çoban’ın icra ettiği “Şu Bizim Köyde De Ġurnaz
Kel Börklü” adlı hikâyeli türküdeki “Eker de maşġına bakarım demiş” dizesinde geçen “maşġına”
sözcüğünün anlamını Çoban, “deneme amaçlı, şansını denemek” şeklinde açıklamıştır. Bu sözcük
yörede bilinen bir sözcük değildir. Son bir örnek vermek gerekirse Ahmet Gürz’ün icra ettiği
“Apala Gözlerin Sevdiğim Dilber” adlı türküde “Telli maħramasın admış boynuna” şeklindeki
dizede geçen “maħramasın” sözcüğünü verebiliriz. Gürz, bu sözcüğün kadınların saçını kapatmak
için kullandığı yazma olduğunu belirtmiştir.
Kaynak kişilerimizden bazıları ise türküde geçen bazı kelimelerin anlamlarını bilmediğini,
kendisinin öğrendiği şekliyle türkü icra ettiğini belirtmiştir. Bir örnek vermek gerekirse yörenin
önemli hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Hocam Sana Gayet Üstün
Dediler” adlı türküde “Beş ġardaş da bir kömlekde dururlar” şeklinde geçen dizedeki “kömlek”
sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmediğini belirtmiştir. İbrahim Çoban icra ettiği “Düziçi’nden
Geldim Köye” adlı hikâyeli türküde geçen “İmamları ġurġun gezer” dizesindeki “ġurġun”
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sözcüğünün anlamını tam olarak bilmediğini ancak türkünün bağlamından hareketle “kabadayı,
yiğit, böbürlü” anlamına gelebileceğini belirtmiştir.
4.6.1. Arasözler
İlhan Başgöz’e göre “ara söz”; “dinleyiciden ayrı” ya da “parantez içine konulacak
değerlendirme” dir. Başgöz, hikâye aktarımında icracıların bu ara sözleri metin dışı olarak kabul
edildiğinden ötürü derleyiciler tarafından pek dikkate alınmadığını ve çok az kayıt altına
alındığını belirtmiştir. Başgöz, “ara sözü” üç kategoride ele alır: 1) açıklayıcı ve öğretici, 2) görüş,
yorum ve eleştiriyle alakalı, 3) şahsi serzeniş ve itiraf. Başgöz, ara sözleri bu kategorilere
ayırmakla birlikte bu ayrışmanın kesin bir hatla da kolayca çizilemeyeceğinin altını çizmiştir
(2006: 321-322, 326). Bunlardan birincisini genelde hikâyede geçen arkaik sözcükleri ve ifadeleri
açıklamak amacıyla kullanırken ikincisini ideolojik ifadesini, kişisel düşüncesini, protestosunu ve
eleştirisini dile getirmek amacıyla kullanmaktadır. Üçüncüsünü ise kişisel sıkıntılarını, dert ve
kederlerini ortaya koymak amacıyla kullanmakta ve bu kategori, ara sözün psikolojik boyutunu
temsil etmektedir (Başgöz, 2006: 326-328). Anlatıcı, icra zamanı boyunca aracılık eden biridir ve
bazen kendi sorunlarından söz edebilir. Anlatıcı, hikâye karakterlerinin özellikleri ve davranışları
hakkında ayrıca hikâyedeki ana olayların gidişatı hakkında, aynı bir sanat eleştirmeni gibi, şahsi
düşüncelerini paylaşabilir (Başgöz, 2006: 323). Bağlam merkezli çalışmalarda icracının anlatım
tarzı içinde değerlendirebileceğimiz “ara sözler” yöredeki icracılar tarafından kullanılmaktadır
(Görkem, 2000: 144-148; Karakaş, 2004: 31). Nitekim yörede yaptığımız derleme çalışmalarında
kaynak kişilerimiz ister icra sırasında ister molalardaki sohbetlerde isterse de konumuzla ilgili
mülakatlarda olsun “ara söz” lere sıklıkla başvurduğu gözlemlenmiştir. Sonuçta öykücü;
kişilikdışı, partizan olmayan veya ilgisiz biri olmadığı için hikâyeye kişisel tecrübelerini ve
ögelerini de ekler (Dégh, 2005: 369).
Yapılan derleme çalışmalarında “ara söz” ler daha çok konusu eski zamanlarda geçen türkülerde
kullanılmıştır. İcracılar, icra ettiği türkü metinlerinde günümüzde karşılığı olmayan, unutulan
sözcük ve kavramlar hakkında açıklamalarda bulunduğu gibi; eski zamanlarda oldukça yaygın
olup da günümüzde yaygın olmayan gelenek-görenekler, davranışlar, uygulamalar hakkında da
açıklama yapmışlardır. Bu tarz açıklamalarda ise genelde eski zamanlardaki uygulamalar ile
günümüzdeki uygulamalar arasında kıyas tarzında bir karşılaştırma söz konusudur. Bir âşıkla
başka bir âşığı, geçmiş zamanlarda söylenen bir türkülü halk hikâyesi ile günümüzde veya yakın
dönemlerde söylenen aynı türkülü halk hikâyesinin karşılaştırılmasına bir örnek vermek gerekirse
Âşık Softa’yı verebiliriz. Kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara), Bahçe’nin Cumafakılı
köyündeki nenesinin kendi kardeşi Topoğlu Mehmet’in Elbeylioğlu’nu akşam başlayıp gün
ışıyana kadar ancak bitirebildiğini, yakın dönemdeki icracıların ise üç dört saat gibi kısa bir sürede
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bitirdiğini söyleyerek eleştirel tarzda bir kıyaslama yapmıştır. Bazen de hikâyede geçen bazı
hadiseleri, kahramanları, mekânları vd. somutlaştırmak adına icracı; yakınından, yaşadıklarından
veya herkesçe bilinen bir malumatı örnek göstermiş veya benzetme sanatına başvurmuştur.
Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse kaynak kişimiz Âşık Karayiğit Osman
(İper), Elbeylioğlu’na ait icra ettiği bir hikâyeli türküde Elbeylioğlu’nun Hatay Erzin’deki
yurdundan Ermenilerle yaşadığı problemlerden dolayı ayrıldığını anlatırken o dönem
Ermenilerini günümüzdeki Karabağ’da zulüm yapan Ermeniler ile kıyas yapmıştır. Karayiğit
Osman bu durumu “Elbeyoğlu Erzin’den olup Ermenilerin burayı işgal yapdığı dönemlerde
yaşamını sürdüğü bilinmektedir. Ermenilerin de bugün Azarbaycan’a yaptığı zulüm
meydandadır. Buňa göre ġıyaslarsak Elbeyoğlu’nun babası bir beylik yapan kişiydi o
dönemde…” sözleriyle dile getirmiştir. Bu saydıklarımız dışında türkünün bazı dizelerinin ne
anlama geldiği; türküyle veya türkünün konusuyla ilgili bir hadise, olay; başından geçen veya
tanık olduğu bir olay hakkında bilgi verme gibi birçok konuda ara sözlere başvurulmuştur.
İcracılar, icralarında en sık “açıklayıcı ve öğretici” ara sözlere; en az ise “şahsi serzeniş ve itiraf”
ve “görüş, yorum ve eleştiriyle alakalı” olan ara sözlere başvurmuşlardır. Yukarıda da belirtildiği
üzere “ara söz” leri üçe ayıran Başgöz, bu ayrımın esnek olduğuna da dikkat çekmiştir. Nitekim
derleme yaptığımız bazı kaynak kişiler, icra anında bu üç kategoriden bir veya ikisini aynı anda
kullandıkları olmuştur. Bu yüzden anlam bütünlüğünün bozulmaması adına bu başlık altında “ara
sözler” ayrı ayrı üç alt başlık altında değil, bir bütün halinde verilecektir. Kaynak kişilerin icra
anında kullandıkları “ara söz” ler aşağıda verilmiştir.
Kaynak kişimiz Ahmet Gürz, yaşının ilerlemesinden dolayı türkülerin bazı dörtlüklerini unuttuğu
gözlemlenmiştir. Ahmet Gürz, bu gibi durumlarda devamlı olarak “Yaş seksen aklım noksan” söz
öbeğini kullanarak kendisinin artık yaşlı olduğunu, bu tür unutmaların normal olduğunu belirtmek
istemiştir. Kaynak kişimiz Ahmet Gürz, Karacaoğlan’a ait “Diğňeyin Ağalar Azdı Zamana” adlı
hikâyeli türkünün ilk dörtlüğünden sonra “Bak, yaşlılıkdığımdan beri hırlıyá ġımı ediye. Ben
eskiden böyle değildim ha.” şeklinde bir açıklama yaparak icra sırasında sesinin yaşlılığından
dolayı eskisi gibi olmadığını dile getirmiştir. Aynı türkünün son dörtlüğünün (karacalaması)
aklına gelmediğini ise “Ġaracalaması aġlıma gelmiyo ku, yaşlılık … Yaşlılık efendi aġlıma
gelmiyo kine. Böyle yarım ediyom.” sözleriyle dile getirerek son dörtlüğün aklına gelmemesinin
nedenini açıklamıştır.
Kadirli’nin Durmuş Sofular köyünden kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu Elbeylioğlu’dan
(Elbeylioğlu III) bir hikâyeli türkü icrasına başladığı sırada “Şimdi bu, İlbeyoğlu’nun işde. Siz de
daha ē bilirsiniz, oralar hep bilir de” diyerek derlemecinin Düziçili olması nedeniyle
Elbeylioğlu’nun Düziçi’nde çok iyi bilindiğini dolayısıyla bizim de bileceğimizi düşündüğünü
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ima etmiştir. İsmail Dokuzoğlu, bunun dışında Bahadırlı köyünde yaşamış çok hatırlı bir ağanın
ölümü üzerine yakılan “Çoban Kahya’nın Ağıdı” nın hikâyesini anlatırken hikâyede yer alan
“soyka” sözcüğünü “ölü malı” şeklinde açıklamasını yaptıktan sonra bu sözcüğün icra edeceği
türküde geçeceğini önceden haber vermiştir. “Gündeşlioğlu I” de Gündeşlioğlu’nun gördüğü bir
rüya sonucu iyice fakirleştiğini derlemecinin bildiğini “Sizler de buňu duymuşsunuz tabii de”
sözleriyle dile getirmiştir. Fakir düşen Gündeşlioğlu’nun topladığı buğday başağı hakkında “O
zamanlar şȫle başak ederlerimiş, ekinler mekinler biçildi miyidi. Çeltikde de olurudu o çeltek
başağı olurdu bȫle. Çeltikde, biz buruya çok ekeridik o zamanlar.” şeklinde hem başak hakkında
bilgi vermiş hem de kendilerinin de eski zamanlarda çeltik ektiğiyle ilgili bilgi vermiştir.
İsmail Dokuzoğlu, sadece hikâye kısımlarında değil türkü icrasında da yer yer türkü icrasını kesip
ara sözlere yer vermiştir. “İzin Verin Ġalan Bize” adlı bestesi kendine ait türküde sık sık açıklama
yaparak “ara söz” e başvurmuştur. Türküsünün “Galan işleri bitirdim/Haydar’ın günün yetirdim”
dizelerinden sonra “Askerliği yapdı, geldi yani”; Tarlaya azzık getirdin/Amcam haġġın helal
eyle” dizelerinden sonra “Çetiloğlu bu”; Dilerim ki ömrün arta/Hocam haġġın helal eyle”
dizelerinden sonra “Ali Hoca bu. Öğretmen ya. İlgileniyo buraňan Ġadirli’de ya. Öbürleri yok
burada.” şeklinde açıklamalar yapmıştır. Dokuzoğlu, bestesi kendine ait “Mektup Saňa Bir
Amanat Edeyim” adlı türküde de açıklayıcı ara sözlere başvurmuştur. Kendi köyüne yakın Kesim
köyünde çok yakın bir dostu vardır. Dokuzoğlu, askere gidince bu dostuyla mektuplaşır. Bir ara
bu dostu, mektup yazmayı ihmal etmesi üzerine Dokuzoğlu askerde bu arkadaşına bir türkü
söyler. Bu türkünün ilk dörtlüğünü icra ettikten sonra türkünün “Onun ġarpuz olur oraya
varsan/Üzümden bir sepet der de geri gel” şeklindeki üçüncü dörtlüğünün son iki dizesine açıklık
getirmek amacıyla “Ġarpuzu da güzel ġarpuzu falan da olur onun. Asma, üzümleri falan olur,
bazan toplarık işde. O buraya gelir biz oraya. Oralarda da var şey, biliyon mu?” şeklinde
açıklamalar yapmıştır.
Düziçi’nin Zindeğan köyünden kaynak kişimiz Ömer Kına, icralarında yer yer ara sözlere
başvurmuştur. “Erzinlioğlu’nun Ağıdı” nda dayının, yeğenin ve bir komşularının geyik avına
gittiğini anlatırken “Bizim Düldül Dağı’nda ima geyik çok olurdu eskiden.” şeklinde bir açıklama
yapmıştır. Ömer Kına, kendisiyle yaptığımız birçok derleme çalışmamızda sık sık tekrar ettiği
“Telefon yok, telsiz yok, elektirik yok, ışık yok.” şeklinde kullandığı ara sözü bu ağıtta da
kullanmıştır. Kına, icralarında yer yer unuttuğu kısımları dile getirmek için “Birin derim birin
ġorum.” şeklinde açıklamalar yaptığı görülmüştür. Deli Boran’ın hikâye kısmında vezirin Deli
Boran’ı kandırması üzerine “Fitne her zaman var.” sözleriyle geçmiş zamandan bu yana insanlar
arasında bozgunculuk olduğunu dile getirmiştir.
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Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden kaynak kişimiz Âşık Güllü (Mehmet Göl),
Karacaoğlan’a ait “Ak Bilekde Sarı Hakik” adlı hikâyeli türküyü icra ederken Karacaoğlan’ın
kendini aldatan hanımı ve yanında yatan kişinin üstüne meşlahını örttüğünü söylemesi üzerine
orada bulunan Ömer Kına, “Şimdiki zamanın pardüsosu” şeklinde eski zamandaki bir kıyafet olan
“meşleha” ya açıklık getirmiş, Âşık Güllü Mehmet ise Kına’nın bu açıklamasına “Aynen öyle”
diyerek tasdik etmiştir. Aynı türkünün devamında Karacaoğlan’ın Haruniye’den (Düziçi)
ayrılarak Ġars’a gittiğini söyledikten sonra “O zamanlar Ġadirli, Ġars; Siirt370, Sis imiş.” şeklinde
bir açıklama yaparak eski yerleşim yerlerinin günümüzde neresi olduğuna açıklık getirmiştir.
Karacaoğlan’a ait “Sudan Geden Allı Gelin II” adlı başka bir hikâyeli türküde de açıklama
yapmıştır. Karacaoğlan, bir yerden geçerken çok güzel bayan görür. Bu bayanın gelin olduğunu
sanan Karacaoğlan, bu geline bir dörtlük söyler. Âşık Güllü Mehmet, Karacaoğlan’ın dörtlük
söylediği bayanın gelin olmadığını, kız olduğunu kızın verdiği dörtlüğe dayanarak açıklamada
bulunmuştur.
Kaynak kişimiz Mehmet Yutkal icra sırasında yer yer ara sözlere başvurmuştur. “Sırça’nın
Ağıdı”nın “Maraş derler ova yazı/Meleşiyor ġoyun ġuzu/Buğazında sarı gazi/Gelin ġarşı varmadı
mı” şeklindeki ilk dörtlüğünden sonra “Şimdi adamın sürüsü varımış. Adam davardan gelirkeňňe,
gelin buğazında sarı ġaziyiňen ġarşı varırımış, yani. Anlamı da o.” şeklinde açıklama yaparak
ilgili dizelerin bağlamını ortaya koymuştur. Yine aynı ağıtta geçen “Hereket” ve Ġarlık” denen
yerin neresi olduğunu eliyle göstererek bahsi geçen mekânlar hakkında açıklama yapmıştır. Bahsi
geçen yerler derlemenin yapıldığı Yeşilyurt (Zindeğan) köyü civarındaki mevki adlarıdır.
Mehmet Yutkal, “Od Omar’ın Ağıdı” nı icra ettikten sonra “Şimdi hocam, bu iki bacı varımış, bu
Od Omar konusunda. Bu Eşe denen bacısı elbircilik yapmış yani, ġarşı tarafa. ‘Bacısının adı
Eşe/Cehennem tortuna düşe’ diyo bak. Beddā veriyo yani orda. Buňa yardımcılığı sen yapdın
anlamında.” şeklinde açıklama yaparak türküdeki bazı dizelere açıklık getirmiştir. Mehmet
Yutkal, “Körezeğ’in Ağıdı” nda son dörtlüğü icra ettikten sonra son dörtlüğün son dizesi
“Ġızlarım baňa gülüyá” hakkında “Ġoca, bu türküye başlayınca ġızları gülüşmüşler ġocaya.
Ġaracalamasını da böyle bağlamış.” şeklinde açıklama yapmıştır. Karacaoğlan’a ait “Sabahıňan
Bizim Göle I” türküsünün hikâyesinde ise Karacaoğlan’ın elinde sazıyla giderken dere kenarında
tokaçla çamaşır yıkayan kız ve gelinleri gördüğünü söyledikten sonra “Eskiden derede yıkarlardı,
çamaşırı. Ġadınlar toplanır, elinde bir tokaç. Pırt, pırt, küt. Sen oňňara gelip uşamadın… şimdiki
mi içerde mekine yoğudu.” şeklinde bir açıklama yaparak o dönemdeki bir uygulama hakkında
bilgi vermiştir.
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Aslında Sis, Kozan’ın eski ismidir. Âşık Güllü Mehmet ise Siirt olduğunu söylemektedir.

461

Kaynak kişimiz Arif Coşkun, Karacaoğlan’a ait “Hele Bakın Şu Leylegin İşine” adlı türküyü icra
ettikten sonra türkünün bazı dizeleri hakkında önemli açıklamalar yapmıştır. “Bir mahluġ var (da)
ağacda biter” dizesinin dut olduğunu şu şekilde açıklamıştır: Dut ağacının meyvesi olan dutun
çıkması ve olgunlaşıp yere düşmesi kırk günlük bir süreye tekabül etmektedir. Dut meyvesi ağaçta
çiçek olduktan tam kırk gün sonra olgunlaşarak yere düşmesinden ötürü Karacaoğlan bu dizesinde
bu meyveye atıfta bulunmaktadır. “Ġırġ güne varıncak (da) vádesi yeter” dizesi hakkında ise kırk
günde olgunlaşan dutun kırk gün sonra yere düştüğüyle ilgili bir açıklamada bulunarak ilgili
dizeye açıklık getirmiştir. “Bir mahluġ var (da) depesinde gözü var” dizesindeki bir gözü olan
mahlûkun günebakan bitkisi olduğunu “Şöyle güneşi gördümüyü döner.” şeklinde açıklamıştır.
“Deve dabanından (da) büyük izi var (büyük izi var)” dizesi hakkında “Günebakanın ayakları
yeri sarıdımıydı, devedabanı mı olur.” şeklinde açıklamada bulunarak ilgili dizenin bağlamı
hakkında açıklamada bulunmuştur.
Kaynak kişimiz Karaca Erdoğan icra sırasında yer yer ara sözlere başvurmuştur. Elbeylioğlu’na
ait (Elbeylioğlu V) bir türkünün ikinci dörtlüğünü icra ettikten sonra “Üç günlük evli adam.
Heykāsını da veriyom.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Deli Boran’a (Deli Boran III) ait
türkünün ikinci dörtlüğünü icra ederken ise “Bayram namazına gediyolar” diyerek Deli Boran’ın
bu türküyü söylediği zaman dilimine dikkat çekmiştir. Deli Boran’ın padişahın karşısına
geldiğinde söylediği türkünün ilk dörtlüğünün son dizesindeki “Hac’ca gedmiş gibi sebep yazılır”
şeklindeki satırdan önce “O zaman da varımış Hac” diyerek Deli Boran zamanında da Hac
görevinin olduğuna dikkat çekmiş; “Sürmeli Bey” de Sürmeli Bey’in sevdiği kıza söylediği
türküyü icra ederken “Ġıza söylüyo ha.” diyerek Sürmeli Bey’in türküyü kime söylediğine açıklık
getirmiştir. Karaca Erdoğan, bu ara sözlerden başka hem derleme çalışmalarından önce hem de
icra anında yer yer “Ben yedi âşıklardan beriyi billim, sen?” şeklinde sözler sarf ederek kendisinin
çok türkü ve hikâye bildiğine vurgu yapmıştır.
Kaynak kişimiz Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun, icralarında yer yer ara sözlere
başvurmuştur. Atatürk için söylenen “Dünyayı Verseler ille Antakya” adlı türküyü icra ettikten
sonra türkünün son dörtlüğünün üçüncü dizesindeki “Antakya sancağın sağılıverdi” şeklindeki
dizenin ne anlama geldiğini “Yani bunu çok adam anlamıyo, arkadaş. Antakya sancağı, diyo,
sağılıverdi, çarçabuk demek istiyo.” cümleleriyle açıklamıştır. “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı III”
adlı ağıdın ikinci dörtlüğünden sonra “Bu türküyü bacısı söylüyor. Türkmen Ali’nin bacısı.
Ölünün başına gelince söylüyo.” şeklinde bir açıklama yaparak ilk iki dörtlüğün kimin
söylediğine dikkat çekmiştir.
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Osmaniye’nin Kırmıtlı köyünden kaynak kişimiz Sait Akol, icra ettiği “Avşar Mehmet’in Ağıdı”
nda “Lehen dolu da gaziye” dizesindeki “gazi” sözcüğünü “Gazi altun biliyon” şeklinde açıklama
yaparak derlemeciye “gazi” nin eski zamanlarda teadülde olan bir altın çeşidi olduğuna açıklık
getirmiştir. Kaynak kişimiz Meryem Cevahir, “Her Gün Aġşam Toplanırık Başıňa” adlı babasına
ait bir türkünün ikinci dörtlüğünün “Ġonşu halından bilmen mi Hacı” şeklinde olan son
dizesindeki “Hacı” lakabının kim olduğunu “Ġaynanamın lakabı da Hacı’ydı” şeklinde
açıklamıştır.
Kaynak kişimiz Mehmet Çoban, icra ettiği hikâyeli türkülerin birçok yerinde icrasını kesip ilgili
dizeler hakkında açıklamalar yapmıştır. Sevdiği kıza söylediği “Hacce (Hatice)” adlı türkünün
“Ak göğsün üsdünü gülünen düzer” şeklindeki ilk dörtlüğün üçüncü dizesinin ne anlama geldiğini
“Döşünde de gül sokulu yani. O aklıma geldi o an.” cümleleriyle açıklamıştır. Mehmet Çoban,
bu türkünün hikâyesinde ise o dönemde düğünlere iştirak eden misafirlerin ağırlanmasıyla ilgili
“Eskiden filan köy bizim eve dellerdi, filan köy bize diye bir. Şimdiki mi vasiyet falan yoğudu.
Bir köy o evde yatardı yani” şeklinde açıklayıcı bilgi vermiştir. Mehmet Çoban, Firik Ahmet (İba)
ya ait “Şu Bizim Köyde De Ġurnaz Kel Börklü” adlı türküde geçen “Tıkı Mahmud ġayaları
deldirir” dizesindeki “Tıkı Mahmud” un babası olduğunu “Bu benim babam oluyo.” şeklinde dile
getirmiştir. Aynı türkünün devamında “Sen bak Mevla’m fakirlerin yüzüne/Sefil Āmed ellik
dakmış biçiyá” dizelerinin anlamını “Ya gendi de Sefil Ahmed oluyo yani. Gendilerinin tarlası
yok ġoya o köyde. Biçici yani. Gendi de çeltiği gendi biçici.” cümleleriyle açıklamıştır. İki
dörtlükten oluşan “Mehmet’in Ağıdı II” de ise ağıdın son dörtlüğünde yer alan “Ġanlıyımış Ġanlı
Dere” dizesindeki “Ġanlı Dere” hakkında “Ġanlı Dere dediğinde bulurlar. Ases, oğlanın olduğu
yer Ġanlı Dere adı. İşde orda bulurlar.” şeklinde açıklama yaparak bahsi geçen mekân hakkında
kısa da olsa bilgi vermiştir. “Ali’nin Ağıdı” nda hikâyeye konu olan Ali’nin zamanındaki askerlik
süresi hakkında “Şimdiki mi asgerlik altı ay dēl ya hocam işde. Gedenin tarihi de bellisiz. Benim
bir babamın emmisi varımış. Babam ġoca toraşan olmuş, gelmiş şȫle bakmış dokuz sene sonā. Şu
edemin çocū herelde, demiş. Ġandan çekmiş. Yani böyleki zaman.” şeklinde bir açaıklama
yaparak o dönemdeki askerlik süresi ile günümüzdeki askerlik süresi arasındaki farkı belirttiği
gibi ailesinde yaşanmış bir hadiseyle de konuyu örneklendirmiştir.
Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, icra sırasında sık sık ara sözlere başvurmuştur. İbrahim Çoban’ın
icra sırasında kullandığı ara sözlerden bazıları şunlardır: Bayındırlı köyündeki bir kadının
söylediği “Benim Keyfim Yayladandan Ey(i) Olur” isimli hikâyeli türkünün ilk dörtlüğünden
sonra türkünün ikinci dörtlüğüyle ilgili “Şimdi orda da bir ġuyu varıdı. Arap Ali’nin ġuyusu.
Ordan da su çeker içerlerdi.” şeklinde bir açıklama yaparak ikinci dörtlükteki bazı dizelere
açıklama getirmiştir. İbrahim Çoban’a icra edeceği Gündeşlioğlu’na ait hikâyeli türküyü kimden
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öğrendiğini sorduğumuzda “Şimdi, yeğenim bunu evelden ġınaya âşık gelirdi. Evel böyle.
Televizyon falan yoğudu. Evelden âşık gelirdi. Her ġınaya âşık getirirlerdi. Âşık gelmeyince de
ġız vermezlerdi. Düldül’ün dibinde bir Tavıt Ġılıç diye bir adam. O adamı getirdiler.” şeklinde
bir açıklama yaparak eski zamanlardaki âşıklık geleneği hakkında bilgi vererek bir bakıma
türkünün öğrenildiği bağlamı açıklamıştır. “Efkârlısın Ġarı Bugün” adlı hikâyeli türküde Çapar
Hamza’nın hanımı kocasından Haruniye’den şeker almasını ister. Düziçi, 1983 yılında Haruniye
ve Yukarı Hacılar’ın birleşmesiyle ilçe olur. Türkünün yakıldığı sıralarda Düziçi ilçe değildir.
İbrahim Çoban, bu duruma istinaden “O vakıt Düziçi yok ya.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
Yine aynı türkünün devamında Çapar Hamza’nın hanımının bir çeşit yerel tatlı “sarı burma”
yapmak istemesi hakkında “Şimdiki mi dadlı falan yok” şeklinde o dönemde tatlının pek
bilinmediği hakkında bilgi verdiği gibi bu tatlı hakkında ise “Sarı burma dellerdi. Hamırıňan
yapallardı. Belki yetişdin mi yetişmedin mi?” şeklinde kısa da olsa bilgi vermiştir. “Necip ile
Zeynep” te Zeynep ile yeni evli olan Necip, geçim derdi sebebiyle İstanbul’a çalışmaya gitmek
zorunda kalması hakkında “Amma, fakirlik o dönemde … Geçim zor ya. Bunun hesabı, çocuklar
hesabı” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Arkadaşının ihanetine uğrayan Necip, İstanbul’dan
geldiğinde karısı Zeynep’in kendisiyle konuşmaması üzerine türkü söylemek zorunda kalmasını
“O zamanlarda herkeş, şimdi türküyüňen şey yaparımış, söylenirimiş. Tabii, şimdiki öyküler
hesabı” şeklinde açıklamıştır. Çoban, bu açıklamalarıyla aynı zamanda geçmiş zamanlarda
türkünün toplum hayatındaki önemli rolüne de açıklık getirmiştir. “Kamberoğlu ile Senem” adlı
hikâyeli türküde Senem ile evli olan Kamberoğlu’na Senem’in babası Kamberoğlu’nun
memleketini ziyaret etmesi için iki at vermesi üzerine “Evvel taksi yok, bişe yok.” şeklinde bir
bakıma o dönemdeki ulaşım imkânları ile günümüz ulaşım imkânları arasında kıyas yapmıştır.
Yola çıkan Kamberoğlu ile Senem akşam olunca bir yerde mola verirler. Oranın ağası, Senem’e
göz koyar. İbrahim Çoban, ağanın bu ahlaksız davranışı hakkında “elde puşt çok” şeklinde kendi
kanaatini dile getiren bir yorumda bulunmuştur. “Mıhçıoğlu’nun Ağıdı” nda geyik avı için Düldül
Dağı’na gidilmesi hakkında “Evvel bu geyik avı Düldül’de mühümümüş ya.” şeklinde bir
açıklama yaparak eski zamanlarda Düldül Dağı’ndaki geyik avının önemli olduğunu ortaya
koymuştur. Düldül Dağı’nda yanlışlıkla ayağından yaralanan Mıhçıoğlu’nun ayağı kesilmek
zorunda kalır. Ayağı kesilen Mıhçıoğlu’nun belli müddet sonra evini geçindirmek için çalışmak
zorunda kalması hakkında “Ġardaşım geçim gerek. Ne yapacak. Şimdiki mi hökümet şey de
vermiyá. Maaş da vermiyá.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. “Ben Bir Bey Oğluyudum
Hoylamazıdım” da, Adana muhitinin ağasının oğlu Hüseyin ve arkadaşları, yapılan bir savaşta
Ermeni kralına yenilmesi üzerine esir alınıp götürülür. İbrahim Çoban, Hüseyin ve arkadaşlarının
nereye götürüldüğü hakkında bir bilginin olmadığını “Telefon yok, telgıraf yok” sözleriyle o
dönemdeki iletişim olanaklarının zayıflığına dikkat çekmiştir. Esir alınan Hüseyin ve
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arkadaşlarının bir kale inşaatında yaklaşık bir yıl çalıştığını icra ederken “Hat yok, habar yok”
şeklinde bir açıklama yaparak yine o dönemdeki iletişim olanaklarının zayıflığına vurgu
yapmıştır. Ermeni kralının kızı Asiye’nin esir olan Hüseyin’e evlenme şartıyla Hüseyin’i serbest
bırakacağını teklif eder. Hüseyin ise hiç düşünmeden kabul eder. İbrahim Çoban, Hüseyin’in
Asiye’nin bu teklifini hemen kabul etmesi üzerine “Ya zatı canına minnet. Asiye de güzel, genç”
şeklinde kanaatini bildiren bir açıklama yapmıştır. Köroğlu’na ait (Köroğlu II) icra ettiği hikâyeli
türküde Köroğlu’nun yıllar önce bir savaşta öldürdüğü Kuzgun Bey’in oğluna söylediği türkünün
ilk dörtlüğünden sonra “Bunun da yiğid adamları var: Ġoç Demirçi, Demirçiōlu derler, Áyvaz,
bunların alā, şey başları. Köroğlu’nun askerlerinin başları, yani çavışı. Eee, savaşçı adamlar.”
şeklinde bir açıklama yaparak türkünün diğer dörtlüklerinde Köroğlu’nun adamlarının öldüğünü
dile getiren dizelerine açıklama getirmiştir. Şiir şeklinde icra ettiği “Düziçi’nden Geldim Köye”
adlı hikâyeli türküde o dönemde kadınların çuval, heybe gibi kendi yaptıkları ürünlere boyalı
iplerle desen vermelerini “Avradlar onu çeşid çeşid boyar, nakışı nakışı çuval örerlerdi. Desen
verirlerdi yani çuvala.” şeklindeki sözlerle açıklamıştır. O dönemde ulaşımın şimdiki gibi
olmadığı hakkında “Tabii, taksi yok, çit yok” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Türkünün asıl
sahibi Boyacı Mustafa’nın yolu şimdiki adı Böcekli olan yere uğrar. Bu köyde işini yapan Boyacı
Mustafa, içmek için su ister. Köylülerden biri bir tas su getirir. Suyun içinde ise böcek vardır.
İbrahim Çoban, hikâyenin bu kısmında “Böcekli” beldesinin adının nerden geldiğiyle ilgili “Su
veriyelerkine içinde böcek var. –Ya (diyo) bura böcüklüymüş (diyo). Ondan köyün ismi Böcüklü
ġalıyá.” şeklinde bir açıklama yaparak beldenin adının kökeniyle ilgili bilgi vermiştir371. Türküyü
yakan Boyacı Mustafa hakkında “O da birez mürüdüdü. Birez āğzı yakışırdı şedmeye.” bilgi
vermiştir. İbrahim Çoban, hikâye kısmında başvurduğu ara sözlere türkü kısmında da başvurmaya
devam etmiştir. “Bazı adlı bazı yaya” şeklindeki türkünün ilk dörtlüğünün ikinci dizesinden sonra
“Merkebe bazı ener bazı binermiş ya.”; ikinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Hacı Omar”
hakkında “Orda da Hacı Omar deyi bir şey vardı. Oňa buňa musġa yazarımış, ġız ġandırırımış
ġuya.”; üçüncü dörtlükte geçen “Dombal Ökkeş” hakkında “Bir de Dombal Öggeş varıdı. Onun
da benim gimi ġulā āğırdı.”; “tuluk” hakkında ise “O zaman tulug varıdı. Sen (derlemeciyi
kastediyor) oňa yetişmedin. Geçi derisinden.”; dördüncü dörtlükten sonra “Âçıkda eylerler ġusur”
dizesi hakkında “O zaman banyo niye yok. Kesmenin diplerinde niye yıkanırlar.” şeklinde
açıklayıcı bilgiler vermiştir.

Bu bilgi üzerine derlemeci araya girerek bu konuda ayrıntılı bilgi istemesi üzerine hem kendisi hem de
orada bulunan Mehmet Çoban, hem bu konuda hem de Böcekli’nin hemen yakınındaki Atalan beldesinin
adının da nereden geldiğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermişlerdir. Ayrıca, eski zamanlarda bu iki yerleşim
yerlerinin su sıkıntısı olduğundan, kuyulardan, yağmur göletlerinden su içtiklerinden de bahsetmişlerdir.
371
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Kaynak kişimiz Ziya Timur, icra ettiği “Ceridler Rakka’dan Sökün Edince” de Dadaloğlu’nun
Cerit Türkmen beyine söylediği ilk dörtlükten sonra “Geri ged diyor yani. Geri yurduna ged ġıraca
diyor.” şeklinde bir açıklama yaparak türkünün bağlamı hakkında bilgi vermiştir. Kaynak kişimiz
Mehmet Lök, icra ettiği “Emmim Evin Duddu M(u) Ola” adlı hikâyeli türküde türkünün bazı
yerlerinde icrasına ara vererek açıklamalarda bulunmuştur. İlk dörtlükten sonra “Beni boşaman
yakışır mı beni?”, üçüncü dörtlükten sonra “Yani beni boşadın. Ben utanıyám ağlamaya, diye.”,
dördüncü dörtlükten sonra “Babam da gelsin. Emmin de gelsin, diye.” şeklinde açıklamalarda
bulunmuştur. Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Her Aġşam Her Sabah Ezen Verirsin” adlı hikâyeli
türküde ise hikâyede geçen “Ġars” ve “Sis” yerleşim yerlerinin günümüzdeki karşılığını “O
zaman Ġadirli, Ġars; Kozan’a da Sis derlerdi.” cümleleriyle açıklamış; kadı ile müftünün uzaktan
gelen Karacaoğlan’a hakaret içeren sözlerini, duyulmayacak kadar uzak mesafede olmasına
karşın Karacaoğlan’ın bu sözleri duymasını “Hak aşığıyıdı Ġaracoğlan” şeklinde sözlerle dile
getirmiştir. Aynı hikâyeli türkünün devamında Karacaoğlan’ın müftü ve kadıya söylediği
türkünün üçüncü dörtlüğünden sonra ise müftünün rezil olmasını “Halla halla, müftü heç cevap
veremiyá.” şeklinde dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Güllü Kürklü, evinin yanması üzerine söylediği “Yanan Evin Ağıdı” nın
dördüncü dörtlüğünden sonra “O ġız nışanlılı ya. Onun da çeyizi yandı. Hepisi yandı.” şeklinde
açıklama yaparak diğer dörtlükteki bazı dizelere bir ön hazırlık yapmıştır. Kaynak kişimiz
Hüseyin Çoban, icra ettiği “Mehmet’in Ağıdı I” adlı ağıdın hikâyesini anlatırken ağıda konu olan
Mehmet’in hayvanları otlattığı yerden gelmemesi üzerine köy ahalisinin Mehmet’i merak ettiğini
“Mehmed’in başında bir iş var” sözleriyle dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Ali Cevahir, icra ettiği
“Yazıcıoğlu Şeref İle Senem I” de “Eskiden Payas’a duza gederlerimiş.” şeklinde bir açıklama
yaparak eski zamanlardaki bir uygulamaya açıklık getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mustafa Koca, icra ettiği “Elbeylioğlu VI” da Elbeylioğlu’nun amcasının oğlu
Ali Kadıoğlu’nun Kahramanmaraş paşası Kör Paşa’nın konağında Elbeylioğlu’nu küçük
düşürmek için Kör Paşa’ya Elbeylioğlu’nu bir bey değil de bir çalgıcı gibi tanıtması üzerine
Elbeylioğlu’nun söylediği türkünün (türkü Ali Kadıoğlu’nun hanımı Muzu’ya söylenmiş bir
türküdür) ilk dörtlüğünden sonra “Ulan, Ali Ġadıolu diyo ki bu herif benim avradın yanında yatık
gelik, diyo.” şeklinde bir açıklama yaparak Ali Kadıoğlu’nun düşüncelerini dile getirmiştir. Ali
Kadıoğlu’nu bu düşünceye sevk eden ise dörtlüğünün içinde eşi “Muzu” nun geçmesidir. Aynı
türkünün ikinci dörtlüğünden sonra ise “Elbeylolu, gelip de sorduğu zaman Ali Ġadıolu’nu. O
giddi, emmolu, diyo Muzu. Hanımının ismi Muzu, Ali Ġadıolu’nun. Ordan dadlı dil olduğunu
öğreniyor yani. Ağzının içinde dili bal gimi diyo. Ulan, ayvah diyo. Herif bizim avradın ağzının
içindeki dili bile somuruk herhalde diyo Ali Ġadıolu.” şeklinde bir açıklama yaparak bir bakıma
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hem türkünün söylenme nedenini hem de Ali Kadıoğlu’nun düşüncelerini açıklamıştır. Mustafa
Koca, bestesi kendisine ait “Acı ve Serde Gurbet Eli Yelleri” nde ilk bentten sonra “Göňul arzu
ediyor da o garip esen yelleri” dizesi hakkında “Bizim buraya bir ġaba yel eser. Bir de böyle garip
yel eser. O garip yeli. Ġaba yeli pek sevmezdim.” şeklinde bir açıklama yaparak ilgili dizenin
bağlamı hakkında bilgi vermiştir.
Kaynak kişimiz İsmail Acun, “Sarı Ahmet’in Ağıdı I” de ilk dörtlüğünün ikinci dizesinden sonra
“Bunu ġız söylüyor, Ahmed söylemiyo.” şeklinde bir açıklama yaparak ilgili dörtlüğü kimin
söylediğine açıklık getirmiştir. Aynı türkünün ikinci dörtlüğünden sonra “Eller beni laf eder
deyin/ Oturup lafın edmedim” şeklindeki son iki dizesi hakkında “Eskiden laf ederlermiş böyle.
Çok türlü laflar olurdu. Her türlü varımış.” şeklinde açıklamalarda bulunarak eskiden yörede
dedikodunun çok olduğuna dikkat çekmiştir. Kaynak kişimiz Muhammet Serçe, “Gözlerin
Sevdiğim Gül Yüzlü Yârim” adlı türkünün son dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Gallep Ali
mezarımı ġazıyo” dizesindeki “Gallep Ali” hakkında “Gallep Ali de köyün mezarcısı. Aynı
zamanda dayımız oğlu.” şeklinde bir açıklama yaparak ilgili kişinin kim olduğuna açıklık
getirmiştir.
Kaynak kişimiz Rabia Düldül, icra ettiği “Sele Giden Üç Çocuğun Ağıdı” nda “Baňa ağlama
diyoňuz/Ali’imin yerini dudmaz” şeklindeki son dörtlüğünün son iki dizesi hakkında "Bunu da
ağlama diyo Aňşa’sı. Üç çocuğun daha var diyo, ġızın anası. Amma ki Ali’min yerini dudmaz,
diyo o da işde. Üç çocuğun öz anası, Ayşe’nin. Ağlama diyo, gendine. Anasına diyo kine ‘Üç
çocuğum var amma Ali’min yerini dudmaz.’ Selver Ġarı anasının adı da. Böyle diyo.”
açıklamalarda bulunarak son iki dizenin bağlamını ortaya koymuştur. R. Düldül “Mehmet Nam’ın
Ağıdı” nda da ara sözlere başvurmuştur. Ağıdın “Ġoca Çınar Ġoca Çınar/Dalın dala ġavışdı
mı/Saňa bir çift suvalım var/Memmed burdan savışdı mı” şeklindeki birinci dörtlüğünden sonra
“Sade yaya yolu olduğu için çınarın altından geddiğuçun söylemiş, anası” şeklinde bir açıklama
yaparak ağıdı yakanın neden Ġoca Çınara seslendiğine açıklık getirmiştir. Aynı ağıdın “Ġoca
Çınar dibi serin/Mezarını ġazın derin/Memmed burdan savışırsa/Baňa bir de haber verin”
şeklindeki üçüncü dörtlüğünden sonra ise “Mezarlık da çınarın dibinde olduğu için bunu diye.
Yani anası haber verin diyo, geçerse diyo. Başġa yol olmadığuçun” şeklinde açıklama yaparak
bahsi geçen dörtlüğün bağlamına vurgu yapmıştır.
2016 yılının Mayıs ayından beri kendisiyle birçok kez bir araya geldiğimiz kaynak kişimiz Âşık
Softa (Abdullah Kara) dan bestesi kendisine ait altmış beş civarında hikâyeli türkü derledik.
Bunun dışında yörede söylenen hikâyeli türkülerden ve de başkalarına ait hikâyeli türküleri de
derleme fırsatımız oldu. Âşık Softa, icra ettiği metinlerde yer yer ara sözlere başvurmuştur. Âşık
Softa, zaten bir türkünün hikâyesi olmadan o türkünün hiçbir anlam ifade etmeyeceğini sık sık
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belirtmekte, bundan dolayı türkülerin hikâyesine çok ağırlık vermekte, hikâyeleri ayrıntılı bir
şekilde anlatmaktadır. İcra sırasında da bu ayrıntılar hakkında yer yer açıklamalarda
bulunmaktadır. Âşık Softa, icra ettiği “Bu Dünyanın Servetini Neyleyim” de Garazor Hoca’nın
Eşe Ana için söylediği türkünün ikinci dörtlüğünden sonra “Hem söylüye hem ağlıya.”; aynı
türkünün son dörtlüğünün ilk iki dizesinden sonra “Gara Hoca, gendinin adı ya. Gara Hoca’m
diyá.” şeklinde ara söze başvurmuştur. “Yazıcıoğlu Şeref ile Senem II” de “ara söz” e sıklıkla
başvurmuştur. Şeref Bey ile Senem’in birbirlerine başkalarıyla evlenmeyeceğine yemin ettiklerini
söyledikten sonra “O zamanın yemini aboov, yemin. Şimdi yirmi dört sáadda yirmi dört tene
yemin ediyá. Heç yemini dudmuyá. Şimdiki yemin dāl. O zamanın yemini.” şeklinde o dönemde
verilen söze, edilen yemine riayet edildiğini, günümüzde ise bunlara pek itibar edilmediğini dile
getirmiştir. Âşık Softa, hikâyenin devamında iki aşiret üyeleri arasında çıkan kavgadan dolayı
Şeref Bey ile Senem’in birbirlerinden ayrıldıktan sonra şimdiki gibi iletişim araçlarının yaygın
olmadığı için birbirlerini bulamadığını “Telefon yok, haberleşme yok. Nere geddiğini bilmiyáler.
Adres yok.” sözleriyle; gözleri kör olmuş Şeref Bey’in Senem’in beliğini koklayıp yüzüne
sürdüğünde gözlerinin açılmasını “Sıdkı hulusdan ağlarsa kör gözden yaş çıkarmış.” şeklinde
sözleriyle açıklamıştır. Türkünün üçüncü dörtlüğünden sonra “Şimdi Esef emmim söylüye. Ben
can ġulağıynan diğňeyem. Amma o adam na ġadar güzel söylüyá. Şimdi orada sağ ola da
söylese.” şeklinde icra ettiği bu hikâyeli türküyü öğrendiği kaynak kişinin daha güzel söylediğini
ima etmekle birlikte aslında sıradaki dörtlüğün aklına gelmemesi üzerine biraz da zaman
kazanmak maksadıyla bu sözleri söylediğini, sıradaki dörtlüğü bu sözlerden sonra hemen icra
etmeyip biraz düşünmesinden anlayabilmekteyiz. İcra ettiği “Turnalar VI” da dördüncü
dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Niğde Aksaray’da (da) Somuncu Baba” dizesi hakkında “Bu
Somuncu Baba’nın üç yerde türbesi var. Biri Malatya Darende’de, biri Bursa’da, biri de orda.
Ama gerçek Somuncu Baba’nın haňġı türbede yaddığı bilinmemektedir, deyime göre. Ama şimdi
sıra ora geliyá. Niğde Aksaray’ı dedim.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Aynı türkünün on ikinci
dörtlüğünün “Beklen yeni sene (de) gelsin mart ayı” şeklindeki ikinci dizesinden sonra “Yeni
sene Mart’da geri dönecekler.” şeklinde bir açıklama yaparak turnaların dönüş mevsimi hakkında
bilgi vermiştir. Hak ettiği parasını vermeyen Bilal adındaki bir adama beddua mahiyetinde
söylediği “Üçken Geldim Alaca’dan Sorgun’dan” türküsünün ikinci dörtlüğünden sonra dörtlükte
geçen “Allah iki eline (de) vermiş belasın” dizesi hakkında “İki elleri de çolak. Tuvalete
gederkene şalvarı başkasına çözdürüyá. Ordan gelirkene başkasına. İki eli de dudmuyá, iki elleri
de çolak.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Aynı türkünün beşinci dörtlüğünden sonra

Bilal Emmim hücum ediyá, depiňen baňa vurucu. Kütǖn üsdünde oturıyám. Ġaldırdī ayağın
dudup da yitiverdim mi dombalak gediyá Bilal Emmim. İki gişi Bilal Emmimi duduyá, senin
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paranı biz verrik, söyle diyeler. Gülüşen, malamatlık, dram çok. Verrik biz senin paranı,
devam ed sen diyáler.

şeklinde bir açıklama yaparak türkünün söylenildiği esnadaki yaşanmış bir olayı dile getirmiştir.
Yedinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “O sefil Şeref’in (de) malını yiyen” dizesi hakkında
Bacısının bir oğlu Şeref var. Oňa yirmi otuz tana dana almış, ġadmış önüne. Ağşamā ġadar
Şeref aç susuz orda malları güdüyá. Yüz dönüm de tarlası varımış bacısının. Oňu da ekip
biçip sürüp yiyá. Oňu da baňa dediler. ‘O sefil Şeref’in malını yiyen/Ölürken soluman zor
Bilal Emmi’ diyá.

şeklinde bir açıklama yapmıştır. Hatice adında iki çocuklu dul bir geline söylediği “Ġocan Ölüp
Dul Ġalınca Dünyada” türküsünün üçüncü dörtlüğünden sonra “Valla gelin oturduğu yerden
kalkdı. Hemi ġaba oynuyá hem çiftetelli oynuyá. ‘Var ol âşık abi, sağol âşık abi’ hoşuna geddi
yani, Hac’a saldım.”, beşinci dörtlükten sonra “’Sağol, varol âşık abi’ diye. Gelin memnun.”
şeklinde bir açıklama yaparak türküyü söylediği ortamdaki durumun tasvirini yapmıştır. Yedinci
dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Sonra dönen Muharrem’in ġızına/Naima’yı Gülsüm’ü (de) bilin
mi gelin” dizeleri hakkında “Onlar da altmış yaşına dáğdí. Ā belik ördü, ikisi de evde ġaldı. Yani
beni báňzeri báğenmediler, ġocíya varmadılar. Âşık Softa da diyá ki ‘Kötüyü sen báğenmen, eyi
seni almaz. Ondan sonra Muharrem’in ġızına dönen’ diye, yani.” şeklinde bir açıklama yaparak
ilgili dizelerdeki evde kalan iki kız hakkında bilgi vermiştir. Bu türkünün devamında Hatice’nin
annesine söylenen dörtlükte geçen “Bindin miydi (de) ġırıyádın moturu” dizesi hakkında “Bizim
640’lığın oturāňa binmiş. Aşşāda fısdık tarrasıňa götürürken oturā ġırmış. Çatır çatır. Geldi ki
buríya. Noldu ulan dedim. Ġoca avrad bindiydi, o ġırdı bunu dedi yav. Yüz elli kilo var, dedi. O
ġırdı bu moturun oturāňı, dedi.” şeklinde açıklama yaparak ilgili dizenin bağlamını ortaya
koymuştur. 1978 yılında Bahçe kaymakamına söylediği “Şeker Gıdlık Oldu Çay İse Şurup” de o
dönemde Düziçi’nin Ellek beldesinde diğer yerlere göre daha çok traktörün olduğunu “Her köyde
iki üç tene motur var amma Ellek’de motur çok o zaman. On-on beş tene Ellek’den gelmiş”;
Ayağında Ermenek marka yırtık bir ayakkabının söyleyeceği türküde işe yaradığını “Âşıkların
türküde óňüne ne gelirse oňu ġoşar. At gelirse atı ġoşar, it gelirse iti ġoşar.” şeklinde sözlerle dile
getirerek bir bakıma âşıklık sanatı hakkında bilgi vermiştir. Aynı türkünün üçüncü dörtlüğünden
sonra “Ġaymakam dedi ki ‘Vatandaş dilinin altındā baklāyı çıkardı.’ dedi. ‘Sorunun mazot
olduğunu anladım.’ dedi.” şeklinde bir açıklama yaparak türkünün söylendiği esnadaki durumu
izah etmiştir. Aynı türkünün beşinci dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Boş tencereleri yakdın
dibine” dizesi hakkında “Hani, Erbakan ‘Boş tencere, boş ġazan’ diyodu ya. ‘Ġazanın altı ġızardı
ġızaracak, sen dibine yakdın’ diye Erbakan’a. Erbakan’ıňan Ecevit hökümetin başında o zaman,
bu türküyü söylediğim zaman.” şeklinde bir açıklama yaparak ilgili dizenin o dönemde
Türkiye’nin siyasetinde yaşanan hadiselere atıfta bulunduğunu dile getirmiştir. Aynı türkünün
son dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Fukara geziyá yırtık çarıklı/Para yok ġundura (da) geyek
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efendim” dizeleri hakkında ise “Âşık Softa, dırnağı yırtık ayakkabıyı ġaymakamın óňüne uzaddı.
O’ndan saklıyádı, gizliyedi ya.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bestesi kendine ait “Boran’da
Bir Avşar Gelini Gördüm” de türküye konu olan Avşar gelinin belindeki altın kemer hakkında
Belinde de bir Osmanlı, şey Avşar kemeri var, Avşar kemeri. Avşar kemerleri üç tane önünde
göbáňin üsdünde bir göbáňın üsdünde iki tene de yanında aynısı olur. Üç aynılı, safadlı
kemer. Zingir zingir zingir zingir ediye kemer, yörüdü müyüdü. Gümüş kemer. Safadlı kemer
diyeler ona, Avşar kemeri;

Avşar gelinin çok güzel olması hakkında
Ya ben şimdi şu durumda yedmiş bir yaşındayım. Daha dünyamda öyle bir gözel görmedim.
Mümkün dēl ya. O ġadar mı ġözel. Satan güzeller Avşarlardan çıkarımış eskiden. Mesela o
şeyler, Mürselōlu, Ġuzanōlu, Elbōlu ondan sonramıya buňňarın hepinin avradı Avşar’ıdı.
Avşarlardan çıkarımış güzel

şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bestesi kendine ait “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” adlı
hikâyeli türküyü 1975-76 yıllarında bir istek üzerine icra etmiştir. Âşık Softa, o yıllarda kendisinin
iyi bir âşık olduğunu;
Şimdi ben o zaman bir dediğini bir daha demeyen, saniyede beste yapan bir âşığım. Yani
yetmiş beş yetmiş altılarda. Yaşım yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi altı oralardayım yani yaşım.
He çok, âşıklığımın yani o zaman bu âşıklığa yadmış olsaydım beş yüz yapraklı benim
kitabım olurdu. Amma körüklediler beni. Babam, ġardaşlarım, yiğenlerim işde, oğullarım
yani âşıklığı ilerledmediler baňa.

şeklinde sözlerle dile getirdiği gibi âşıklık yönünden kendisine destek olmayan ailesine sitemini
de dile getirmiştir. Âşık Softa, türküye konu olan Gulliş Osman’ın at yarışları yüzünden bütün
servetini kaybetmesi hakkında;
Osman’ı kim diğner İsdanbul’da ya. At ġoşduran adamların alācī parasının sayısını bilmeyen,
uçāňan gelip geden adamlar. Ġara üzümüňen fısdık içiyňen at besleyen adamlar, arı
balıyıňan. Ben gözümünen gördüm Adana’da. Arının balın, fısdığın içini, ondan sonramıya,
Anteb’in ġara üzümünü çuvalıňan ata yediriyá. Osman bulsa gendi yecį ġuru üzümünen şeyi.
Osman perişan.

şeklinde bir açıklama yapmıştır. Türkünün ikinci dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Ġampdan
geç çıkıyá der Osman Ağa” şeklindeki dize hakkında “Soluğu kesildi, gücü yedmedi, demiye.
Ġambdan geç çıkdı diye. Oňa mahaňa ediye.”; dördüncü dörtlükten sonra ise “Köydeki evin bir
tarafı kepmiş, hışı çıkmış. Yapdıracak adam da yok, para da yok. Biz onu evdē evi heç demedik
de arkadaşlarının yanında okur, ayıp olur deyi apartman eddik o kötü evi, Osmaniye’de.
Apartmanın bir tarafı kepiyá, gel de tamirini yap Osman Ağa diye. Osman onu orda uydurur yani,
he.”; türkünün son dörtlüğünden sonra ise “Babasının öldüğünde ağlamıyan Osman Şen, bu beydi
söyleyince hök duddu ağladı arkadaş. Sabın’da bunu sȫledim, Sabın’a gelmiş.” şeklinde
açıklamalar yapılmıştır.
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Kaynak kişimiz Âşık Karayiğit Osman (İper), bestesi kendine ait icra ettiği “Karacaoğlan” adlı
türküsünde “Yörüyem oradan Hoğdu’ya varam” şeklinde ikinci dörtlüğünün ikinci dizesinde
geçen Hoğdu Yaylası hakkında “Hoğdu, Düziçi’ne bağlı Yeni Farsak köylerinin yaylasıdır. Dağın
başında meşhur bir ovadır. Çok verimli bir toprağı vardır.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
“Öksüz Ali I” de ise Öksüz Ali’nin amcasının hanımının kocasına Çukurova’da bacısını görmek
istediğini söyledikten sonra “Bizim Çukurova’da ġız ġardeşine bacı denir.” sözleriyle “bacı”
sözcüğü hakkında açıklama yapmıştır. Kız ve annesinin atlara binip yola çıkmasını ise “Ulaşımı
sağlayan o devirde addı.”; Öksüz Ali’nin bir kepeneğin altında yattığını “Bu malcı arkadaşlarda,
Aydınlı’da olur kepenek diye. Keçeden yapılmış bir örtünme aletidir.” şeklinde açıklamalarda
bulunmuştur.
Kaynak kişimiz Mehmet Balçık, “Öksüz Ali IV” te ikinci dörtlüğü icra ettikten sonra “Kırk gün
o adam düğün çalıyá. Kırk gün soňra varıyá ġına gecesi. O zaman bildiriyá nişanlısı olduğunu.
‘Ağlamasın ġına yaksın ağ ele’, diye. Ġına yakıyálar.” şeklinde bir açıklama yaparak bir bakıma
türkünün hikâye kısmında eksik anlattığı yerleri tamamlamıştır. Türkünün son dörtlüğünün son
dizesinde geçen “Göğala” nın kızın ismi olduğuyla ilgili bir açıklama yapmıştır. Mehmet Balçık,
Kul Bekir’e ait “Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim” adlı hikâyeli türküde de sık sık ara sözlere
başvurmuştur. İlk dörtlükten sonra “Adam ġocamış, aňňíyacağın gedemiyá.” şeklinde bir
açıklama yapmıştır. İkinci dörtlükten sonra kısık sesle çok kısa bir açıklama yapmasına karşın bu
açıklamayı deşifre edemedik. Üçüncü dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Ġanlıseki” ile ilgili “O
zaman Ġanlıseki’ye ilk çıkan kişinin geride kalan aşiret üyelerine buraya çıktığını bildirmek için
silah sıkar, Ġanlıseki’ye çıkdım, deyi. Benim dediğim yol sekiz saatlik yol. O zaman ancā yayan
sekiz sādde varırdın. Ben çok, ben çok geddim de. Bu da (Derleme esnasında orada bulunan Ali
Demir’i kast ediyor) bilir de.” şeklinde açıklama yapmıştır. Dördüncü dörtlükten sonra dörtlükte
geçen “İnceloğlu” hakkında “Orda, ormanımış. Ordan mutlak ya bir ġız ya gelin aşşā İnceloğlu
… ora ġaçarmış.” şeklinde açıklama yaparak türküdeki dizenin en anlama geldiğini açıklamıştır.
Beşinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “… Âşığ’ın yeri” hakkında ise “Bu dediğim Güllü Káħya
ise Düldül’ün dibinden.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
Kaynak kişimiz Zeynep Demir, Türkmen Ali’nin Oğullarının ölümü üzerine söylenen “Öldürülen
Üç Oğulun Ağıdı V” in ilk dörtlüğünden sonra ağıtta geçen “Türkmen Ali’nin uşağı” dizesini
kastederek “Türkmen Ali derlermiş babasına.”, üçüncü dörtlükten sonra “Yalıňız bir avradı
söylerimiş, bir bacısı. Dedem bunu teyp gimi almış alānı.”, altıncı dörtlükten sonra “İki
ġardaşımış satı, ikisini de öldürmüşler.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Zeynep Demir,
Karacaoğlan’a ait “Ġaşlarını Eğdirirsin” adlı hikâyeli türkünün ikinci türküsünde geçen “Meded”
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hakkında “Meded, diye bizim yaylada bir depemiz var. Ġavlaktepe derlerdi.” şeklinde bir
açıklama yapmıştır.
Kaynak kişimiz Tus Mustafa, kendi köylüleriyle Yörük taifesine mensup bir çobanın kavgasını
işlediği “Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin” adlı türküsünde çobanın söylediği bir dörtlükteki “Daha
benden böyük pehlivan geldi/Ġorkuyom çadıra dıkılır şimdi” dizeleri için “Bizim gelenleri gördü
orda.” şeklinde bir açıklama yaparak dizelerin bağlamı hakkında bilgi vermiştir. Bestesi kendine
ait “Boğazı Kurular” adlı başka bir türküde geçen “Yatsan bile ġaldıraman” şeklindeki ilk
dörtlüğün son dizesi hakkında “Yani gendiler yadsa bile, kalkmaz oňňar. Gevrek ekmāğı
yemeyince.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bestesi kendine ait “Davı Olsa Satın Alır Yarıya”
adlı başka bir hikâyeli türküde ikinci dörtlükten sonra “Benim bildiğim adam buňňar.” diyerek
türküde geçen kişileri tanıdığını belirtmiştir. “Biraz Zahmet Çekdim Doğrulttum Yolu” isimli
hikâyeli türkünün üçüncü dörtlüğünden sonra “Orda gederken suval-ı ġomşunun yerini de
söyleyememiş.”, dördüncü dörtlükten sonra “Hoca’nın Ġır’an’ını diğnemiş.” beşinci dörtlükten
sonra “O da ġabul olmamış. Para ġadar bir daşa yapışmış.” altıncı dörtlükten sonra “Oňa da
görmüş. Oňu da gösdermiş Allah gendine. Adamın ismi İrbehem. İrbehem’imiş.” şeklinde
açıklama yapmıştır. 1968 yılında bir olay üzerine bestelediği “Paraya Bakınca Acıdım Şaşdım I”
de de hem hikâye kısmında hem de türkü kısmında ara sözlere başvurmuştur. Çiflik
Mahallesi’ndeki bir değirmen hakkında “Çitliğ’in orada bir değirmen varıdı. Boz Ahmed’i
öldüren bir değirmen”; Atalan’ın eskiden Böcekli olarak bilindiği hakkında “O zamanlar
Böcekli’yidi. Şimdi Atalan oldu.” şeklinde açıklama yapmıştır. Türkünün üçüncü dörtlüğünden
sonra “Ayānı da germiş şȫle”; beşinci dörtlükten sonra “Burda, serilip de kalkdığı zaman”; altıncı
dörtlüğün ilk iki dizesinden sonra “çocuğun”; son iki dizesinden sonra ise “Dedim Köse’ye”;
yedinci dörtlüğün ilk iki dizesinden sonra “paranın ġabı muşamma”; dokuzuncı dörtlükten sonra
“çocuk on lirası ġalmış ya” şeklinde ara sözlere başvurmuştur. Türküye konu olan Köse ile daha
sonraki zamanlardaki konuşmalar da bu türkünün hikâye kısmında “Bu dedim gezdiğin yeri , bu
dedim senin. Bir sāadde gezdim, gezdim buruya, diyo. Senin bu bir sāadde gezdiğin yeri bir günde
bir id gezmez, dedim. Bir sāadde gezdim, diyo.”; “Köse diyo ki o da burnuma burcu burcu koktu
emme diyo.”; “Köse dedim. Gelin seni admış, dedim. Ya admadı da diyo. Ġolumdan duddu
çekiverdi. Omuzum kütür kütür ediyo, diyo.”; “Ulan her yeri dōru da diyo Köse, ırahmadlık. Şu
dutunca atıverdi, dediğin yer var ya. Bura yalan, diyo. Hele geline gücün yedmiş mi dedim. Gelin
diyo, ġolumu söküdüydü, diyo.” şeklinde ara sözlere yer verilmiştir.
Kaynak kişimiz Bekir Akan, Âşık Hüseyin’e ait “Eğlen Güzel Güzel Eğlen Figam Açayım” adlı
hikâyeli türküde Âşık Hüseyin’in yolda gördüğü bir kıza söylediği türküden sonra “Ġız da zaten
âşığımış. Hemen satırları yere ġoyuvermiş.” şeklinde bir açıklama yaparak kızın âşıklık
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yeteneğinin olduğuna dikkat çekmiştir. Âşık Halil’e ait “Âşık Halil VI” te, Âşık Halil’in sevdiği
kızın kına gecesinde yaşlı bir kadının Sultan’ı evleneceği Osmay Bey’den vazgeçirmek için
söylediği türkünün ikinci dörtlüğünden sonra “Kel diyo. Tıngır kel, sulu kel. Yanında yataman,
diyo.”; Derdiçok ile kızın atıştığı “Sallanı Sallanı Pıňara Geldin” isimli türküde kızın söylediği
türküde geçen “gazi” sözcüğü hakkında “Gazi altın yani. Fes geyerlerdi eski insanlar. Fes geyerdi,
gazi olurdu; eski Osmanlı gazileri olurdu.” şeklinde açıklama yapmıştır.
Kaynak kişimiz Selver Nayan, “Kozanoğlu’nun Ağıdı I” de, ölüm döşeğinde olan Kozanoğlu’nun
suçsuz yere boşadığı hanımın kendisini ziyarete geldiğinde söylediği ağıdın “Ġurban olam
emmimolu/Bir şor dedin yakışdı mı ocağına” şeklindeki ilk iki dize hakkında “Yani beni
ġovaladın demeye getirmiş.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. İcra ettiği “Leyli’nin Ağıdı” nın
dördüncü dörtlüğünden sonra Leyli’nin anasının ölen kızına aralıksız dörtlükler düzerken bir
akrabasının “Yeter Durdu” diyerek (Durdu) bu kadar acı çekmesine gönlü razı olmadığını
belirterek bir bakıma beşinci dörtlüğün açıklamasını yapmıştır. Kaynak kişimiz Melek İşi, icra
ettiği “Ağca Ceren Ener Gelir Yırakdan” isimli hikâyeli türküde birinci dörtlüğün son dizesi “Sık
yeğen üsdüne ceren geliyor” hakkında “Geline sıkıcılar yani.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
Kaynak kişimiz Mehmet Kırmıt, Âşık Hüseyin ile bir kızın karşılıklı atışması biçiminde olan
“Oğlan Geldin Ġamlı Ġamlı Oturdun II” adlı türküde, kızın söylediği dörtlükten sonra “İbiş, ben
doydum, diyo. Âşık Hüseyin eli ġulağa atıyo. Bir ġız, bir gendi yani.”; türkünün devamında kızın
söylediği ikinci dörtlüğün ikinci dizesinden sonra “Bir ġız bir gendi.”; Âşık Bilal’e ait “Bugün
Ben Bir Güzel Gördüm I” adlı hikâyeli türkünün birinci dörtlüğünden sonra “Öğretmenler bakdı.
Aynı geyim öyle diyo. Zatı on puan dedi, diyo avrad bunu duyuncu.” şeklinde açıklama yapmıştır.
Âşık Mulla’ya ait “Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık” ın dördüncü dörtlüğünden sonra
“Ölmeyene devir döner yalıňız” şeklindeki dörtlüğün son dizesi hakkında “Gene gelir seçim diyo,
yani.”, aynı türkünün devamındaki “Ġuruşun ardıňa ġurşun atarlar” şeklindeki dörtlüğün üçüncü
dizesi hakkında “Beş ġuruş isteyeler ya”, sıradaki dörtlüğün ilk iki dizesinden sonra “Dóğüşü öte
yüz çıkarmış. Zinden, Zinden. Şu öte yüz.” şeklinde açıklamalar yapmıştır. Âşık Köroğlu’na ait
“Düldül Dağı Duman Almış Başına” nın üçüncü dörtlüğünden sonra bu dörtlükte geçen
“Çerçioğlu köyü (de) eder hayali/Bütün araziler bozulur geder” dizeleri hakkında “Baraç yapıldı
ya.” şeklinde bir açıklama yaparak Çerçioğlu köyünün çoğu arazisinin sular altında kaldığına
açıklık getirmiştir. Dadaloğlu’na ait “Ġardaşdan Ġardaşa Kemlik mi Gelir” isimli hikâyeli
türkünün üçüncü dörtlüğündeki “Yapdırırsan yapdır gendin için bir oda/Zarar eyle adam olman
kârınan” dizeleri hakkında “Yani, gelenin gedenin olsun. Yedir, içir diyo yani.” şeklinde bir
açıklama yapmıştır.
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Kaynak kişimiz Muhittin Avcı, icra ettiği “Garipçe Garipçe Öten İbili” isimli bozlaktan sonra
sıradaki dörtlüğünün aklına gelmediğini “Bir meyidi ġaldı amma.” sözüyle dile getirmesi üzerine
derlemeci “Ġaracalaması mı?” şeklinde bir soru sormuştur. Muhittin Avcı da “Yok, gediyor bu
türkü dikine yokarı.” diyerek bir bakıma hem türkünün hem de türküye konu olan sevdalı
delikanlının sevgilisini aradığı yerlerin devamı olduğunu belirtmek istemiştir. Derlemeci, hem
bozlağın kendisinin güzel olduğunu hem de icrasının etkili olduğunu belirtmesi üzerine Muhittin
Avcı “Yav, çok güzel bir türkü de. Bunu yemek ġolay dēl. Bunu her adam yiyemez.” şeklinde bir
açıklama yaparak bozlağı her kişinin icra edemeyeceğini dile getirmiştir. Muhittin Avcı, mola
esnasında hatırlamadığı dörtlük aklına gelince bu dörtlüğü icra etti. Bu dörtlüğü icra ettikten sonra
“Çok ağır bir türkü. Çok ağır, çok ağır ha.” şeklinde açıklamada bulunarak yine bozlağı icra
etmenin çok zor olduğunu, her kişinin bozlağı icra edemeyeceğini dile getirmiştir. Kaynak kişimiz
Âşık Abdi Şeker, Âşık Kul Hamit’e ait “Oğlağımın Belin Ala” adlı hikâyeli türküde hikâye
kısmını anlatırken zengin olmasına karşın yanında çalıştırdığı Hamit Goca’nın hakkını vermeyen
Garamık Goca’nın bu cimriliğini “Zenginler hep damak olurdu ya.” şeklinde ara söze başvurarak
Garamık Goca’nın şahsında bütün zenginlerin cimri olduğunu dile getirmiştir. Âşık Abdi Şeker,
aynı türkünün icrasında Hamid Goca’nın Garamık Goca’ya söylediği türkünün Garamık Goca’ya
hemen ulaşmasıyla ilintili “Bu söz, hani bir yerde bir sözü söylersen o söz dolanır, pullanır, yayılır
memlekete.”; Garamık Goca’nın Hamid Goca’yı yanına çağırması sonucu Hamid Goca’nın
derhal emre itaat etmesi hakkında “Bir ağa eskiden haber salsın da haydi gedme bākalim” şeklinde
bir açıklama yapmıştır.
Kaynak kişimiz Bediha Gezer, icra ettiği “Çek Yeğenim Dabançayın Yayını” adlı hikâyeli
türkünün ikinci dörtlüğünden sonra “Gene sıkamamış.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. “Hele
Geline Bak Geline” da ise ilk dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Yedi sene oldu baňa/Daha
söylemem birine” mısraları hakkında “Ben ahraz dáğílım, gelinlik sürüyem demiş, oğlum.”
şeklinde bir açıklama yaparak türküyü söyleyen gelinin yedi sene kimseyle konuşmadığının
sebebini açıklamıştır. Aynı türkünün ikinci dörtlüğünden sonra ise dörtlükte geçen “Ġardaş dāl
ġayın dāl/Heç içerim ġaynamıyá.” mısraları hakkında “Yani, ġardaşın yemāňı bişirse daşırmayıcı,
ġayının da bişirse daşırmayıcı. Ġuma geliyá ya. O da diye ki ‘Sağır gelin suğur gelin/Şoran daşdı
sağır gelin’” şeklinde bir açıklama yaparak gelinin, kocasının kendi üstüne aldığı gelinin düğün
yemeğini yapmak zorunda kaldığı için yemekleri taşırdığını açıklamıştır. Bediha Gezer, bu
türküden sonra türküye konu olan gelinin o dönemde yedi sene kocasının ailesiyle konuşmama
âdetine uyduğunu belirttikten sonra “Evel böyle sevgi saygı varımış. Şimdiki ġızın hangisi
gelinlik sürer, soruyám saňa? (Derlemeci, böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.) Senin ġız
mı sürer, benim ġız mı sürer?” şeklinde bir açıklama yaparak eski zamanlarda gelinlerin kocasının
ailesine karşı derin saygıları ve hürmetleri olduğunu, ancak günümüzde bu geleneğe uyan kızların
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kalmadığını belirterek bir bakıma günümüzde eskisi gibi geleneklere uyulmadığının altını
çizmiştir.
Kaynak kişimiz Mehmet Köşker, kendi oğlunun ölümü üzerine söylediği “Mustafa’nın Ağıdı”
nın ilk dörtlüğünden sonra “İki ġızım var, iki de gelinim var.” şeklinde bir açıklama yaparak ikinci
dörtlükte geçen “İki bacı iki gelin ağlıyo” satıra açıklık getirmiştir. “Sarı Ahmet’in Ağıdı IV” ün
hikâye kısmında Sarı Ahmet, bir yere giderken nişanlısının annesi, Sarı Ahmet’i kahve içmesi
için evine davet eder. Sarı Ahmet, işi olduğunu söyleyerek yoluna devam edince nişanlısının
annesi, kayınbabasın çağırdığını söyler. Sarı Ahmet de kayınbabasının çağırması üzerine hemen
davete icabet eder. Mehmet Köşger, hikâyenin bu kısmında “Ġaynanın sözü dudulmaz da
ġayınbabanın sözü reddedilmez, o devirde. Şimdiki devir dēl, yani.” şeklinde bir açıklama
yaparak geçmişle günümüz arasındaki davranış farkına değinmiştir. Mehmet Köşker, aynı metnin
üçüncü dörtlüğünden sonra üçüncü dörtlükte geçen “Size diyom bacılarım/Siz vurun Ahmed’in
adın” mısraları hakkında ise “Evlenmem de diyo, nişanlısı. Oňňara şediye.” şeklinde bir açıklama
yaparak bahsi geçen dizelerin anlamına açıklık getirmiştir. Ağıdın beşinci dörtlüğünden sonra
dörtlükte geçen “Güz gelse de düğun ġursak” dizesine atfen “Düğún güzden güze olurdu o
devirde.” şeklinde bir açıklama yaparak ağıdın yakıldığı dönemdeki düğünlerin yapılma
mevsimine açıklık getirmiştir.
Kaynak kişimiz Selim Şahin, “Ahmet’in Ağıdı” nın ikinci dörtlüğünden sonra ikinci dörtlüğün
sonundaki “Ahmed’imi eyi ara” dizesinin ne anlama geldiğini aydınlatır nitelikte “Öbürleri arıyá,
dalmışlar.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bestesi kendine ait “Aldım Ġalemi Elime” de ise
ikinci dörtlükten sonra üçüncü dizede geçen “Ebru ile Emel” isimlerinin kim olduğunu “İki ġızı
var: biri Emel, biri Ebru.” şeklinde sözlerle açıklamıştır. Aynı türkünün beşinci dörtlüğünden
sonra kendi türküsünün ahenkli, kafiye ve rediflerin uyumlu olduğunu dile getiren “Hepinin sonu
‘r’ fardındaysan, bak.” sözlerine yer vermiştir. Kaynak kişimiz Sakallı Horuz Memmed lakaplı
Mehmet Toz, icra ettiği “Tecirri’nin Harmanları” ndan sonra “Ses ġalmadı. Eskiden eyi çarırdım.”
şeklinde bir açıklama yaparak türküyü iyi icra edemediğini belirtmek istemiştir.
Kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş, icra ettiği “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı IV” ün ikinci
dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Almış (da) vermez Tecirliler/Erzurum başlıklı atlar” dizeleri
hakkında “Erzurum’dan gelmiş, atların başlığı. Erzurum’dan alırlar, ġayrı vermez. Tecirli ora,
Araplı.” şeklinde açıklama yapmıştır. Abdülkadir Tıraş, bu ağıdın hikâye kısmında da yer yer ara
sözlere başvurmuştur. Ağıda konu olan zamanda bir çeşit tüfek olan “gümüşlü tüfek” i “O tarihte
şu gümüşlü tüfekler varıdı. Tek tüfek tek. Onu altına barudu ġordu. Üsdüne ġurşun atardı. En
üsdüne de bir ġuru sıkı vururdu yani. O öyleydi, çakmakdı yani.”, hayvanların çok olmasını “Mal
çok ya, o tarihte. Ekilmiş bişe yok ki. Hele sürsün adam. Hayvancılığıňan geçinirlermiş.”, o

475

dönemde yolların olmamasını “Yol nerde şimdikį mi ya. Her taraf yol oldu. Bir patika yol varıdı.
Ben bile yetişdim ya.”, o dönemde bir çeşit pipo olan “gallin” i “Sen bilmen. Gallin yaparlardı.
Şöyle de (eliyle göstererek) sapı varıdı. Şöyle oyuk. Onun içi de ġoġudu, şöyle gallinin. Ġallin
derlerdi oňa ya. Tütünü içine basarlardı. Kād ne yok. Tütünü puf puf puf içerdi. Ondan da şöyle
(eliyle göstererek) vurur, gallinin içini. Külü döküldü müydü, geri cebine alırdı.” şeklinde sözlerle
açıklamıştır.
Kaynak kişimiz Veli Sağlamer, icra ettiği bestesi kendine ait “Boşa Efkârlanma Divane Göňül”
ün ikinci dörtlüğünden sonra ikinci dörtlükte geçen “Mensuru gendini aşkın dalına/Bir yâr için
asdığını duydun mu” dizeleri hakkında “O asılmış ölmüş. Ġalanlara ne gelmiş bakim.”; yine
bestesi kendine ait “Bir Selam Gönderdim Hacı Dayı’ma” adlı türkünün ikinci dörtlüğünden sonra
dörtlükte geçen “Bu hususta baňa bulmayın suçu/Iħtıyardan ġurban olur mu Dayı” dizeleri
hakkında “Yani, ġurbanlık verene de türkü söylüyo, demen, diyo. Şimdi bu benim öz dayın dāl
da dayımġılın ortağı. Buňa da dayı derik yani.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Kaynak kişimiz
Ozan Ali Tülüce, “Kabak Türküsü” nü şiir şeklinde icra ederken türkünün ikinci dörtlüğünden
sonra ikinci dörtlükte yer alan “İnkâr edme Mehirl(i)oğlu/Yerken Ġarı Fakı görmüş” dizeleri
hakkında “Ġara Fakı derler bir adam varımış, o da görmüş, onun malının yediğin. İnkâr edermiş,
benim malım yemedi diye.” şeklinde bir açıklama yaparak bahsi geçen dizelerin bağlamına
açıklık getirmiştir.
Kaynak kişimiz Şerife Benli “Gelin Ayşe’nin Ağıdı” nın “Henge babam ġızı henge” şeklindeki
dördüncü dörtlüğün ilk dizesi hakkında “Yengesi de varmış ha”, son dörtlükte geçen “On yedi
gün oldu /Daha beli dolamalı” dizeleri hakkında “On yedi gün sonra bulmuşlar Cahan’ın içinde.
Dolama da belindēmiş. Dolama geyerlermiş evvelden. Şöyle şurası (eliyle göstererek) bağlı.”
şeklinde ara sözlere başvurarak ilgili dizelerin ne anlama geldiğini açıklamıştır. “Şerife’nin
Ağıdı” nın ilk dörtlüğünde geçen “Dadlı cana ġıyılır mı/Ġayınbaban darılınca” dizeleri hakkında
“Amma ġayınbabası darılmış amma ġayınbabası öldürük dellermiş. Yengesi de demiş ki:
‘Sandığın dibine diz yıkıdı, sandıkdan dizgin çıkarmış, dizgin. Atlara ala bora örerlerdi. Atlara
böyle bālarlar. Sandıktan bir dizgin çıkarddığını gördüm.’ demiş yengesi. O dizginiňen asılıymış,
gelin.”, son dörtlükten sonra ise dörtlükte geçen “Şehit isen ħatın ġızım/Mezarında yanar ışık”
dizeleri hakkında “Ġayınbabası öldürürse mezarında yanar ışık, diyá. Böyle türkü söylemişler
işde.” şeklinde ara sözlere başvurmuştur. Şiir şeklinde icra ettiği “Benli Emine’nin Kocasına
Söylediği Ağıt” ın ilk dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Ölen senin ağan dál mi” dizesindeki
“ağa” sözcüğü hakkında “Ġayına aġa, derlermiş.”, ikinci dörtlüğe geçmeden önce ise ikinci
dörtlükte geçecek olan “Hacı’yı amanad eddin” dizesinin ne anlama geldiğini “Bir de köddücāğız
oğlu varıdı. Onu da ġardaşımın amanatı, demiş.” sözleriyle açıklamıştır. Aynı ağıdın üçüncü
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dizesine geçmeden evvel üçüncü dizede geçecek olan “Hacı’mın yalıňız Hacı’sı/Cahan’dan gelir
sucusu” dizeleri hakkında “Ġayrı Cahan’dan su getiriyáler, yuyacaklar. Su ġoyuyolar.”, üçüncü
dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Yok mu bunun çit bacısı” dizesi hakkında “Bacılarını üsdüne
getirmiye dedem. Ġızını ġaçırtmışlar. Adamın ġapısı ġapalı ġalmış. Avrad ölmüş, ġızı da
ġaçırdmış bacıları. Ölüsüne bacılarını getirmiyeler.”, beşinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen
“Gününde görmedim yokluk” dizesi hakkında “Dedem çok zenginimiş, sayısız malı varımış.
Ondan sonra dedemi götürüyorlarmış. Başını, ġırmızı fes geyerlermiş, ebem fesini alıyá.”, altıncı
dörtlüğe geçmeden önce ise dörtlükte geçen “Fersini aldım elime” dizesi hakkında “Dedemi
götürüyorlarmış. Başına ġırmızı fes geyerlermiş, Mevlana’da dönenler gimi. Ebem, çarpıveriyá,
fesini alıyá.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Şiir şeklinde icra ettiği “Karısı Tarafından
Öldürülen Adamın Ağıdı” nın son dörtlüğünden sonra “Bunu da anasının ağzıňan söylüyolar,
mapus olan oğlana. Söylediydi amma belleyemedim işde yavrım aman. Beş altı sene evvel
gelseydin.” şeklinde bir açıklama yaparak hem ağıdın söyleyicisi hakkında bilgi vermekte hem
de hafızasının eskisi gibi olmamasından yakınmaktadır. Ezgiyle icra ettiği “Önlerinden Cahan
Akar” türküsü, Ġıdış Ġısacık lakaplı bir icracının Kırmacılı köyünden Omar adında bir adamın
isteği üzerine Bahçe, Cığcık, Kırmacılı, Sarpınağzı, Kesmeburun, Bozkuyu gibi köy ve
mevkilerin güzel kızlarını konu alarak söylediği bir türküdür. Şerife Benli, bu türkünün yakıldığı
sırada orada olduğu için türkünün bağlamı hakkında malumata sahiptir. Şerife Benli, bu türkünün
bazı dörtlüklerinden sonra yer yer açıklamalarda bulunarak türkünün bağlamını vermeye
çalışmıştır. İkinci dörtlükten sonra “Bahçe’ye geldi. Bahçe’de de bacısı var, kötü diyemez.”
şeklinde bir açıklama yaparak bir sonraki dörtlüğünün bağlamını vermeye çalışmıştır. Dördüncü,
beşinci ve altıncı dörtlük Ġıdış Ġısacık’ın Kırmacılı köyünden Omar denen bir adama takılmak
amacıyla Kırmacılı köyünü yeren bir dörtlüktür. Şerife Benli, bu dörtlükten sonra “Olmadı valla
dayı. Sakalını severim, dedi.”, beşinci dörtlükten sonra ise “Dayı içine eddin valla, dedi” diyerek
Kırmacılı köyünden Omar’ın tepki gösterdiğini dile getirmiş; altıncı dörtlükten sonra ise türkünün
neden 4, 5, 6. dörtlülerin Kırmacılı köyünü konu aldığını “Ġımaca, üç tene ya.” sözleriyle açıklık
getirmiştir.
Kaynak kişimiz Kâmil Yüksel, şiir şeklinde icra ettiği İbrahim Benli’nin askere giderken
söylediği “Āşamıňan Millet Toplandı Bize” isimli türkünün ilk dörtlüğünden sonra ilk dörtlükte
geçen “Doğru Ġadirli’ye geder yolumuz” dizesi hakkında “Şube Ġadirli.” şeklinde açıklama
yaparak o zamanlar askerlik şubesinin Kadirli’de olduğuna açıklık getirmiştir. İkinci dörtlüğün
“Topal Ġarı’nın da yanına vardım” dizesinden sonra “Burda sakat bir ġarı varıdı.”, aynı dörtlüğün
son dizesi “Hep şubeye görünecek elimiz” hakkında ise “Sekiz ġurra ya.” şeklinde açıklama
yaparak o dönemdeki askere alınma usulü hakkında bilgi vermiştir. Yine aynı türkünün bir başka
dörtlüğünde geçen “Aladağ esdi soldu gülümüz ” dizesinden sonra “Bir de sōk yel esiyá ki.”, son
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dörtlüğünden sonra ise “Ġalan askere geddi.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. İbrahim Benli’ye
ait “Oturmuşlar Dize Dize” adlı diğer türkünün üçüncü dörtlüğünde geçen “Baňa bir türkü
söylemiş” dizesi hakkında “Gelin de söylüyor türkü.” şeklinde bir açıklama yaparak türküye konu
olan gelinlerin de türkü söyleme yeteneğinin olduğunu dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mehmet Yavuz Aslan icra ettiği “Eşkıyalar Tarafından Vurulan Askerin Ağıdı”
nın ilk dörtlüğünün “Ne yatıyon arkadaşım” şeklindeki ilk dizesinden sonra “İşde Memmedli’ye
varamazsak Daşköprü’de yadmayak mı, diye, işde. Akşam namazı oldu orda. Akşamlık var ya.
Onun için şiirinde o geçer.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Kaynak kişimiz İsmet Yılmaz,
“Su Kavgası” türküsünde ikinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Çocuklarıma yeyecek edicim”
dizesiyle ilgili “Fakirlik varımış canım.” şeklinde eski dönemlerde yöre ahalisinin ekonomik
durumunu ortaya koyan bir açıklama yapmıştır. Türkünün altıncı dörtlüğünde geçen “gurada”
sözcüğünü ise “Gurada dediği tüfek.” şeklinde açıklamıştır.
Kaynak kişimiz Ahmet Tıraş’ın icra ettiği “Sabah Birde Ordan Bindik Trene” adlı bestesi
babasına ait türkü, Ahmet Tıraş’ın babası Osman Tıraş’ın askere giderken Bahçe’de trene binip
askerlik şubesine kadar olan yolculuğunu ve askerde yaşadığı bazı olayları konu almaktadır.
Ahmet Tıraş, türkünün bazı yerlerinde yolculuk sırasında uğranılan yerler hakkında açıklamalar
yapmıştır. İcra ettiği türkünün birinci dörtlüğünden sonra “Ġara treninen gediyolar.”, dördüncü
dörtlükten sonra yine “Ġara treninen gediyolar.”, yedinci dörtlüğünden sonra “Ondan sonra da
orda şeye varıyo. Bir iki tene daha var da. Bir mi iki mi? Şeye, Ġırklareli’ne ġadar gediyolar.
Orada varışın, buňňarı yayan, beş sáat yayan asgeri şeye salıyálar. İşde yani, araziye gönderiyolar.
O zaman Almanya, şeye saldırdıydı ya.”, son dörtlüğün ilk dizesindeki “Ġırklar’dan” sözcüğünü
söyledikten sonra “Ġırlareli’ne varıyá”. şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.
Kaynak kişimiz Âşık Bilal Ceyhan “Kaman Ağıdı III” ün dördüncü dörtlüğünde geçen “Fakı’m
caminin bülbülü” şeklindeki ilk dizesinden sonra “Oğlunun birisi imammış, Fakı.” şeklinde
açıklama yaparak dizede geçen “Fakı” nın kim olduğuna, beşinci dörtlükten sonra ise dörtlüğün
“Halil Kâhya’m ġıra binse” şeklindeki üçüncü dizesi hakkında “Halil de muhtarımış, yani.”
şeklinde açıklama yaparak dizede geçen “Halil” in kim olduğuna açıklık getirmiştir. “Bayındırlı
Köyü” türküsünün hikâyesini anlatırken hikâyede geçen “tuluk” hakkında “O zamanlar tuluk
olurmuş.”, türkünün ikinci dörtlüğünden sonra dörtlükteki “Poker oynar ġılıç çeker/Oyuncu köy
Bayındırlı” dizeleri hakkında “Boyalı’da öyle kumarhaneleri vardı, bunların işini bitirdi, yani.”
şeklinde açıklamalar yapmıştır. “On Birinde Ben de Çıkdım Gurbete” türküsünün birinci
dörtlüğünden sonra “Bunu gendi makamını okuyom aynı böyle söylerdi.” şeklinde bir açıklama
yaparak bu türkünün ezgisini ustası Kır İsmail’in söylediği şekliyle icra ettiğini belirtmiştir.
“Eşkıyalar Tarafından Vurularak Öldürülen Mehmet’in Ağıdı” nın ilk dörtlüğünden sonra
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dörtlükte geçen “Gelin Kürd içine geddi” dizesi hakkında “Ġafile Kürd’ümüş yani.”, ağıdın son
dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Altı patlar boş muyudu” dizesindeki “altı patlar” için “O
zamanın bir silahıdır yani.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. “Ġız Ġaçırmak Ġolay Değil” in
ikinci dörtlüğünden sonra türkünün üçüncü dörtlüğünde yer alan “Çingene aldırdım kazağı/Böyle
durum var arkadaş” dizeleri hakkında “Emine’ye geder.‘Baňa edeceğin bu muydu?’ ‘Ah,
ġardaşım aldım da hayrını mı gördüm ki ġazağın cöbüne ġodum da, haymanın direğine dakdımdı.
Cingene çaldırdım, diyo, paranın gününü de görmedim, diyo, Emine’” şeklinde açıklamalarda
bulunarak Hüseyin’in kızı kandırması için Emine’ye para vermesi, akabinde Emine’nin kızı
kandırmayıp kızın gelin gitmesi üzerine Hüseyin’in Emine’nin yanına varması ve hesap
sormasına açıklık getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mariya Hatınkız, Mustafa Kara’ya ait “Bir Yaylamız Var Da O Da Morali” adlı
türkünün ilk dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Çöplünün Beli, Morali, Akçamın Suyu” yayla
yerlerini kastederek derleme esnasında orada bulunan Karayiğit köyünde 20 yıl muhtarlık yapmış
Mehmet İlçi’nin sayılan bu yerleri bildiğini “Ha, Memmed ġardaş bilir o yaylaları.” sözleriyle
dile getirmiştir. “Münire’nin Ağıdı” nda Münire’nin akşam yanlışlıkla vurulup savcının ertesi
günü geç vakitlerde gelene kadar olay yerinde öylece bekletilmesinin nedenini “Evvel böyle araba
nerdeydi, ney nerdeydi?” şeklinde bir açıklama yaparak eski zamanlarda ulaşımın sıkıntılı
olduğuna açıklık getirmiştir. Ağıdın ikinci dörtlüğünden sonra “Gem çakı mı yatıyo. İkindine
geldi dokdur, savcı. Osmaniye’nin orda emmileri varıdı.”, dördüncü dörtlükten sonra ağıdı yakan
kızın annesi ve yetkililerin olay yerine gelmesinden sonraki gelişmeler hakkında “Bu avrad bir
ağıdlar ağladı, bir ağıdlar ağladı, abovv. Sonradan ġalan geldiler. Bunu dediler kine şedek
dediler.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Aynı ağıdın altıncı dörtlüğünden sonra altıncı
dörtlükte geçen “Oyası mekik de başlı” dizesi hakkında “Mekik işliyomuş, oyasını getirdi ta
oraya.” şeklinde açıklamada bulunduktan sonra “Dediler, bunu işde, dokdur ney gelinci, babası
öldürdü mü diye neddiler, öteden beri geldi dedi kine.” şeklinde bir açıklama daha yaparak
yetkililerin kızın ölüm sebebi hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir. Ağıdın son dörtlüğünden
sonra dörtlükte geçen “Açman yavrımın üsdünü/Sürmeli’m bana darılır” dizeleri ve akabinde ölen
kız hakkında “Öyle deyinci, o dokdur cebinden mendili çıkardı. Silini silini ağladı. Böyle bir
babayiğid, gözel ġızıdı. İşde Allah’ın rahmetine ġavışdı amma genç geddi.” şeklinde açıklama
yapmıştır. “Tahsildar Ali’nin Ağıdı” nda bütün köylülerin cenazeye iştirak ettiğini anlatırken o
zamanın cenaze merasimi ile günümüz cenaze merasimi arasındaki farkı açıklayan şu
açıklamaları yapmıştır: “Evveli ölümün bir starası varıdı burda, abovv. Kimse evinde ġalmazdı.
Haftalarınan ged, gel, ged, gel. Şimdi yavrım ölüyü mezere ġoyuyolar, İmdi diyo ki bunların aláya
‘Bizim adamın ölüsü ġadar ġalabalık ölü ġalmadı. Çok görmedik, çok süren ölü de görmedik’
diyolar.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Ağıdın birinci dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen
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“Şubatda yaylaya göçdü” dizesi için “Şubatıdı o ay da.” şeklinde bir açıklama yaparak ölenin
hangi ayda öldüğüne açıklık getirmiştir. İkinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Ġınamayın eller
beni/Bacı ġardaşın kokular” dizeleri hakkında “Satı iki ġardaş bir bacılarıdı.” şeklinde bir
açıklama yaparak ağıdı yakan kadının kaç kardeş olduğu hakkında bilgi vermiştir.
Kaynak kişimiz Ömer Kölef, “Köse Hoca’nın Ağıdı” nda ikinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen
“Bir gece müsefir olmuş /Ali’nin yolunu gözler” dizeleri hakkında “Ali, burda, temmuzda ekin
biçiyo, pammuk otu alıyo ya. O da bir gece müsefir olmuş dedi. cenezeyi beklediyeler, Ali gelsin
diye yani. Ġardaşı çocuğu. Emmisinin ölüsüne, onu demek isdiye.”, dördüncü dörtlükten sonra
dörtlükte geçen “İçinde müsefir yatar/Bakın de Ali’nin işine/Gölügün pazarda satar” dizeleri
hakkında “Ata binerdi ġoca. Eskiden bir doru, sakar atı varıdı. Dokuz çadırlı, eskiden ġıl çadır
olurudu, direkli, yani. ‘İçinde müsefir yatar’ dediği, ‘Bakın Ali’nin işine’. Ġoca ölüşün, gölüňü
bazarda satar, diyo.” yedinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Memmed’e düğún
ġurucuk/Babamın işi dolâşık” dizeleri hakkında “’Memmed’e düğún ġurucuk’ dediği şimdiki
Omar var ya, şeyin altında (Derlemecinin tanıdığı Ömer Genç’i kast ediyor) Onun babası evlenici.
Ġoca ölüye, o yanda yani. Nişanlılıyıdı ya, yani, ‘Memmed’e düğún ġurucuyduk/Babamın işi
dolâşık’ yani babasına, anasını alıcıyıdı. Babası evleniciyidi. Ġoca, ölüşün yani, işi dolaşık, diyo.
Oňa getiriye ġarı.” şeklinde açıklama yapmıştır.
Kaynak kişimiz Âşık Mustafa Köse, “Dinle Sevdiğim Dinle Sözümü” türküsünün üçüncü
dörtlüğünden sonra “Yani, bu gendi söylemem. Heçbir âşığın uydurması yok. Gendi söylemem.”
şeklinde bir açıklama yaparak türkünün kendi bestesi olduğuna vurgu yapmıştır. Âşık Murat’a ait
“Çok Kelam Ġonuşursan Ağzın İçinde” adlı türkünün birinci dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen
“Milletin ağzından geri alaman/Söyleme sırrını elin içinde” dizeleri için “Öyle, milletin ağzından
alabilin mi?, yok. ‘Söyleme sırrını elin içinde’”, şeklinde açıklama yaparak ilgili dizelerin anlamlı
olduğunu, beşinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Şehid oldu yatıyor Hüseyin şahın/Kerbela
denilen çölün içinde” dizeleri için “Orda dēl mi? Orda şehid eddiler.” şeklinde derlemeciden onay
bekleyen sözde soru cümlesi kullanmıştır. Aynı türkünün altıncı dörtlüğünden sonra dörtlükte
geçen “Ġoyarlar ġabıra örerler kerpiç/Bilmem nasıl oluruk onun içinde” dizeleri hakkında “Orayı
bilemen ki. Orayı bilemen.” şeklinde açıklama yaparak mezarın içinde bir ölünün ne yaşadığını
kimsenin bilemeyeceğini vurgulamıştır. Yedinci dörtlükten sonra yedinci dörtlükte geçen
“Hazreti Ali Küfe’de yaralandı başından” dizesi hakkında ise “Onu Küfe’de yaradılar gece. Hz.
Ali Efendi’miz.” şeklinde açıklama yapmıştır. Bestesi kendine ait “Yalan Dünya Ne Şirinsin”
isimli türkünün ilk dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Sen de çekilin sorguya/Cümle âlemi aldık
keri” dizeleri hakkında “Bu dünya da çekilecek sorguya daha”, ikinci dörtlüğün ikinci dizesinden
sonra “İsim uyar mı adına” şeklindeki ikinci dize hakkında “Dünyanın adında başġa bir kimsede
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isim var mı? Yok. ‘ İsim uyar mı adıňa’”, aynı dörtlüğün sonunda dörtlükte geçen “Sur düdüğünü
çaldık keri” dizesi hakkında “Sur düdüğünü çaldı mı bişe ġalmaz.” şeklinde açıklamalar
yapmıştır. Dadaloğlu’na ait “Dinleyin Ağalar Methini Edeyim” adlı türkünün son dörtlüğünden
sonra son dörtlükte yer alan “Ġulaklar küpeli tavsı mayalı/Göksun güzeli derler yerin var dağlar”
dizeleri hakkında “Dadaloğlu’nun hanımı Góğsün’deydi. Góğsün’deydi.” şeklinde bir açıklama
yaparak Dadaloğlu’nun ilgili dizeleri hanımından dolayı söylediğini dile getirmek istemiştir.
Mustafa Köse, son açıklamasının devamında ise “Yani çok abi de unuddum işde. Ah ninneyim
ki. Bazı böyle oturukaňňa üzülüyüm, unuduyum.” şeklinde açıklama yaparak eskiden
repertuvarının çok zengin olduğunu ancak şimdi bu türkülerin çoğunu unuttuğu için üzüldüğünü
dile getirmiştir. Bestesi kendine ait “Ora Güneş Dáğmedi mi” türküsünün ikinci dörtlüğünden
sonra dörtlükte geçen “Ġardaşım İbrahim Hoca/Arz(u) eyledim gelmedi mi” dizeleri hakkında
“Bir ġardeşim varıdı, imamıdı” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Aynı türkünün üçüncü
dörtlüğünden sonra ise genel olarak türkünün söylenildiği sıralarda kış mevsiminden dolayı eşinin
yanına gelememesini “Şimdi böyle, şubat ayıydı. ‘Ġar yağdı, sōğukdan gelemedi’ diyolar. ‘Ufak
çocuk var’ diyolar.” şeklinde açıklamalar yapmıştır.
Kaynak kişimiz Âşık Kemal Kurt, “Hatça’nın Ağıdı” nda ağıda konu olan Hatça’nın Tekir’den
Çukurova’ya at ile gelin gitmesi hakkında “O zamanlar araba yok, bişe yok.” sözleriyle o
dönemdeki ulaşım araçlarının kısıtlı olduğunu dile getirmiştir. “Kır Höke’nin Ağıdı” ndan sonra
ağıtta geçen “Baş sebebim ġávır Ese/Sürünesin dizin dizin” bedduasının tuttuğunu, Höke Ali’nin
yerini söyleyerek ölümüne neden olan İsa Yeşil’in perişan bir vaziyette öldüğünü “Hakedden
söylüyom. Ese’yi ben de tanırım. Çocukluk yıllarımda yetişdim, geldim. Gözleri görmez oldu.
Tuvalete o zamanlar, normalde evlerde tuvalet yokdu, dışarda varıdı. Ben çok buna şahid oldum.
Yani sürünü sürünü gederdi, sürünü sürünü gelirdi.” sözleriyle açıklamıştır. Libya’da kendi köyü
hakkında söylediği bestesi kendine ait “Dinle Ġardaş Saňa Bir Mektup Yazdığım” adlı türküde
Libya’daki işyerinde kendi hemşerilerinden birkaç kişi daha olduğunu söyledikten sonra “Tabii,
na ġadar da olsa bizim Düziçili her yerde bulunur. Yani, dünyanın her yerine nereye varırsan bak,
muhakkak bir tene Düziçili vardır yani.” sözleriyle kendi ilçesindeki kişilerin yurt içinde ve yurt
dışında geçimini temin etmek için çalıştığını, bu yüzden de her tarafta Düziçi’nden insanların
olduğuna açıklık getirmiştir.
Kaynak kişimiz Safiye Şahin, “Dosdum Saňa Selam Saldı Ġınalı” türküsünün hikâyesinde,
türküye konu olan gencin zamanındaki askerlik süresiyle ve de o dönemdeki coğrafi sınırlar
hakkında “Ġaç sene evveli ġaç sene dururlardı? Bağdad, Basra hepicī Türkiye’deydi.” şeklinde
bir açıklama yapmıştır. Nişanlısının başkasına verilmesi sonucu kederli kederli pınar başında
oturan gencin yanına tesadüf eseri bir çerçinin gelmesini “Allah ırasd getirecek ya.” sözleriyle
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dile getirmiştir. Türküde geçen kahramanın adını unuttuğunu ise “Hele kimin nışaňňısı, adı
ağlımda ġalmadı,” sözleriyle dile getirmiştir. Karacaoğlan’a ait “Bana Kara Diyen Dilber II” de,
Karacaoğlan’ın nasıl bir adam olduğunu merak eden bir kadının uyuyan Karacaoğlan’ın
üzerindeki yorganı kaldırıp bakmasını “Elin adamının yüzü açılır mı?” sözleriyle eleştirmiştir.
Yine aynı türkünün başka dörtlüğünden (Bu dörtlüğün ilk iki dizesini unuttuğu için
söyleyememiştir) sonra dörtlükte geçen “Pürçüklü başa sokarlar/Irahan ġara dāğıl mı” dizeleri
hakkında “Ġoya ırahan sokar avradlar başına. Evveli fesi olurdu. Başına, ırahananın kokusunun.”
şeklinde bir açıklama yaparak eski zamandaki bir uygulamaya açıklık getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mustafa Kaya, bestesi kendine ait “Ġurban Olam Evli Saňa” türküsünün ilk
dörtlüğünden sonra dörtlükte geçen “Ġaymaklı alırım saňa” dizesi hakkında “Ġaymaklıyı da çok
seviyá, demin gofred dedim ben, ġaymaklı.”, ikinci dörtlükten sonra dörtlükte geçen “Almanya
olmuş sizin köre/Demirçi ol (da) ġurtul Evli” son iki dize hakkında ise “Babası da havan bıçānın
fiyatını durmadan zam yapıyá, sık sık.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Aynı türkünün
hikâyesinde ise türküye konu olan Evli’nin sık sık yediği gofredi aldığı bakkal hakkında “Bizim
biladirin de ufak bir dükkkeni var.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Kaynak kişimiz Ahmet Göl,
Karacaoğlan’a ait “Benden Selam Söylen Nazlı Yâre” adlı hikâyeli türküde, Karacaoğlan’ın
Adana civarından Kadirli ile Düziçi arasındaki yere geldiği kısmı anlatırken “Bu dağlar çölümüş,
ormanımış.” şeklinde bir açıklama yaparak o dönemde bahsedilen coğrafya hakkında bilgi
vermiştir. Yine hikâyenin ileri kısmında o dönemde Karacaoğlan’ın aşireti olan Varsakların
Sabun Çayı civarından Hoğdu Yaylasına göç ettiğini anlatırken “Devred’den gederimiş evveli,
Farsak. Bu Devred yolunun yol, burdayımış, Devred’den.” sözleriyle o dönemdeki Varsakların
göç yolu hakkında bilgi vermiştir. Ahmet Göl, hikâyeyi anlatırken icrasının bir yerinde bu türküyü
öğrendiği kaynak kişinin, Güllü Kâhya, kendisinin anlattığı şekliyle anlattığını “Öyle aňňadırdı
yani.” sözleriyle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Âşık Güllü (Mehmet Göl), Karacaoğlan’a ait “Ak Bilekde Sarı Hakik” adlı
hikâyeli türküde Karacaoğlan’ın hanımından ayrılıp evini terk ederek eski adı Kars, şimdi adı
Kadirli’ye doğru hareket ettiğini söylediği esnada “O zamanlar Ġars, Ġadirli Ġars” şeklinde bir
açıklama yapar. Aynı şekilde hikâyede geçen Sis hakkında da açıklama yaparak Sis’in şimdiki
Kozan olduğu bilgisini vermiştir.
4.6.2. Söz Kalıpları
Söz kalıpları belli fikir ve duyguları, belli biçimler içinde, belli kelime grupları ile anlatılırlar ve
gelenekseldir (Başgöz, 1986: 39). Çalışma konumuz hikâyeli türküler olduğu için türkülü halk
hikâyelerine göre daha kısadır. Bazı türkülerin hikâyelerinin bir paragraf boyutunda olduğu göz
önüne alınırsa dediğimiz daha anlaşılır olacaktır. Bundan dolayı türkülü halk hikâyelerine göre
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daha az söz kalıpları kullanılmıştır. Söz kalıplarının az olmasındaki bir diğer etken ise icracıların
çoğunun amatör icracı olmasıdır. Ancak buna rağmen yine de bazı icracılarımız icralarında söz
kalıpları kullanmışlardır.
Yörede derlediğimiz hikâyeli türkülerde eğer türkü bir atışma veya bir kızla bir erkeğin karşılıklı
söyleşmesi şeklindeyse kaynak kişilerimizin çoğunluğu “Aldı Karacaoğlan, Aldı Âşık Hüseyin,
Aldı kız” gibi ifadelere başvurdukları görülmüştür. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek
vermek gerekirse kaynak kişilerimizden Âşık Mehmet Göl, Karacaoğlan’ın kızla atıştığı türküde
“Aldı Ġaracoğlan, Aldı Ġız” şeklinde ara sözlere başvurmuştur. Bunun dışında az da olsa hikâyeli
türkünün hikâye kısmı anlatıldıktan sonra türkü icrasına geçmeden önce ve icranın sonunda söz
kalıplarına da başvurulduğu görülmüştür. İcralarında söz kalıbı kullanan icracılar ve icracıların
icralarında kullandıkları söz kalıplarından bazıları aşağıda verilmiştir.
Kaynak kişimiz Âşık Mehmet İnce, Karacaoğlan’a ait “Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı” adlı
hikâyeli türkünün hikâyesini anlattıktan sonra türkü kısmına geçerken “Aldı bakalım Ġaracoğlan
geline ne söyleyici? Siz de ne dinleyiciniz?” şeklinde bir formel ifade kullanmıştır. Âşık Mehmet
İnce, anlattığı bütün hikâyeli türkülerde türkünün hikâye kısmını anlattıktan sonra türküye
geçerken genelde buna benzer formel ifadeyi kullandığı görülmüştür. M. İnce, karşılıklı atışma
şeklinde türkülerde de “Aldı …, Aldı …” şeklinde söz kalıbına başvurmuştur. Mesela
Karacaoğlan’ın kızla atıştığı bir hikâyeli türküde “Aldı Ġaracoğlan”, “Aldı bakim, gelin ne cevap
verici?” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bir başka kaynak kişimiz Abdurrahman Öztürk, Hatay’ın
Erzin ilçesinde çalışırken söylediği türküyü icra etmeden önce “Şimdi söyleyek bakalım ne
demiş.”, kendine ait bir türküden sonra ise “Böyle demiş.” şeklinde söz kalıbına başvurmuştur.
Bu kaynak kişilerimiz dışında başka kaynak kişilerimiz de benzer söz kalıplarına
başvurmuşlardır.
Kaynak kişimiz Nurettin Kurt, bestesi kendine ait “Yavrılarım Babam Diye Ağlıyor” adlı
türkünün hikâyesini anlattıktan sonra “Aldı bakim Âşık Nureddin ne söyledi, siz burda ne
diğňediniz ġardaşım.”; türküden sonra ise “Ġurdbeyoğlu’ndan türküler diğnediniz ġardaşım.”
şeklinde ifadelere başvurmuştur. Kaynak kişimiz Musa Kılıç, icra ettiği türkülerin hikâyesini
anlatıp türküye geçmeden önce söz kalıplarına başvurmuştur. “Görüküyo Hamite’nin Ġalası”
nda “Alıyo bakalım, ne söylüyor? Arkadaşlar da burda ne dinniyo.”; bestesi kendisine ait
“Evlerinin Önü Bir Ufak Bükme” de “Şimdi aldım bakalım, ġıza ne söyledim, burda da halk ne
diğnedi.”, “Evde Kalan Kızın Türküsü III” adlı hikâyeli türküde “Alıyo bakalım, burda ne
söylüyor, arkadaşlar da ne diğniyo.”, hanımının ölümü üzerine söylediği “Musa Kılıç’ın Eşine
Söylediği Ağıt” ta “Aldı bakalım ne söyledi.” şeklinde geçiş söz kalıplarına başvurmuştur.
Kaynak kişimiz Mehmet Gezer, Dadaloğlu’na ait “Benden Selam Söylen (de) Mürseloğlu’na”
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adlı hikâyeli türkünün hikâyesini anlattıktan sonra türküye geçmeden önce “Aldı sazı bakim, ne
söyledi.”; kaynak kişimiz Âşık Güllü (Mehmet Göl), Karacaoğlan’a ait “Ak Bilekde Sarı Hakik”
te türkünün hikâyesini anlattıktan sonra türküye geçmeden önce “Orada Ġaracoğlan sazını çeker,
bakalım ne söyler hanımına” şeklinde geçiş formeline başvurmuştur. Kaynak kişimiz Ahmet
Gürz’ün icra ettiği Karacaoğlan’a ait “Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var II” adlı hikâyeli türküde
kız ile gelin karşılıklı olarak atışmaktadır. Ahmet Gürz, karşılıklı atışma şeklinde olan dörtlüklere
geçerken “Aldı gelin, aldı ġız” şeklinde söz kalıplarına başvurmuştur.
Kaynak kişimiz Veli Sağlamer, kendine ait “Ben Gediyom Ġuzularım Elveda” adlı türkünün
hikâyesini anlattıktan sonra türküye geçerken “Şimdi başladı ne diyo.”; kaynak kişimiz Âşık
Kemal Kurt, “Hatça’nın Ağıdı” nın hikâyesini anlatıp türküye geçmeden önce “Alır bunun artık,
gelinin ġaynanası, türküsünü söyler.”; kaynak kişimiz Selim Şahin, bestesi kendisine ait “Aldım
Ġalemi Elime” türküsünün hikâyesini anlattıktan sonra türküye geçerken “Aldı bakalım ne dedi
orda”; kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu, “Ġızlar Halaya Düzüldü” adlı Karacaoğlan’a ait
hikâyeli türküde hikâye kısmından sonra türküye geçerken “Oňa ne söylemiş bakim Ġaracoğlan”
şeklinde söz kalıplarına başvurmuştur. Kaynak kişimiz Âşık Softa (Andullah Kara), Osman Şen
adında birine söylediği bestesi kendine ait “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” türküsünde bir
olaydan başka bir olaya geçerken “Alalım habarı Isdanbul’dan” “Alalım Osman Ağa’dan
habarı.”; kaynak kişimiz Karayiğit Osman icra ettiği “Elbeylioğlu I” de, “Elbeyoğlu orda ġalsın,
biz gelelim emmisi ōluna.” şeklinde geçiş söz kalıplarına başvurmuştur. Âşık Softa icra ettiği
“Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup” ta Bahçe’nin kaymakamına bir derdi olduğunu “Benim de bir
derdim var. Dilden mi söylem telden mi söylem?”; bestesi yine kendine ait “Boran’da Bir Avşar
Gelini Gördüm” adlı hikâyeli türküde ise türkünün hikâyesini icra ettikten sonra “Şimdi Âşık
Softa orda eli ġulā atar, ġozalak çamın dibinde” şeklinde söz kalıplarına müracat etmiştir.
Kaynak kişimiz Mehmet Çoban, “Öksüz Ali II” adlı hikâyeli türkünün hikâye kısmını anlatırken
“Dilde tez zamanda geç” şeklinde başka bir formel ifadeye başvurmuştur. Benzer bir formel
ifadeye Ali Cevahir de başvurmuştur. Ali Cevahir, “Yazıcıoğlu Şeref ile Senem I” de Senem’den
emaneti alan bir kişinin Tanır’a varmasını “Dile tez zamana geç” şeklinde formel ifadeyle dile
getirmiştir. İsmail Dokuzoğlu, “Gündeşlioğlu I” de türkünün hikâyesini anlattıktan sonra türküye
geçmeden önce “Orda, o adamın dedįne göre ġendinin de halına göre bir türkü söylemiş orda”
şeklinde geçiş formeli diyebileceğimiz bir anlatım tarzına başvurmuştur.
4.6.3. Diyalog Tekniği
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Anlatıcılar türkülerin hikâye kısmında sıklıkla “diyalog” tekniğine başvurmuşlardır372. Özellikle
de kahramanların karşılıklı konuşmalarında bu anlatım tekniği sıklıkla kullanılmıştır. İcracıların
bu tekniğe başvurması teatral gösterimlerine canlılık, renk ve heyecan katmıştır. Hikâyeli
türkülerden bazıları iki kişinin karşılıklı olarak birbirine türkü söylemesi şeklindedir. Bu karşılıklı
konuşmaları da “diyalog” tekniği içinde değerlendirebiliriz. İcracılar içinde “diyalog” tekniğine
en sık başvuran kaynak kişimiz İbrahim Çoban olmuştur.
Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, “Efkârlısın Ġarı Bugün” hikâyeli türkünün hikâye kısmında
birçok kez karşılıklı konuşma tekniğine başvurmuştur. Bir örnek vermek gerekirse hikâyeye konu
olan Çapar Hamza’nın hanımının Atalan’daki akrabalarının yanına gitmek istediğini kocasına
açarken ve de kocasından bir şey talep ederken “Hanım: Hamza, Çapar Hamza: Ne diyon ġarı?
Hanım: Valla, ben bayram da yakın. Çapar Hamza: Eee. Hanım: Ben şu akrabamı görmeye
gedicim. Baňa (demiş) ged (demiş) Haruniye’den ( O vakıt Düziçi yok ya) şeker al, gel de (o vakıt
şimdiki mi dadlı falan yok). Bir sarı burma ediyim (Sarı burma derlerdi. Hamırıňan yaparlardı.
Belki yetişdin mi, yetişmedin mi?) onu alım gedim (demiş)” şeklindeki konuşmayı verebiliriz.
İbrahim Çoban’dan bir örnek daha vermek gerekirse “Öldürülen Sekiz Kardeş ve Babalarının
Ağıdı” nı verebiliriz. İbrahim Çoban, bu ağıtta birçok kez “diyalog” tekniğine başvurmuştur.
Yörük taifesinden bir aile Çukurova’da bir ağanın mıntıkasına konar. Bu aileden Mehmet evli
olup hanımı çok güzeldir. Bu gelini gören ağanın adamlarından (gözcü) biri hemen ağasına bu
durumu haber verir. Ağa ile bu gözcü arasındaki bu konuşma “Gözcü: Ağa, Ağa. Ağa: Ne diyen
bre. Gözcü: Yav, arkadaş şo gören ġara çadır var ya. Ağa: Eee. Gözcü: Ora bir gelin gelmiş kine
ancak saňa müstayik. O ġadar güzel. Ağa: Deme ulan. Gözcü: Eee. Ağa: Vallah ben onu gedip
alacām.” şeklinde icra edilmiştir. Ağa, yanına topladığı silahlı adamlarıyla Mehmet’in çadırına
vararak Mehmet’ten hanımını ister. Hikâyede bu kısım “Ağa: Memmed. Mehmet: Ne diyán lan.
Ağa: Çık bakim dışarı. Çadırdan dışarı çıkan Mehmet: Ne diyáňiz arkadaş, ne diyáňiz? Oklava
mı isdiyáňiz, ne isdiyáňiz? Ağa: Yok, yok. Hanımıňı isdiyák. Mehmet: Ulan siz deli misiniz? Ya,
sen geçi olā mı isdiyán? Hanım verilir mi ulan? Ağa: Valla biz bunu zoruňan olsa gene alacak.”
şeklinde icra edilmiştir. Görüleceği üzere burada da yer yer ara sözlere de başvurulmuştur.
Kaynak kişimiz Ali Çıplak “Çakmak Taşı” türküsünde birçok yerde “diyalog” tekniğine
başvurmuştur. Hikâyeye göre kocasını aldatan bir kadının sevgilisiyle daha sık buluşabilmek
amacıyla kocasını evden uzaklaştırmak adına Kayseri’de çakıl taşıyla altının değiştirildiği
yalanını uydurarak kocasını oraya göndermek istediğini “Ulan herif (diyo), bu fakirlikden bezdik.
Ġayseri’ye çakmak daşıňı altınıňan değişirlerimiş. Ged şu dāğdan birez çakmak daşı ed de, fılan

Bu başlık altında bütün icracıların icralarında kullandığı “diyalog” tekniğine yer verilmeyecek, örnek
olması bakımından birkaç icracıyı vermekle yetineceğiz.
372
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fılan gedmiş. Sen de ged de şu altını al gel de biz de zengin olak (diyo)” şeklinde diyalog
tekniğiyle anlatmıştır. Hanımının sözüne inanan adam dağa gidip çakmak taşı toplar. Topladığı
taşları eşeğine yükleyen adam evden ayrılırken kocasının bir an önce evden ayrılmasını isteyen
hanımının bu davranışını “Şabuk ged, onlar geddi, yetişemen (diyo)” şeklinde diyalog tekniğiyle
anlatmıştır. Hikâyenin devamında eşeğine yüklediği çakmak taşıyla Kayseri’ye doğru giden bu
adam yolda Gaziantepli bir çerçiyle karşılaşır. Çıplak bu karşılaşmayı “Çerçi: Yurum nere
gediyon, neci omuzuňdā? (diyo). Adam: Çakmak daşı. Çerçi: Nedicin? Adam: Ġayseri’de altıňan
dáğişiyelermiş. Orda altıňan dáğişicim. Çerçi: Kim dedi, saňa buňu? (Antepli). Adam: Hanım
dedi. Çerçi: Ulan yurum senin hanımıyın dosdu var (diyo ya). Adam: Ya, benim hanımı ağzıňa
alma. Çerçi: Yurum, dön geri gedek. Senin hanımıyın dosdu var.” şeklinde diyalog tekniğiyle
anlatmıştır. Hikâyenin devamında tarif edilen eve gelen çerçi ile adamın karısı arasındaki
karşılaşmayı ise “Çerçi: Beni misafir alman mı? Kadın: Yoook. Benim ġocam da yok evde. Ben
seni misafir alamam.”; karısının kendisini aldattığını gözleriyle gören adam, çerçiyle birlikte bu
kişilere saldırınca kadın da kadının dostu da canını zor kurtararak kaçar. Bu olaydan sonra çerçi
ile adam arasındaki sohbet “Çerçi: Ulan Yurum, buňa ben sebep oldum. Ē, kötü sen buňňan
duruyodun. Yörü seni Antep eliňe götürüm de (diyo) orda saňa bir avrad alıyım da bak avrada
(diyo).” şeklinde icra edilmiştir. Görüleceği üzere çok kısa bir hikâyeli türküde bile “diyalog”
tekniğine sıklıkla başvurulmuştur.
Kaynak kişilerimizden Mehmet Lök de “diyalog” tekniğine sıklıkla başvuranlar arasındadır. İcra
ettiği “Emmim Evin Duddu M(u) Ola” da Sultan’ın babası kızını yeğeni Ahmet Bey’e vermeyi
düşündüğünü hanımına “Ya, hanım. Bu ġardaşımızın oğlu, öksüz aramızda ġaldı. Şu ġızı verelim
buňa. Burda yanımızda yuva ġursun (dedi)” sözleriyle dile getirir. Sultan ile evlenen Ahmet Bey,
gelen misafirleri ağırlamak için Sultan’a “Ya, hanım şurdan bir teke kessek de davar kessek de şu
adamları eve davet edsek bunun altından kalkabilin mi?” der. Sultan da “Ooo, yüz tene de olsa
gene kakarım (dedi hanım)” şeklinde cevap verir. Ahmet Bey, gelen misafirleri ağırlamaya devam
eder. Başka zaman gelen misafirlerin içinde beylerbeyi de vardır. Ahmet Bey’in
misafirperverliğini gören bu beylerbeyi yanındakilere “Yav, Adana, Ġozan, Osmaniye, Ceyhan
arasının beyi mefat edmiş. Bunun, bu adamın eli açık. Bey olarak tayin edek (derler) ya buruya”
der. Ahmet Bey’in muhitinde yaşayan yaşlı bir kadın vardır. Bu kadın kendi çocuğuna “Oğlum,
yörü gedekele Ahmet Bey’in orda misafirler çok. Herhelde seneliğimizi alırık.” der. Bu kadının
geldiğini gören Ahmet Bey hemen kadının yanına doğru gelerek kadına “Ġarı Paşa, ordan beri
gelme (dedi) ya. Ağır müsafirlerim var. Sen orda ġal. Ben senin yanıňa varıyım.” şeklinde
seslenir. Ahmet Bey, cebinden çıkardığı altınları kadına verirken “Al (dedi). Sen müsafirlerin
yanında (dedi) bize söyleme.” der. Altınları alan kadın ise “Tamam. Allah saňa (dedi) Yarsufat
Beyi’nin ġızın nasip edsin (dedi yav)” der. Yarsıfat Beyi’nin kızını görmeye giden Ahmet Bey ve
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ekibi kız evine “Valla biz duğürçüyük (dediler)” derler. Kız ise “Sorun bakim, evli miymiş, bekâr
mıymış? Onu halfet odasına çağırın (dedi ġız)” Halfet odasında bir araya gelen Ahmet Bey ile kız
arasında “Kız: Bakale, beyefendi. Sen evli misin, bekâr mısın? Ahmet Bey: Evliyim. Kız:
Evliysen beni nedicin? Madem evliyi missin beni napıcın? Ha, hanımından ayrıl, evlenelim. Boşa
hanımını.” şeklinde konuşmalar geçer. Ahmet Bey ile kızı görmeye gidenlerden birinin hanımı
hemen Sultan’ın yanına gelerek durumu bildirir. Bu kadın ile Sultan arasında “Kadın: Bre,
siziyiler bir ġız görmiye gedmiş deyeler. Aslı var mı? Sultan: Yok anam. Olsa benim habarım
olurdu. Kadın: Yok anam yok. Geddi bizim herif de geddi.” şeklinde konuşma geçer. Kocasının
kendisini boşadığından haberi olmayan Sultan’a sabahleyin bu durumu yaşlı kadın haber eder. Bu
durum hikâyede şu şekilde aktarılır: “Yaşlı kadın: Terge (dedi) terge deyyusun ġızı ġapı
süpürmeyi bırak (dedi ya). Sultan: Noldu ku ebe? Yaşlı kadın: Deyyus (dedi) amcayın oğlu seni
boşamış (dedi). Sultan: Ġız, kim diyá? Yaşlı kadın: Benim herif diyá (dedi ya)” Bu haberi alan
Sultan kocasına bu durumu sorar. Sultan ile Ahmet Bey arasındaki bu konuşma “Sultan: Ulan
emmiōlu, bu elin dediği sāh mı bre? Ahmet Bey: Sāh (dedi). Sultan: Tamam, emmimin oğlu.
Demek ġısmed böyleyimiş (dedi). Hayda Allah’a ısmarladık (dedi)” şeklinde geçmiştir.
Babasının evine varan Sultan ile babasının arasında ise “Baba: Noldu, ġızım? Sultan: Valla baba
mesele bȫle bȫleyimiş (dedi).” şeklinde konuşma geçer. Gelin gelen Yarsıfat Beyi’nin kızı, önüne
gelen güvey yemeğini beğenmeyince gelin ile Ahmet Bey arasında
“Gelin: Bu yemā kim bişirdi? Ahmet Bey: Bre ġapıdā dezzeler bişirdi. Gelin: Ben oňňarın
bişidiğini yemem. Ahmet Bey: Ya. Gelin: Ged, Osmaniye’den şordan şurdan baňa yemek
getir. Ben oňňarın bişidiğini yemem. Ahmet Bey: Ben emmimin ġızıyıňan yedi yıl hayat
yaşaddım. Daha baňa böyle bir azar işitmediydim. Buňu getirdiğiniz gimi geri götürün.
İstemiyám. Getirdiğiniz gimi geri götürün.”

şeklinde konuşma geçer. Verem hastalığından yatağa mahkûm olan ve ölmek üzere olan Ahmet
Bey’i görmek isteyen Sultan, kocasından izin ister. Kocası da Sultan’a izin verir. Bu kısım icrada
“Sultan: Bakele, bey, efendi. Şo (dedi) emmimin oğlundan her ne ġadar da boşandı mısam
da (dedi) bir akrabalık bağım var; Emmimin oğlu (dedi). Bacısı yok, ġardaşı yok. Ben onu
(dedi) bir ziyarete gedicim. Áňere müsaade edersen. Ben onuyuňan halallaşıcım (dedi yav).
Sultan’ın kocası: Ged (dedi o da ya) Ged. Zatı ölmüş diyáler adama (dedi). Ben de duyuyam
(dedi). Adam son günlerini yaşarımış (dedi) Ged (dedi).”

şeklinde geçer.
“Diyalog” tekniğini sıklıkla kullanan bir diğer kaynak kişimiz, yörenin tanınmış âşıklarından Veli
Sağlamer’dir. Bestesi kendine ait icra ettiği “Bir Selam Gönderdim Hacı Dayı’ma” da,
Sağlamer’in abisi ile yakın akrabaları Yusuf, yakın bir köyden getirdikleri keçinin bir derede inat
edip gelmemesi üzerine keçi “Allah’ın emri böyle. Bunu duyunca gedmem (diyo)” der. Keçinin
hareket etmemesi üzerine Yusuf ile Sağlamer’in abisi arasında “Yusuf: Ġardaş Ġaradepe nere,
bura nere? Bura, burdan gedmiyor. Buňu kesek (diyo), kesek atak. Sağlamer’in abisi: Adamın
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ġurbanlığı kesilir mi (diyo) yav. Sen şunnarı sür gel. Ben onu omuzladım mı Talıbın
Zeytinleri’nin oríya ġoyum (diyo).” şeklinde konuşma geçer. Sağlamer’in abisi akşam eve gelince
Sağlamer ile Sağlamer’in abisi arasında “Sağlamer’in abisi: Çebişe … dönme ede. Geçi senin.
Sağlamer: Nee? Ede, bize çebiş alacādın. Sağlamer’in abisi: Valla adamda davar ġalmamış (dedi).
Bir çebiş varımış, onu da ben aldım. Saňa da geçiyi verdi (dedi).” şeklinde bir konuşma geçer.
Veli Sağlamer bu konuşmalar üzerine oradakilere “Ulan ōlum şonu beri sürüň hele (dedim).” der.
Kendi kendine yıkılan, çelimsiz keçiyi gören ve morali bozulan Sağlamer abisine “Ulan bu ġurban
olur mu? (dedim).” şeklinde bir soru sorar. Abisi ise “Daha ġurbana üç ay var. Bakarsan, eti
duddurursan (efendim) eti sen yedin (dedi).” şeklinde karşılık verir. Birkaç gün sonra keçinin
önüne dökülen yemi yememesi üzerine Sağlamer abisine “Ede senin geçi yemiyo hoo.” der. Abisi
de “Öňüňe beygire veriyá gimi verirsen geçi tabi yemez (dedi). Az verecen, tez verecen (dedi).”
şeklinde karşılık verir. Bir gün dağda keçiyi güden çocuklar Sağlamer’in eşine gelerek “Çebiş
gelmiş geçi yok (dediler).” derler. Sağlamer’in eşi de çocuklara “Ulan oğlum şöyle bir dolanın
hele.” der. Velakin keçi bulunmaz. Ramazan ayı olduğu için akşam teravih namazı için camiye
giden Sağlamer, namazdan sonra cenk kitabı okumak isteyen hocaya ve bu cenknameleri
dinlemek isteyen ahaliye “Bugün cengin sırası dēl.” der. Oradaki ahali de “Ne var?” şeklinde
karşılık verir. Sağlamer de “Ġurbanlık geçi yok” der. Bunun üzerine orada bulunan Sağlamer’in
babası “Geçiyin yasını mı çekek baba (dedi). O (dedi) Mahmıd’ın geçilerini buldu (dedi).”
şeklinde oğluna cevap verir. Dağda ayağı kırılan keçiyi bulan çocuklar bu durumu Sağlamer’e
bildirirler. Sağlamer ile bu çocuklar arasındaki diyalog “Çocuklar: Emmi senin geçiyi bulduk
amma ayağı ġırılmış. Sağlamer: Nerde baba? Çocuklar: Şo mağarada.” şeklinde geçer. Arka
bacağı kırılan keçiyi eve getiren Sağlamer’e babası “Oğlum, bu ġurban olmaz olmuş. Bu ġurban
olmaz olmuş. Sen ġurbanlığını ara. Bunu şimdi kessen it de yemez. Bunu birez … olursa keser
yerik. Ġurbanlığını ara.” der. Sağlamer de babasına “tamam.” şeklinde karşılık verir. Görüleceği
üzere Veli Sağlamer, bu hikâyeli türküde sık sık “diyalog” tekniğine başvurmuştur.
“Diyalog” tekniğini kullanan icracılara son bir örnek vermek gerekirse kaynak kişilerimizden
Karaca Erdoğan’ı verebiliriz. İcra ettiği “Deli Boran III” te, Arap Seyis Deli Boran’a “Ulan,
eyliğimi de bilmen (dedi). Ben saňa bir hafta gün daha aldım (dedi).” der. Padişah ile Arap Seyis
Deli Boran’ın bir hafta içinde gelip gelmeyeceği üzerine tartışırlar. Bu tartışma “Padişah: Sabā
Boran’ım gelir. Arap Seyis: Gelmez.” şeklinde dile getirilir. Boran’ın gelip gelmeyeceği üzerine
padişahın binek atı üzerine girilen iddia ise “Arap Seyis: Gelmezse binek atıňı veriyon mu?
Padişah: Veriyom.” şeklinde dile getirilir. Padişah tarafından ölüm emri verilen padişah dağa
sığınır. Padişah, kararından pişman olur ve Keçeli Pehlivan’a “Yiyeceğin, giyeceğin hepisi benim
üzerime. Boran’ı bulacaksın.” der. Dağda yakalanıp şehre getirilen Boran’a yolun kenarında
bekleyen eşi Küpeli “Vay Boran. Vay, vay Boran. Ne yapdım ben saňa? Ben ne yapdım da bu
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halá geldin sen?” şeklinde üzüntüsünü dile getirir. Boran, padişahın huzuruna getirilince oradaki
vezirler padişaha “Padişahım bunu gel söyledek de öldürek.” derler. Padişah da “Söylesin
bakiyim.” diye vezirlerini onaylar. Kendisine söz hakkı verilen Deli Boran bir türkü söyledikten
sonra padişah ile Deli Boran arasında “Padişah: Peki, neden bȫle eddin sen? Deli Boran: Vallā
padişahım. Sen baňa ġızını verdin. Ondan sonra da şey yapdın. Arap Seyis bana geldi, dedi ki:
‘Ben saňa bir hafta izin aldım’ dedi. Ondan sonra da ikinci hafta dönünce dedi ki: ‘Ġaç da başıňı
ġurtar, padişah seni asacak.’ dedi. Ben de ġaçdım.” şeklinde konuşma geçer. Deli Boran’ın bu
sözleri üzerine padişah Arap Seyis’e “Niye öyle dedin, ulan?” diye sorunca Arap Seyis de “Vallā
padişahım, Küpeli’ye ben aşığıdım. Bunu öldürsün de ben alıyım deyi dedim.” şeklinde padişaha
yanıt verir. Arap Seyis’in suçu ortaya çıkması üzerine padişah mahiyetindekilere “Çağırın bir
ġancık ġatır. İdam edmiyek” şeklinde emir verir. Görüleceği üzere Karaca Erdoğan, Deli Boran
hikâyeli türküyü icra ederken kahramanların karşılıklı konuşmalarında genelde “diyalog”
tekniğinden yararlanmıştır.
4.6.4. İç Monolog Tekniği
“İç monolog” okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya bırakan bir tekniktir. Anlatının
bu bölümlerinde anlatıcının varlığı ortadan kalkar; olası yorum ve açıklamalar, okuyucuya
bırakılır (Tekin, 2020: 276).
Kaynak kişiler, icralarında sıklıkla “diyalog” tekniğine başvurmasına karşın “iç monolog”
tekniğine daha az başvurdukları görülmüştür. Bu durum, biraz da hikâyeli türkülerin içeriğinden
kaynaklanmaktadır. Hikâyeli türkülerde kahramanların kendi aralarında konuştuğu bölümler çok
olmasına karşın kahramanların kendi kendine konuştuğu bölümler daha azdır. İcracıların icra
sırasında kullandığı “iç monolog” tekniklerinden bazıları aşağıdaki gibidir.
Kaynak kişilerimizden İsmail Dokuzoğlu “Ġızlar Halaya Düzüldü” adlı Karacaoğlan’a ait
hikâyeli türküde iç monolog tekniğine başvurmuştur. Bir kınada sazının teli kırılan ve bunu
kötüye yorumlayan Karacaoğlan kendi kendine “Ulan (demiş) benim başımda, benim evimde bir
hal var (demiş)” şeklinde konuşturulur. Kaynak kişimiz Âşık Softa, icra ettiği “Yazıcıoğlu Şeref
İle Senem II” hikâyeli türküde “iç monolog” tekniğine başvurur. Şeref, pınara atını sulamaya
giderken pınara su almaya gelen Senem’i görür görmez âşık olur ve kendi kendine “Ulan (der
kine) Hey ġurban olduğum Allah. Benim hayalımdā böyle bir ġızıdı. Keşke, keşke bu nışanlılı
olmıyayıdı, evli olmıyayıdı. Dünyada her şeyimi basar bu ġızı alırdım.” der. Aynı şekilde Senem
de Şeref’i görür görmez âşık olur ve kendi kendine “Hayalımda da bȫle bir yiğid varıdı. Keşke
bu bekâr olsa da buňňan evlensem.” der. Âşık Softa, “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” adlı
türküde türkünün yakılmasına vesile olan Gulliş Osman’ın İstanbul’dan Düziçi’ne geldiğini
duyması üzerine kendi kendine “Halla halla. Ulan parayı nerden bulmuş? Yahya babamın çay
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parası yok, diyedi, dedim ben yani gendi gendime” şeklinde konuşur. Yörenin önemli hikâyeci
âşıklarından Tus Mustafa “Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın” türküde “iç monolog” tekniğine
başvurmuştur. Hırsızın Bucağı’nda mısır sulayan Hamza, yaylaya göç eden bir grubun içinde
gördüğü çok güzel bir kız hakkında kendi kendine “Ulan (diyo). Şu ġızı ġandırırsam baňa tarradan
da eyi, darıdan da eyi.” şeklinde konuşur. Yaylada kızın babasının kapısında çoban olarak işe
başlayan Hamza, bir ay geçince kendi kendine “Ayın biri geddi. Buňňar iki ay daha durursa
burdan göçer. Ben bu iki ayın içinde de ben bu ġıza bişe diyemezsem tarradan da olduk darıdan
da olduk (diyo)” şeklinde kendi kendine konuşur. Yayladan göçen kızın çadırına vardığında
Hamza kendi kendine “Eyy, şu daşlara da elin dáğdi miyidi?” der. Tus Mustafa, bestesi kendine
ait olan “Paraya Bakınca Acıdım Şaşdım” adlı hikâyeli türküde iç monolog tekniğine
başvurmuştur. Kösenin elinden can havliyle kaçan çocuk kendi kendine “Ulan çocuk diyo bu beni
öldürücü herhalde.” Şeklinde konuştuktan sonra tekrardan saklanmaya çalışır.
Kaynak kişilerimizden Mehmet Lök de “iç monolog” tekniğine başvuranlardandır. “Emmim Evin
Duddu M(u) Ola” hikâyeli türküde amcasının oğlu Ahmet Bey ile yedi senedir evli olmasına
karşın çocuğu olmayan Sultan kendi kendine “Yav, bu ben ölürsek bu emmimin oğlunun ocāğı
batar. Ya, buňa arıslı namıslı bir ġız mı bulsak. Buňa bir arı namıslı ġız bulsam mı ne yapsam?”
şeklinde amcasının oğlunu evlendirmeyi düşünür. Yarsıfat Beyi’nin kızını istemeye giden Ahmet
Bey’in yanındaki adamlar Sultan’a karşı çok mahcup olduklarından pişman olurlar ve bu
pişmanlıklarını kendi kendilerine “Ulan, biz bu avradın çok duzunu ekmēňi yedik, ġayfesini içdik.
Bakele, şunun suçsuz yere” şeklinde dışa vururlar. “İç monolog” tekniğine başvuran bir diğer
kaynak kişimiz Karaca Erdoğan’dır. Karaca Erdoğan “Deli Boran” hikâyeli türküsünde yedi yıl
boyunca Korku Dağı’nda kalan Deli Boran’ı bir mağara ağzında gören avcının biri kendi kendine
“Vallahi Boran’ın sesi.” der. Bir başka kaynak kişimiz Mehmet Yılmaz “Ahmet Bey ile Güher
Hanım” adlı hikâyeli türküsünde iç monolog tekniğine bir kez başvurmuştur. Yedi yıldır
amcasının oğlunun bakımını yapan amcası Güher Hanım, Ahmet Bey’in çadırının yanına
vardığında Ahmet Bey’in bacağını saran bir kızı görmesi üzerine Güher Hanım kendi kendine
“Ġızı görünce beni unuddu. Ġıza tav oldu.” der. Başka bir kaynak kişimiz Mehmet Çoban
“Fadıma” türküsünde bir kez de olsa “iç monolog” tekniğine başvurmuştur. O zamanlar kaçak
olan tütününü Toprakkale’de bir dükkâna koyan Gürcü Yusuf, biraz sonra birkaç kolcunun
bakkala girdiğini görmesi üzerine “Ulan, beni bilirler de, hilekirler de.” şeklinde kendi kendine
konuşur. Mehmet Çoban, “Ali’nin Ağıdı” nda da iç konuşma tekniğine başvurmuştur. Ali ile bir
kız birbirini çok severler. Ali’nin askerliği gelir. O dönemde askerlik çok uzun sürdüğü için Ali
askere gitmeden önce kendine kendine Allah’a şöyle bir niyazda bulunur: “Allah’ım, beni geri
getir de tek sevgiliminen ġavuşdur da o gece canımı al”. Mehmet Çoban, “Öksüz Ali II” de de “iç
monolog” tekniğine başvurur. Sevdiğini bir çalılığın kenarına koyup bir düğüne ekmek almak
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için giden Öksüz Ali, düğünün şamatasına kaptırıp orada uzun süre kalır. Bir an sevdiği aklına
gelen Öksüz Ali kendi kendine orada “Ulan, ben nediyi geldim? Ekmek deyi geldim.” der.
Kaynak kişilerimizden İbrahim Çoban da icra ettiği hikâyeli türkülerde yer yer “iç monolog”
tekniğinden yararlanmıştır. “Köroğlu II” de, Köroğlu’yu öldürmeyi düşünen Kuzgun Bey’in oğlu
kendi kendine “Haa, yeni yakaladım. Bunda bunu öldürrüm.” der. “Göç Elif’im Vaktı Geldi
Yaylanın” da, eski zamanlarda Ali adındaki bir genç çok sevdiği amcasının kızını kaçırarak
Çukurova’da bir ağanın yanına sığınır. Ağa, Ali’nin hanımını görür görmez niyeti bozar ve kendi
kendine “Ulan, bu neddimin adamını. Bunu öldürrüm, atarım. Gendi çoban. Gendini öldürrüm
avradını allım.” der. Görüldüğü üzere İbrahim Çoban, niyeti bozan ağanın düşüncelerini iç
monolog tekniğiyle vermiştir. “Necip ile Zeynep” hikâyeli türküde de “iç monolog” tekniğine
başvurulmuştur. İstanbul’dan çalışmadan gelen Necip’e Zeynep’in kapıyı açmaması üzerine
Necip kendi kendine “Allah Allah. Noluyo bu ġadına?” der. Zeynep’in kendine küstüğünü
öğrenmesi üzerine ise “Yav, bunun başında bir ħal var.” şeklinde kendi içinden konuşur.
“Kamberoğlu ile Senem” da ise Kamberoğlu ile eşi Senem, akşam olunca bir yerde konaklarlar.
Oranın önde gelen ağası Senem’i görünce Senem’i kaçırmak istemez. Kendi kendine “Vallā, bu
ġarib. Ben bunu öldürrüm. Bu hanımı da allım.” şeklinde konuşur. Ölmesi için bir harala konan
ve aç susuz bırakılan Kamberoğlu, kırk gün boyunca ne kadar da Senem’e kendisine merhamet
etmesi için yalvardıysa da Senem, merhamete gelmez. Ölmek üzere olan Kamberoğlu, kırkıncı
gün kendi kendine “Ulan, şuňa bir de türküyüňen yalvarıyım bakim. Napıcı bakim ya? Heç mi
marhamete gelmeyici?” şeklinde konuşur.
“İç diyalog” tekniğine başvuran kaynak kişilerimizden bir diğeri yörenin ünlü hikâyeci
âşıklarından Âşık Karayiğit Osman’ı verebiliriz. Karayiğit Osman, icra ettiği “Öksüz Ali I” de
diyalog anlatım tekniği kadar sık olmamakla birlikte “iç monolog” anlatım tekniğine
başvurmuştur. Öksüz Ali’nin anası babası ölmesi üzerine Öksüz Ali’nin Mısır’a hükmeden
amcası bu yeğenine “Amcası düşünür. Anası, babası öldü. Ulan, ben buranın yetkilisiyim. Bunu
aralığa, birine evlatlığa gidse bu baňa ayıp olur.” şeklinde kendi kendine konuşarak sahip çıkmayı
düşünür. “Elbeylioğlu I” de, Elbeylioğlu, amcası oğlu Ali Kadıoğlu’yu yanından kovduktan
birkaç yıl sonra amcasının oğlunu kovduğu için pişman olur ve kendi kendine “Ulan, benim bir
tek acıyacak ġanımın ġarışdığı benim amcam oğlu varıdı. Onu da sorup soruşdurmadan
reddeddim, yanlış yapdım. Ben bunu arar bulurum, geri getirrim.” der. Amcasının oğlu Ali
Kadıoğlu’nu aramaya çıkan Elbeylioğlu, Kahramanmaraş Aksu’da büyük bir konak görmesi
üzerine bu konağın kime ait olduğunu “Yav, burda ahım şahım bir bina yapılmış. O bina o devire
göre her aġa he bey yabdıramaz. Yav bura. Kim yabdırmış bunu? Ben bunu duymamıssım da
tanımadım da. Bu eve misafir olak da öğrenek bakalım.” şeklinde kendi kendine konuşarak
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düşünür. Merak ettiği bu konağın amcası oğlu Ali Kadıoğlu’na ait olduğunu öğrenen Elbeylioğlu,
“Eyvah! Ordaki dedikodu demek ki gerçēmiş. Yoksa ufak tefek parayıňan bu teşkilad ġurulmaz.”
şeklinde kendi kendine konuşur.
Âşık Güllü (Mehmet Göl) de icralarında “iç monolog” tekniğine başvurmuştur. Bir örnek vermek
gerekirse Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Ak Bilekde Sarı Hakik” te bir düğünde kınacı âşık olarak
çalıp söyleyen Karacaoğlan’ın sazının telinin kopması üzerine Karacaoğlan kendi kendine “Bu
sazımın telinin ġırılmasında mutlaka bir hegmed var.” şeklindeki iç konuşmasını verebiliriz.
Kaynak kişilerimizden Ali Cevahir, “Yazıcıoğlu Şeref İle Senem I” de Payas’tan tuz alıp geri
dönerken akşam vakti olunca yol kenarında bir Aydınlı çadırı gören Tanırlı bir kişi kendi kendine
“Şura bir misafir olum ben, alırlarsa misafir.” şeklinde düşünür. Kaynak kişimiz Orijinal
Memmed lakaplı Mehmet Coşkun icra ettiği “Yeğen Ali” adlı hikâyeli türküde eski zamanlarda
Amik Ovası’nda hüküm süren çocuğu olmayan bir aşiret reisi, kendi ölünce yeğenini aşiretin
başına geçirmeyi düşünür. İcrada bu kısım “Şimdi, adam şȫle gendáňdiňi diňňedi. Adam
ihtiyarlıyo. Bu, dedi, milletin başına, dedi, genç bir yēnimi getirim, dedi.” şeklinde cümlelerle dile
getirilmiştir. Kaynak kişilerimizden Mustafa Kırgın Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Söylerim
Söylerim Sözümden Almaz” da bir kına gecesinde sazının bir türlü düzen tutmaması üzerine
evinde kötü bir şeylerin olduğunu sezinleyen Karacaoğlan, dışarı çıktıktan sonra “Yarabbi
(demiş), baňa bir ilham ver şu evi görüm (demiş).” şeklinde yüce Allah’a niyazda bulunur.
4.6.5. Benzetme
Kaynak kişilerimiz, icralarında yer yer benzetme sanatına başvurdukları görülmüştür. Her icracı
benzetme unsurunu rastgele seçmemekte, hikâyenin ve türkünün akışına göre seçmiştir. Yapılan
bu benzetmeler, icracıların performansını güçlendirmiş; icraya renk katmıştır. Böylece icra edilen
metinler daha da anlamlı hale gelmiştir. Kendisine benzetilen unsurlar ise çoğunlukla doğadaki
varlıklar olmakla birlikte bazen de modern aygıtlar, kurumlar, mekânlar gibi unsurlar olmuştur.
Kaynak kişilerimizin en sık kullandıkları benzetme unsuru ise bant, teyp, bilgisayar gibi kayıt
yapma özelliği olan cihazlar olmuştur.
Yöredeki birçok kaynak kişimiz çok eski zamanlarda sözlü ortamlarda söylenen türküleri bir
dinleyişte öğrendiklerini, o zamanlar hafızalarının çok güçlü olduğunu dile getirirken genelde
kendi hafızalarını bir teybe, kasete, bilgisayara benzetmişlerdir. Birkaç örnek vermek gerekirse
kaynak kişilerimizden Mehmet Çoban, yörenin ünlü âşıklarından Cevdet Yeşil’e ait icra ettiği
“Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım” adlı hikâyeli türküden sonra “Hocam, işde böyle gencidik.
Bant sarıyádı. O an alıyádı. Şimdi almaz artık.” sözleriyle eskiden sözlü kültür ortamında
öğrendiği türküleri bir dinleyişte hafızasına almasını, hafızasının o dönemde çok güçlü olmasını
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banta benzetmiştir. Bir başka kaynak kişimiz Mustafa Koca, on-on beş yaşlarında Hasanbeyli’nin
Karayiğitli köyünden Âşık Ömer’in çırağı iken bahsedilen âşığın söylediği ve anlattığı hikâyeleri
hemen öğrendiğini “Bende teyp gibiydi ġafam. Bu duyduklarımı öğrenirdim, ġafamda ġalırdı
böyle.” sözleriyle dile getirmiştir. Mustafa Koca, Almanya’da bir bayram namazından sonra evine
geldiğinde köyündeki eski bayramların aklına gelmesini “Çocukluğumu yaşıyom. Ona
seyrediyom böyle. Gözüm yumuk. Bant gibi aynı” sözleriyle dile getirmiş, çocukluğunun aklına
gelmesini banta benzetmiştir.
Eski zamanlarda ister kendi söylediği türküleri unutmaması ister sözlü kültür ortamında söylenen
türküleri bir dinleyişte öğrenmesi bakımından kendi hafızasını devamlı suretle bir banta, teybe,
bilgisayara benzeten bir başka kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara) dır. Âşık Softa’yla bir
araya geldiğimizde kendisinin eskiden öğrendiği veya söylediği türküleri hiç unutmayacağını
sandığını, şimdi ise bunların bir kısmını hatırlamadığını veya unuttuğunu dile getirirken geçmiş
zamanlardaki hafızasını çoğu zaman kayıt cihazlarına benzetmiştir. Bunun dışında başkaları için
de benzer benzetmeyi yaptığı gözlemlenmiştir. Bahçe’nin Cumafakılı köyündeki dedesi Topoğlu
Mehmet’in Keferdizli Hurşit Ağa’nın âşığı Goca Âşık’ın icra ettiği bütün hikâye ve türküleri bir
söyleyişte hafızasında tutmasını “Ağzından ne çıktıysa ġafasına teyp gimi yazar. Olduğu ġumu
anlatır, olduğu ġumu anlatırmış.” sözleriyle dile getirmiştir.
Bir başka kaynak kişimiz Abdi Şeker, eski zamanlarda âşıkların veya amatör kişilerin çoğu
ortamda türkü söylediklerini, kendilerinin de o zamanlar icra edilen bu türküleri olduğu gibi
ezberleyebildiklerini “Bizim de o zaman ġafamız bir teyibidi, teyb.” sözleriyle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mehmet Gezer; eski zamanlarda, genç iken, dinlediği âşıkların türkülerini bir
dinleyişte hafızasında kalmasını “Teyp gimi alıyádı ġafamız o zaman.” sözleriyle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mehmet Dağsever, Durdu Gelin’in Ağıdı I’i ilk gençlik yıllarında bir icracıdan
bir kez dinleyip olduğu gibi hafızasına almasını “Adam bunu, diyecēm, böyle orda bir sefer çārdı.
Ben de senin, böle, ġasetine aldığı gimi, bende kötü bir kelle varımış. Almış, tabi ben de çardım
be.” sözleriyle dile getirmiş, ağıdı öğrendiği zamanlarda çok güçlü olan hafızasını derlemecinin
ses kayıt cihazına benzetmiştir. Bunun dışında başka benzetme unsurları da kullanılmıştır.
Kaynak kişimiz Karaca Erdoğan, Deli Boran’ın dağda yedi yıl kaldığı süre zarfında tıraş olmadığı
için her tarafının kıllar içinde kaldığını, bu haliyle ayıya benzediğini “Ayı oldu bir ayı” sözleriyle
dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Güllü Kürklü ise icra ettiği “Güzel Ahmet” te Güzel Ahmet’in
gözlerinin oyulup bir sazlığa atılması ve Güzel Ahmet’in bu sazlıkta tam yedi yıl boyunca tıpkı
Deli Boran gibi her tarafının kıllar içinde kalmasını “Emme, çocuğun gövdesinin her yerini ġıl
almış. Aynı tekēmi” şeklinde dile getirmiş ve Güzel Ahmet’in bu halini tekeye benzetmiştir.
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Kaynak kişimiz Ömer Kına’nın Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Şeytan Bunun Neresinde” adlı
hikâyeli türküde Sis (Kozan) müftüsü Karacaoğlan’ı “Cehennem Zavalağı” na benzetir.
Cehennem Zavalağı, “kelp” yani köpek demektir. Kaynak kişimiz Âşık Halil Kaba, kendisinin
âşıklığa başlamasında Sumbas’ın Reşadiye köyünde yaşamış Âşık Sefer (Tuna) in çok büyük
etkisini olduğunu açıkladıktan sonra Âşık Sefer’in sevdiğine kavuşamadan ölmesini “Garip’den
başka sevdiğine yetişen olmuyor. Hepsi aynı yolda ölüyo. Sefer Tuna da aynı yolda öldü.”
şeklinde açıklayarak Sefer Tuna’nın sevdiğine kavuşamadan ölmesini sevdiğine kavuşamadan
ölen halk hikâyesi kahramanlarına ve âşıklara benzetmiştir.
Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, icra ettiği “Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın” da Ali adında bir
gencin sevdiği kızla Çukurova’da bir Avşar Beyi’nin yanına sığındığını, Avşar Beyi’nin bu kızın
güzelliği karşısında bu gelini Ali’ye vermeyip kendisine almayı düşünmesini “Burda bir adam
var da. Benzetmeyek, aynı onun hesabı. Burda biri varıdı.” şeklinde kendi köyündeki ismini
vermek istemediği birine benzetmiştir. “Öldürülen Sekiz Kardeş Ve Babalarının Ağıdı” nda, bir
ağanın yanındaki adamlarını “Hemen birġaç tane dalġavuk, beş on tane bizim gimi serseriler
gediyá.” şeklinde mizahi yolla kendisine benzetmiştir. Mizah yaptığını ise bu cümleleri sarf
ederken gülümsemesinden anlamaktayız. Aynı hikâyeli türkünün devamında ağanın adamlarının
sabahleyin erkenden bir çadırda kalan Mehmet’in hanımını istemeye gitmelerini eleştirir tarzda
“Sanki davar isteyecek.” cümlesiyle dile getirmiştir. İcra ettiği “Esmehan” da Esmehan, Evren
Dağı’ndan ayrılıp yolda bol suyu ve otu olan ve de başında devasa bir çınar ağacının bulunduğu
pınara rast gelir. İbrahim Çoban, bu pınarı “Şöyle bizim deredē Memmed’in, biladerin ora
deresinde oldūġu mu, bir dereye ırast geliyá” şeklinde sözlerle kendi köylerindeki Değirmendere
denen bol suyu ve otu olan bir pınara benzetmiştir.
Kaynak kişimiz Muhammet Serçe, eşine söylediği “Gözlerin Sevdiğim Gül Yüzlü Yârim” adlı
türkünün hikâyesini anlatırken türkünün yakıldığı 2010 yılında ayağına bir cam parçasının
batması sonucu ayağının şişmesini “Ayāma ayakkabı dēl de papuç dahi sınacā yok. Balon gimi
oldu.” sözleriyle dile getirmiş, ayağının şişkinliğini balona benzetmiştir. Kaynak kişimiz Âşık
Tus Mustafa, icra ettiği “Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın” da Hamza ile sevdiği kızın gece
kaçmak için belirlenen yerin gece olmasına karşın aydınlık olduğunu “Ayın on beş gecesi, gündüz
gümü.” sözleriyle dile getirerek benzetme sanatına başvurmuştur.
Kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara), icra ettiği “Bu Dünyanın Servetini Neyleyim” de
Garazor Hoca’nın peşinden koştuğu altmış yaşlarındaki Ayşe (Eşe Ana) adlı dul bir kadına
yaranmak için eşilen kuyunun içinden kimseden yardım almadan çıktığını ve Eşe Ana’nın başka
birini verilmesini duyan Garazor Hoca’nın aynı kuyudan çıkamadığını “Tuvaletin içinden keklik
gimi hoplayıp enip hoplayıp çıkan Hoca, çıkamadı ha.” sözleriyle dile getirmiş, Garazor Hoca’nın
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çevik bir şekilde inip çıkmasını kekliğin sıçramasına benzetmiştir. Âşık Softa, “Yazıcıoğlu Şeref
İle Senem II” adlı hikâyeli türküde ise sevgilisinden çok uzun süredir haber alamayan Senem’in
bir Ermeni çerçiden sevgilisinin ismini duyunca uzun yılların hasretiyle elini üç defa “Yörü Şeref,
yörü Şeref, yörü Şeref” diyerek göğsüne vurmasını “Aşırın davulu mu ödmüş ġarının döşü”
sözleriyle aşırın davulundan çıkan sese benzetmiştir. Yine aynı hikâyeli türkünün devamında
Şeref Bey’in Senem’in gönderdiği beliği koklayıp yüzüne sürdüğünde gözlerinin açılmasını
“Berber aynası mı” şeklinde sözlerle dile getirmiştir. Aynı benzetmeyi Şeref Bey’in türküsünü
söyledikten sonra yine yapmış, Şeref Bey’in gözleri açıldıktan sonraki fiziksel halini “Aynı yirmi
yaşındā deliġanlı ġımı görünüye.” sözlerinde belirttiği üzere yirmi yaşındaki delikanlıya
benzetmiştir. 1978 yılında Bahçe kaymakamına söylediği “Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup” ta
kaymakamın petrol ofisinde mazot bekleyen onlarca kişinin yanına gelmelerini buyurduğunda,
onlarca kişinin koşarak kaymakamın yanına gelmelerini “Oğlağın ağıldan boşandığı ġımı”
sözleriyle dile getirmiştir. Âşık Softa, bestesi kendine ait “Ġocan Ölüp Dul Ġalınca Dünyada” da,
iki çocuklu dul bir kadının iki çocuğunu “Gopey eniği gimi” şeklinde sevimli köpek yavrularına
benzetmiştir. “Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm” de çalışırken içinde kaldıkları traktör
lomüklerini “Bizim otelimiz çetenlerin içi.” şeklinde otele benzetmiştir. Türküye konu olan Avşar
gelinin topuklarına değen beliğinin kalınlığını ise “Bileğimden ġalın saçının ġalınlığı” şeklinde
bileğe benzetmiştir. “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” de ise türküye konu olan Gulliş Osman
(Osman Şen), Âşık Softa’yı “Dinime nikâhıma Ġaracoğlan’dan fazla. Bir dediňi bir daha demez.
Şȫle âşık bȫle âşık” şeklinde Karacaoğlan’a benzetmiştir.
Kaynak kişimiz Bediha Gezer, icra ettiği “Hele Geline Bak Geline” adlı türkünün hikâyesinde
geçen eski zamanlardaki bir padişahı “Düziçi’nin padişahı Esef Ökkeş. Osmaniye’nin padişahı
kim mesela?” kendi ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış Esef Ökkeş (Ökkeş Namlı)
e benzeterek konuyu somutlaştırmak istemiştir. Kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş, Karacaoğlan’a
ait “Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom” adlı hikâyeli türküde yaptığı bir yanlıştan dolayı
Karacaoğlan’ın hanımının ağlamasını “Gözlerinden tolūmu eniyē.” cümleleriyle dile getirerek
gözyaşını toluya benzetmiştir. “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı IV” te ise Avşar Ali Ağa’nın düşmanı
Açacak Omar’ın çok sinsi olmasından dolayı Açacak Omar’ı “Yılan ġımı adammış, Açacak Omar
yav.” sözleriyle yılana benzetmiştir.
Kaynak kişimiz Veli Sağlamer, bestesi kendine ait “Ben Gediyom Ġuzularım Elveda” adlı
türkünün hikâyesi kısmında gece uyandığında gözlerinden akan yaşları “Şöyle bir bakdı mıdı,
puňar olmuş şu yüzlerimden böyle akıyo ya. Ben de bidmissim zatı” şeklinde sözlerle pınara
benzetmiştir. Kaynak kişimiz Kâmil Yüksel, İbrahim Benli’ye ait “Oturmuşlar Dize Dize” isimli
türkünün hikâyesinde, türküyü söyleyen İbrahim Benli’nin çok hoşlandığı iki gelinin güzelliğini
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“Bu iki ġadın da sucuk” sözleriyle sucuğa benzetmiştir. Kaynak kişimiz Âşık Bilal Ceyhan,
“Eşkıyalar Tarafından Vurularak Öldürülen Mehmet’in Ağıdı” nda Mehmet’in yaşadığı evi basan
eşkıyaları “Bir vurguncu geldi. Şimdiki PKK’lar gibi.” ülkemizin baş belası PKK’lilere
benzetmiştir.
4.6.6. Yansıma Kökenli Kelimeler
Kaynak kişilerimiz, icra sırasında yer yer yansıma kökenli sözcükler kullanarak icralarına canlılık
ve ahenk katmışlardır. İcra sırasında kullanılan yansıma kökenli sözcükler, rastgele
kullanılmamıştır. Hikâyenin olay örgüsüne ve cümlenin bağlamına uygun olarak kullanılmıştır.
Kullanılan bu sözcükler ise yörede sıklıkla kullanılan sözcüklerdir. Bu da icracının yörenin
geleneksel dil hususiyetlerine önem verdiğini göstermektedir. İcracıların icra sırasında
kullandıkları yansıma kökenli sözcükler aşağıda verilmiştir.
Kaynak kişimiz Âşık Mehmet İnce, icra ettiği “Fenedir Dünyanın Ötesi Fene” adlı türküde
Karacaoğlan’ın güvercin olup uçup gitmesini “Pırrr, uçdu geddi.”; kaynak kişimiz Orijinal
Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun, “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı III” te ağıdın hikâyesini
anlatırken Açacak Omar’ın Türkmen Ali Bey’in çocuklarını silahla vurduğunu “Takıladdı onu
da düşürdü”; kaynak kişimiz Mustafa Kırgın, Dombal Ali Ağa’nın uslu, edepli durmayan bir
geline söylediği “Maya Ġımı Salaklarda Hellenir” adlı türküde gelinin kendisine söylenen bu
türkü üzerine edepli, uslu durmasını “Gelin sabānan tıngırıdan ağırlaşmış” şeklinde yansıma
kökenli sözcüklerle aktarmışlardır.
Kaynak kişimiz Mehmet Çoban, “Öksüz Ali II” de Develioğlu’nun hanımının Öksüz Ali’nin
yanına hızlıca gelmesini “Carpadan geldi.”; aynı hikâyeli türküde Dağlı Halil’in ani ölümü
üzerine kopan yaygarayı “Vaāltı ġoptu.”; Öksüz Ali’nin sevdiği kızın başkasıyla evlendirildiği
yere vardığında kendisinin âşık olduğunu belli belli etmek için sazının teline dokunmasını “Öksüz
Ali tıngırt eddirir sazı.”; “Köroğlu II” de Köroğlu’nun hanımına sarılırken sıkıca sarılıp
öldürmesini “Vık, dedi. Döne’nin orda canı çıkdı.” şeklinde dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, “Benim Keyfim Yayladandan Ey(i) Olur” da Dumanlı
Yaylası’nda sabahlara kadar yağmurun çiselemesini “Dumanlı’yınan Düldül bir olur mu
ġardaşım. Sabahlara ġadar gepir gepir gepir yağmır yağıyo.”; “Kamberoğlu ile Senem” hikayeli
türküde Senem’in babası tarafından gözlerinin oyulması “Senem’in gözünü pürteden ikisini de
çıkarıyo.”; ağanın kafasının kesilmesi ise “cap kelleyi vuruyo.” şeklinde yansıma sözcüklerle
aktarmıştır. “Efkârlısın Ġarı Bugün” hikâyeli türküde Çapar Hamza’nın hanımının kendi
akrabalarına çok kızması sonucu kendi kendine konuşması “Şimdi ġarı o zaman hombur hombur
ediyá. Ġarının zoruňa gediyá tabii.” şeklinde yansıma kökenli ikilemeyle dile getirilmiştir. Çapar
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Hamza’nın hanımını teselli etmek için söylediği türkünün bir dizesinde de “Hommurdanma
yüzün gülsün” şeklinde aynı yansıma sözcük kullanılmıştır.
Kaynak kişimiz Güllü Kürklü, evinin yanması üzerine söylediği “Yanan Evin Ağıdı” nda kayının
köpeğinin ara sıra evinin kapısını ittirerek açmasını, akabinde çıkan yangın sonucu kiremitlerin
düşmesini ve patlamasını “Bizim ġayıngılın da bir köpēği var şöyle küt ġapıya vurur arkasıynan.
Ancak uyumussuk birez zār. Güp dedi … tak tuk eddi …”; “Güzel Ahmet” te gözleri oyulan
Güzel Ahmet’in yedi yıl bir sazlıkta kaldıktan sonra yanına bir yılanın yaklaşmasını “Paldır
küldür öte yanından bir yılan geliyá” şeklinde yansıma kökenli sözcüklerle aktarmıştır. Kaynak
kişimiz İsmail Acun; “Ali Paşa” da Ali Paşa’nın eşini, bacısını kılıçla öldürdükten sonra anasını
da öldürmek üzereyken Ali Paşa’nın yeğeni nenesinin kesilmesine engel olması üzerine
yaptıklarına çok pişman olan Ali Paşa’nın kılıcının yere düşmesini “O zaman gadar tırpadan
ġılıç düşer” sözleriyle dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Mustafa Kaya “Ġurban Olam Evli Saňa”
da türküye konu olan Evli’nin aynanın karşısında saçına şekil vermek için hafifçe vurması sonucu
saçtan çıkan sesi “tıp tıp” şeklinde yansıma kökenli sözcükle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara), “Bu Dünyanın Servetini Neyleyim” de, Garazor
Hoca’nın eşeğinin anırmasını “Şordan çıkdı. Vıy ġıy ġak, vıy ġıy ġak, vıy ġıy ġak. Eşek aňırıyá”
şeklinde taklit etmiştir. Aynı türkünün hikâyesinde Garazor Hoca’nın peşinde olduğu Eşe Ana’nın
gülmesini “Lak, lak”; Eşe Ana’nın nişanlı olduğu Benli’nin bir arabayla gelmesini “Beňli’nin
oğlu Memmed, Ġasım Musduk, ondan sonramıya, Ġaraca Ali, üçü bir geldi. Vırn, vırn, vırn.
Ġasım Musduğ’un bir otobüsü vardı ”; “Turnalar VI” da turnaların ötmesini “Vıv vık, vıv vık,
vıv vık”; “Yazıcıoğlu Şeref İle Senem II” de Şeref ile Senem’in birbirlerine kavuşup
ağlaşmalarını “İkisi, biri şura oturuyá, biri şora oturuyá. Hökür hökür hökür hökür
ağlaşıyálar.”; Şeref ile Senem’in düğününde çalınan davulları ise “Zombur zumbur zombur
zumbur” şeklinde yansıma kökenli sözcüklerle aktarmıştır. “Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup”
da mazot sırasına girmek için yarışan traktörlerin çıkardığı sesleri “Lanġur lunġur langur
lunġur langur lunġur”; petrolün camına eliyle vurmasını “Petrolcünün camına tık tık tık
vurdum.”; bir bakkalcının iki müşterisinin istediği eşyaları hızlıca vermesini “Oňňarın isteklerini
verdi şakır şukur”; petrolün önünde bekleyen ahaliyi kaymakamın çağırması üzerine bu kişilerin
koşarak kaymakamın yanına gelmelerini Moturu olanlar … şakır şakır petrolün óňüne alāyı
doldu”, petrolcünün pompayla traktöre mazot koymasını “Var var var var var çekerken
çekerken”; bestesi kendine ait “Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm” adlı hikâyeli türküde ise bir
transit arabanın gelirken çıkardığı sesi “hırrın hırrın hırrın hırrın hırrın”; Avşar gelinin
yürürken belindeki altın kemerin çıkardığı sesi “zingir zingir zingir zingir” şeklinde yansıma
sözcüklerle aktarmıştır.
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Kaynak kişimiz Âşık Tus Mustafa (Mustafa Çabuk) “Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin” de türküye
konu olan İbrahim Çavuş’un evine vardığında İbrahim Çavuş’un oğlu bu türküyü söylemesini
rica etmesi üzerine söyler. Tus Mustafa, türküyü dinleyen İbrahim Çavuş’un gülmesini “Yaddığı
yerden fıs fıs gülüyo.”; bestesi kendisine ait “Boğazı Kurular” da ise kendi köylerinde birkaç
kişinin Osman Çavuş denen bir adamın evine her gün misafir olup bu adamı bıktırmaları üzerine
Tus Mustafa bu kişilere bir türkü besteler. Bu kişilere söylediği türkünün köyde yayılıp bu
kişilerin kulağına ulaşması üzerine Osman Çavuş’un evine bir daha gelmemelerini “Ulan bunu
duymuş millet. Başından pır oldular. Çavuş ġurtuldu.” sözleriyle dile getirmiştir. “Paraya
Bakınca Acıdım Şaşdım II” de yolun ortasına elinde taşlarla duran Köse’ye gelen bir cipin düdük
çalmasını “Cip düd, düd, düd, düd”; Köse’nin yoldan çekilmemesi üzerine cipin aniden
durmasını “hırradan duruyá”; yüklükte çuvalın içine sarılı çocuğun yere düşmesini “zırp diyo
çardağın üsdüne”; gelinin kösenin elinden hızlıca tutmasını “şarpadak Köse’nin golundan
dutuyá”; gelinden kolunu kurtarmaya çalışan Köse’nin kolunun acımasını “Omuzum kütür
kütür ediyá, diyo” şeklinde yansıma kökenli sözcüklerle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Bekir Akan, icra ettiği “Damadın Ağıdı” nda gelinin yanında duran damadın
durduk yerde rahatsızlanarak yere düşüp ölmesini “Oğlan küt diye düşer ölür orda.”; kaynak
kişimiz Selim Şahin, “Aldım Ġalemi Elime” de türküye konu olan Mehmet Gürmen’in köpeğini
yanlışlıkla vurduğunda yaralı köpeğini kucağına alıp eve getirmesini “Kópēği, vennik vünnük
ġucāna almış, eve getirmiş.”; kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş, “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı IV”
te Açacak Omar’ın Avşar Ali Ağa’nın üçüncü oğlunu atın üstünde vurup yere düşmesini “O da
düşüye tarp.”; kaynak kişimiz Mehmet Yavuz Arslan, icra ettiği “Eşkıyalar Tarafından Vurulan
Askerin Ağıdı” nda Tulukçu lakaplı eşkıyanın bir askeri silahıyla vurması üzerine çıkan
sesi“…Silah takılayışın, öteki asker varır yanına.”; kaynak kişimiz Mariya Hatınkız, “Münire’nin
Ağıdı” nda Münire’nin yanlışlıkla vurulması üzerine köylülerin olay yerine kalabalık ve telaşlı
bir şekilde gitmesini “Gece bir tap tap tap ġopup geden oldu.”, silahın ateş alması sonucu çıkan
sesi ise “Yalıňız bir ġurşun kürp eddi” şeklinde yansıma kökenli sözcükleri kullanarak
aktarmışlardır.
4.6.7. Atasözleri
“Ataların, uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da
öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan, kamuca benimsenmiş kısa, özlü söz”
(Püsküllüoğlu, 2004a: 7) şeklinde tanımlanan atasözleri, kullanıldığı bağlamlara göre anlatıma
renk katan, anlatımı etkili kılan bir fonksiyona sahiptir. Nitekim kaynak kişilerimiz icra sırasında
atasözlerinin bu özelliklerinden faydalanarak icralarına canlılık katmışlardır. Kaynak kişilerin
icra sırasında kullandıkları atasözleri aşağıda verilmiştir.
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Kaynak kişimiz Kemal Kıl ile yaptığımız derleme çalışmasında Karacaoğlan’ın türkülerinin
anlayana çok anlamlı olduğunu “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az” atasözüyle
dile getirmiştir. Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, “Ben Dosduma Selam Saldım” da Derdiçok’un
fakir olmasından dolayı sevdiği kıza kendisine verilmeyip başkasına verilmesini “Tabi, oňa
vermişler. Parayı kim verirse düdüğü o çalar.” şeklinde; “Köroğlu II” de Köroğlu’nun askerlerinin
birçoğunun yapılan savaşlarda ölmesini ise “Tabi, ġırılı ġırılı savaşda. Alıcı ġuşun demiş, yuvası
olmaz demiş.” şeklinde dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Karayiğit Osman (İper), icra ettiği “Elbeylioğlu I” de o dönemde Hatay
Erzin’deki Ermenilerin Elbeylioğlu’nu bir gerekçe sunarak öldürmeyi düşünmelerini “Bahanesiz
ġavġa olmaz” şeklinde bir atasözüyle dile getirmiştir. Elbeylioğlu’nun beylik sürmek amacıyla
yanında kırk atlı beslemek zorunda kalmasını “Teş daş yapı olmaz.” atasözüyle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Abdi Şeker, kendi sazını 1974’te 600 liraya aldığını, o günden bugüne bu sazı
kullanmakta olduğunu söyledikten sonra sazın manevi değerinin farkında olduğunu “Altının
ġıymatını sarrafı bilir, derler. Biz bunun ġıymatını biliyok yani.” sözleriyle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Ahmet Gürz’e icra edeceği bir türküyü kimden ve ne zaman öğrendiğini
sorduğumuzda
Valla tarihçesini hatırlıyamıyám. Çok eski zaman. Ben 1931 doğumluyum kine benim
aġlımın yarısı geddi, yarısı ġaldı. Durum şöyle: Bir atasözü var. Bu da gerek: Yaşın ġırġ
gendinden ġorġ. Yaşın elli neyidiğin belli. Yaşın altmış, işin bidmiş. Yaşın yetmiş,
arkadaşların gedmiş, sen ne duruyon. Yaşın seksen, oğluyun, ġızıyın, ġarıyın yanında
aġlın noksan. Ben 31 doğumluyum. Oňa göre hesap eyle. Ben seksen dokuz yaşındayım.
Elbedde unudduğum olur.

şeklinde bir açıklama yaparak türküleri kimden öğrendiğini hatırlayamamasının sebebini bir
atasözüyle somutlaştırmıştır. Kaynak kişimiz Mehmet Köşger, icra ettiği “Sarı Ahmet Ağıdı IV”
te Sarı Ahmet’in vurulup öldüğü haberinin hemen yayılmasını “Acı habar uzak geder ya.”
şeklinde bir atasözüyle dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Âşık Softa icra ettiği “Şeker Kıtlık Oldu
Çay İse Şurup” ta güç dengesinin değişmesini “Gün olur, devran olur.” şeklinde atasözüyle dile
getirmiştir. “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” de ise “İnsan beşer, bazı da şaşar” şeklinde bir
diyalogun içinde kullanmıştır.
Kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş, icra ettiği “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı IV” te gece düşmanları
Açacak Omar’ın gelip bütün hayvanlarını götürmesine karşın Avşar Ali Ağa’nın oğullarının
uykusundan uyanamamasını “Uyku ölüme beňzer, derler ya.” şeklinde dile getirmiştir. “Ġısmet
Oldu Ben Bu Elden Gediyom” adlı icra ettiği hikâyeli türküde ise Karacaoğlan’ın hanımını biriyle
bir geceliğine bacı-kardeş gibi de olsa yatmaya ikna etmeye çalışan yaşlı bir kadının bu amacına
ulaşmasını “Avrad şerrinden uzak edsin, derler ya.” şeklinde atasözüyle dile getirmiştir. Kaynak
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kişimiz Safiye Şahin, “Dosdum Saňa Selam Saldı Ġınalı” türküsünü icra ettikten sonra eski
zamanlarda hikâyeli türküde geçen olaylar gibi birçok olayın geçtiğini “Dünyada olmadığı yok
da duyulmadığı çok, deller.” sözleriyle dile getirmiştir. Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, icra ettiği
“Esmehan” da Esmehan’a sahip olamayan Arap’ın hem askerlere hem de Esmehan’ın kocasına
Esmehan’ın üç çocuğunu öldürdükten sonra dağlara kaçtığını “Dağdan gelen dağa geder”
şeklinde atasözüyle vurgulamıştır. İbrahim Çoban, “Kamberoğlu ile Senem” hikâyeli türküde
mizahi tarzda yerel bir atasözü kullanmıştır. Kamberoğlu’nun eşi Senem, bir ağanın evlenme
vaadine kanması sonucu “Avrad ġısmının taman aġlı deller, ġurbā ġuyruňdan ġısa olur, deller
ya.” şeklinde bir atasözüne başvurmuştur.
4.6.8. Deyimler
“Anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan,
genellikle de birden çok sözcüklü dil öğesi, kalıplaşmış sözcük topluluğu” (Püsküllüoğlu, 2004b:
7) şeklinde tanımlanan deyimler, tanımda da belirtildiği üzere icracıların anlatımlarına akıcılık
katmış, anlatımı zenginleştirmiştir. Kaynak kişilerin kullanıldığı deyimlerin bir kısmı yörede
kullanılan deyimlerdir.

İcracıların icra sırasında kullandığı deyimlerden bazıları aşağıda

verilmiştir.
Kaynak kişimiz Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun, icra ettiği “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı
III” te, bir kahvede Türkmen Ali Bey’in Açacak Omar’la karşılaşmak istediğini “Atın alnını
alnına getirsek”; kaynak kişimiz Âşık Karayiğit Osman (İper), “Elbeylioğlu I” de Maraş Aksu
civarındaki konağın sahibinin amcasının oğluna ait olduğunu tesadüfen öğrenen Elbeylioğlu’nun
şaşkınlığını “Elbeyoğlu, beyninden vuruldu.” şeklinde deyimlere başvurarak aktarmışlardır.
Kaynak kişimiz Mehmet Yılmaz, icra ettiği “Ahmet Bey ile Güfer Hanım” hikâyeli türkünün ilk
türküsünden sonra kendisine bu türkünün havasını nasıl öğrendiğini sorduğumuzda “Ede, bunun
ezgisini, Allah başa vermesin” şeklinde bir deyim kullanarak anlatmaya başlamıştır. Mehmet
Yılmaz, Güher Hanım’ın Ahmet Bey’in yanındaki kızı görmesi üzerine Ahmet Bey’in kendisini
unuttuğunu, gönlünü o kıza kaptırdığını düşünmesini ise “Ġıza tav oldu” şeklindeki deyimle
aktarmıştır. Kaynak kişimiz Meryem Cevahir, babasına ait icra ettiği “Her Gün Aġşam Toplanırık
Başıňa” da babasının bir dostunun evine her gün kendisine ayran verir umuduyla varmasını
“Babamın aklından geçermiş” şeklinde dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Mehmet Çoban, icra ettiği “Öksüz Ali II” de Develioğlu tarafından bir eşkıya
arkadaşına ölüme gönderilen Öksüz Ali’nin perişan halini gören eşkıyanın Öksüz Ali’yi
öldürmekten vazgeçtiğini “Adamın sefilliğine bakar. Ayak yalın, baş ġabak mı perişan bir adam”;
“Fadıma” da ise hem türküye konu olan Gürcü Yusuf’un o zamanlar kaçak olan ve cezası çok
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ağır olan tütününü yakalatması üzerine “O zaman tütün şimdiki mi dēl hocam. Tütün yakaladdın
mı hapı yudardın” şeklinde hem bir açıklama yapmış hem de bir deyim kullanmıştır. Kaynak
kişimiz Âşık Halil (Kaba), bestesi kendine ait “Soran Olmaz Âşıkların Halını” da ilk dörtlüğü
söyledikten sonra türkü dörtlüğünde yer alan bir deyimin açıklamasını “Evvel ekmek aslanın
ağzındádı. Şimdi midesinde. Çarpıyon düşürüyodun. Şimdi?” şeklinde yapmıştır. Kaynak kişimiz
Höke Ali lakaplı Ali Özdemir, bozlaklar hakkında bilgi verirken eski zamanlarda dinleyici
kitlesinin âşıklardan bozlak icra etmesini istemesini “Milletin uykusu geldi. Bir bozlak havası
söyle de gözü açılsın milletin.” sözleriyle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz İsmail Acun, “Ali Paşa” da Ali Paşa’nın bir savaş dolayısıyla konağından
ayrılırken hizmetçisi Arap’a konağına kendisi geri dönene kadar konağa göz kulak olmasını,
olmaması halinde kendisini öldüreceğini “… Seni ġılıçdan geçirrim.” sözleriyle aktarmıştır. Aynı
hikâyenin devamında Ali Paşa’nın eşini, bacısını kestikten sonra anasını kılıçla kesmek üzereyken
yeğenin araya girerek nenesini öldürmesine engel olması üzerine aklının başına geldiğini, o anda
da suçsuz yere eşini boşuna öldürdüğünü anladığını “Eyvah, Eyvah! Benim Eşe’mde de nedi
dudmadıydın? Eşe’m deyince can damarı yani.” sözleriyle dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Hacer
Gündoğdu, ilkokulda okurken kendi köylerindeki Veli Keleş’in kendisinin elini açtırıp “Bak senin
ırızġın açık. Ben bir şey söyleyim senin ağlında ġalsın.” dedikten sonra Karacaoğlan türküsünü
söylermiş.
Kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara), 1970’li yıllarda Asaf Hüseyin’den öğrendiği ve bize
icra ettiği “Yazıcıoğlu Şeref İle Senem II” hikâyeli türküde, Asaf Hüseyin’in bu hikâyeli türküyü
Âşık Softa’ya anlatmadan önce anlatacağı hikâyeli türküyü unutmamasını, bir anı olarak
kalmasını “Ġulāna çan olsun.” sözüyle dile getirmiştir. Türkünün hikâye kısmında ise Senem’in
saçından kestiği bir beliği bir Ermeni çerçiye vererek Şeref’e ulaştırmasını, Ermeni çerçinin de
emanete sahip çıkarak beliği Şeref Bey’e iletmesini “Ermeni’nin dini çürük amma işi sağlam”
sözleriyle dile getirmiştir. Âşık Softa, icra ettiği “Bu Dünyanın Servetini Neyleyim” de birçok
deyim kullanmıştır. Bu hikâyeli türküde kullanılan deyimler şunlardır: “Bunun emrinden çıkarsan
ahredde yakan elimde”, “Emrinden çıkma”, “Osiyet addı”, “ġarının canı isdiyá.” “başımı
yazdırır”, “döl oldu, tös oldu”, “talip oldu”, “góğňüňü edici”, “góğňüňü edmek için” “Softa
yumzū yumrū açdı mı avcında” “benim dinemidim feleğin dinemidinden ġuvvedli”, “iki de bir
bakıya” “bu da mı gelecēdi başıma?”, “dört bacak eddik”. “góğňü olmaz”. “Şeker Kıtlık Oldu
Çay İse Şurup” ta “işi tabladı”, “misafir sahibi”, “dilinin altındā baklāyı çıkardı”, “Hind
okyanusuna düşsen ġuru çıkan”, “ağzını dáğňiyeler”, “ciğerlerin hun oldu”, “anamın ağ südǖ mü
bu saňa halal olsun” “ġapım açık”, “darda ġoymam”, “dünya dok olur”; “Boran’da Bir Avşar
Gelini Gördüm” de “dar düşdük, beri yanı yok öte yanı yok, ağzımın suyu akdı, başımın tacı, eli
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ġulā atar” şeklinde bir deyim kullanmıştır. “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” de ise “köşe
oldum, atıp dutarımış ” şeklinde deyimler kullanılmıştır.
Kaynak kişimiz Tus Mustafa, bestesi kendine ait “Davı Olsa Satın Alır Yarıya” da türküye konu
olan kadının kavgacı, huysuz olduğunu belirtmek için “Davıya gelince yarıya da alır, urubuna da
alır.” şeklinde yöresel bir deyime başvurmuştur. “Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın” da ise
Hamza’nın sevdiği kıza hemen kaçmayı önermesi üzerine kızın Hamza’nın iktidarlı olup
olmadığını bilmeden kaçmayacağını “Elinin yüzünün ġarasın herkes dizine vursun. Ondan
soňra.” sözleriyle dile getirir. “Paraya Bakınca Acıdım Şaşdım” da ise “baş gabak ayak yalın” ve
“ağzı yokarı yatıyo” şeklinde deyimlere başvurmuştur. Kaynak kişimiz Abdi Şeker, Hamit
Ġoca’nın hayvanlarını otlatma karşılığında Garamık Ġoca’nın verdiği çok cılız oğlanın ölümü
üzerine söylediği “Oğlağımın Belin Ala” adlı türkünün bir dörtlüğünden sonra Hamit Ġoca’nın
türküsünü dinleyenlerin türkünün devamını da söylemesini istemesi üzerine Hamit Ġoca’nın
zaten dertli olduğunu “Satan adamın içi dolmuş. Dolmuş içi.” şeklindeki deyimle aktarmıştır.
Kaynak kişimiz Muhammet Serçe, eskiden âşıkları pür dikkat dinlemelerini “Âşıklar söylerdi,
canı yürekden diğnerdik.” sözleriyle dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Abdülkadir Tıraş “Ġısmet
Oldu Ben Bu Elden Gediyom” adlı icra ettiği hikâyeli türküde Karacaoğlan’ın hanımını biriyle
bir geceliğine bacı-kardeş gibi de olsa yatmaya ikna etmeye çalışan yaşlı bir kadının
Karacaoğlan’ın hanımını ikna etmek için dil dökmesi ve bu sözler karşısında Karacaoğlan’ın
hanımının gönülsüz de olsa iki arada bir derede kalmasını “Ġızın eyice ġafasını ġurcalıyá.”;
Karacaoğlan’ın hanımının da mecburen bu teklifi kabul etmesini “Dil ucuyňan diye ki”;
ağlamaktan gözleri şişen Karacaoğlan’ın hanımının bu gözleri “gözleri ġan çanāňa dönmüş”
şeklinde deyimlerle dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, icra ettiği “Esmehan” da askerlerden birinin Arap’a Esmehan’ın
çok güzel bir kadın olduğunu söylemesi üzerine Arap’ın niyeti bozmasını “Arab’ın ġalbine bir
gıcıklık ġaçmış” şeklinde deyimle dile getirmiştir. “Kamberoğlu ile Senem” de ise
Kamberoğlu’nun eşi Senem’i elinden alan ağanın yaptığı yanına kâr kalmaz. Ağanın kafası
Senem’in babası tarafından vurulur. İbrahim Çoban, ağanın öbür dünyayı boylamasını “Carp,
kelleyi vuruyo. Gediyá eşşeğin cehennemine o” şeklinde bir deyimle aktarmıştır. “Efkârlısın Ġarı
Bugün” de Çapar Hamza’nın hanımı bir akrabasının yanında birkaç gün kaldıktan sonra kocasının
kendi başına kalmasını dert edinmesini “Canıma sıňmıyo” şeklinde yerel bir deyimle
aktarılmıştır.
Kaynak kişimiz Mehmet Lök, icra ettiği “Emmim Evin Duddu M(u) Ola” da türkünün hikâyesini
anlatırken yer yer deyimlere başvurduğu görülmüştür. Ahmet Bey ile hanımı yedi yıl boyunca
evli olmasına karşın çocukları yoktur. Ahmet Bey’in hanımı, çocuğu olmadığı için kocasının
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neslinin devam etmesi amacıyla “Bu ben ölürsem bu emmimin oğlunun ocağı batar” sözleriyle
kendi kendine duygularını dışa vurur. Hikâyenin devamında Ahmet Bey, Yarsıfat Bey’inin kızına
talip olur. Kız ise Ahmet Bey’den hanımını boşaması şartıyla evleneceğini bildirir. Mehmet Lök,
Ahmet Bey’in hanımını Yarsıfat Beyi’nin kızının biraz ukalaca şartı karşısında boşamak zorunda
kalmasını “O da erkekliğe b… sürmedi.” sözleriyle dile getirmiştir. Ahmet Bey’in kendisini
boşadığını öğrenen hanımının bu psikolojik durumunu “O zamana gadar ġızın ġafasından bir
ġazan ġaynar su döküldü.” cümleleriyle dile getirmiştir. Ahmet Bey’in hem Yarsıfat Beyi’nin
kızından hem de amcası kızı Sultan’dan ayrı kalması üzerine Mehmet Lök bu durumu “Adam
ġaldı, firitastak meclisde, orda” şeklinde deyimle dile getirmiştir.
4.6.9. Mizah
Yörede yaptığımız derleme çalışmalarında kaynak kişilerimizin bir kısmı mizaç olarak şen,
pozitif, komik bir yapıya sahiptir. Bu kaynak kişilerimiz, bu kişisel yapılarını icralarına da
aksettirmişler, icralarında yer yer mizahi unsurlara başvurmuşlardır. Bu kaynak kişilerimizin
başında Âşık Softa, Kamil Yüksek, Âşık Tus Mustafa ve Âşık İbrahim Çoban gelmektedir,
diyebiliriz. Bu saydığımız ve diğer bazı kaynak kişilerimiz, icra öncesinde, icra sırasında, icra
sonrasında, sohbet aralarında, telefon görüşmelerinde, kişisel ziyaretlerimizde sıklıkla mizaha
başvurmuşlardır. Hatta bunlar arasında İbrahim Çoban, bazı fıkralar anlatarak, yörede yaşanmış
komik olayları anlatarak ortamı şenlendirmiştir. Âşık Softa’nın kendine ait türkülerinin
çoğunluğu ise mizahi bir tarzdadır. Dolayısıyla bestesi kendine ait çoğu türkülerinin içeriği
mizahi bir özellik taşıdığı için anlatım ister istemez mizahi yönde seyretmektedir.
İcracılar, icra ortamlarında mizahi üsluba başvururken atasözlerinden, deyimlerden, taklitlerden,
benzetmelerden, fıkralardan, komik anlatılardan, jest-mimiklerden, dinleyicilerden bazılarını
icracının içine katmasından, başından geçen komik bir hadiseden, hikâyedeki bazı kahramanları
kendine benzetmeden vd. yararlanmışlardır. Başvurulan bu mizah, anlatımı tekdüzelikten ve
monotonluktan kurtarmış, anlatıma canlılık ve renk katmıştır. Özellikle de mizahi türküler göz
önüne alındığında başvurulan bu mizahi üslubun anlatıma ne denli katkısı olacağı kendiliğinden
anlaşılacaktır. Kaynak kişilerimizin icra öncesinde, anında, sonrasında kullandığı mizahi
unsurlar, genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.
Kendisinden türkü derlememekle birlikte önemli bilgiler temin ettiğimiz Âşık Feymânî’nin
yanına İstanbul’dan Ali Sarı adında bir araştırmacı, Karacaoğlan bozlakları hakkında bilgi almak
için gelir. Bu kişi daha önce Mersin’in Mut ve Adana’nın Feke ilçelerine gitmekle birlikte istediği
bilgileri elde edemez. Bu kişiye Âşık Feymânî’yi önerirler. Âşık Feymânî’nin yanına gelen bu

503

kişi, meramını anlattıktan sonra Karacaoğlan hakkında bilgisi olup olmadığını sorar. Âşık
Feymânî de bu kişiye “Şu bizim Ġaracoğlan’ı mı diyon?” diye karşılık vermesi üzerine o
araştırmacı da “evet” der. Âşık Feymânî, de “Şu bizim ġapı komşu Ġaracoğlan mı?” diye
tekrardan soru şeklinde karşılık verir. Âşık Feymânî’nin bu cevabı karşısında biraz afallayan biraz
da içten içe kızan araştırmacı “Nasıl yani, Ben anlayamadım, biraz açıklar mısınız ne demek
istediğinizi?” demekle yetinir. Âşık Feymânî, kendisinin espri yaptığını anlamayan araştırmacının
kendisine kızdığını anlaması üzerine araştırmacıya kendisinin mizah yaptığını söyledikten sonra
“Çukurovalı olup da hele hele Ġadirlili, Düziçili, Bahçeli olup da …” bu bölgede Karacaoğlan’ı
bilmeyen, bir iki türküsünü bilmeyen kimsenin olmadığını söyleyerek kendisinin “Kapı
komşumuz Karacaoğlan mı?” sözüne açıklık getirir. Araştırmacı da aradığı kaynağı bulduğu için
mutlu olur. Âşık Feymânî, yaşadığı anısını bizimle yörede Karacaoğlan Geleneği hakkında
yaptığımız mülakat esnasında anlatmıştır. Bu mizahi tarzdaki anısıyla yörede Karacaoğlan’ın çok
önemli bir yer edindiğine, yörede herkesin Karacaoğlan’ı bir komşusu kadar, hatta komşusundan
daha yakın tanıdığına işaret etmek istemiştir.
Âşık Feymânî, âşıklık geleneğinin en güçlü olduğu ilçe olan Düziçi hakkında ise yine mizahi bir
üsluba başvurmuştur. Feymânî, Düziçi’nin kapalı bir yer olduğu için âşıklık geleneğinin canlı
kaldığını belirtmiştir. Kapalı bir yer olmasını ise Ceyhan Nehri ile Gâvurdağları arasında sıkışıp
kalmasına

bağlamıştır.

Çukurova’da

sazın

yasaklanmasına

karşın

Düziçi’nde

sazın

yasaklanmadığını mizahi bir tarzda “Ceyhan Irmağı, ġocaman. Ses bile ulaşmamış öte tarafa. Ses
ulaşsaymış, deyicilermiş: ‘Ya saz çalma günah deyicilermiş.’ Ulaşamamışlar.” sözleriyle dile
getirmiştir. Âşık Feymânî’nin bu sözleri söyledikten sonra da gülmesi,

kendisinin mizah

yaptığının bir diğer göstergesidir.
Kaynak kişimiz Âşık İbrahim Çoban ile birkaç kez bir araya gelme fırsatımız oldu. Mizahi yönü
ağır basan Âşık İbrahim Çoban, yapılan derleme çalışmaları sonrası verilen molalarda yörede
anlatılan fıkralardan, komik olaylardan, atasözlerinden yer yer örnekler vermiştir. İbrahim
Çoban’ın icra ortamında başvurduğu bu yöntem, icralara canlılık katmış, ortamı neşelendirmiştir.
Bunlardan birisi yörede belli bir kesimde bilinen bir yaşanmış olaydır.
Çok eski zamanlarda Düziçi’nin Bayındırlı köyünde yaşayan Ökkeş Goca adında bir adam
bulunmaktadır. Bu adamın hem az çok okuma yazması hem de mizahi yönü güçlü olduğu için
köy ahalisi akşamları bu adamın yanına gelmektedir. Bir gün köyden bir grup ahali; kendilerinin
okuma-yazması olmadığını, bu yüzden de yaz ve kış mevsiminin ne zaman gelip ne zaman
bittiğini bilemediklerini, biliyorsa Ökkeş Goca’dan bunun cevabını isterler. Ökkeş Goca da bu
ahaliye müstehcenlik içerdiği için burada yer veremeyeceğimiz tarzda bir cevap verir. İbrahim
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Çoban, derlemeciyle bir araya geldiğinde veya telefon görüşmelerinde bu olayı anımsatan “Kış
geldi mi? Yaz Geldi mi? Ökkeş Goca’nın hesabı tuttu mu?” tarzında sorular sormaktadır.
İbrahim Çoban bunun dışında derleme anında konuyla ilintili Nasrettin Hoca’dan da fıkralar
anlattığı olmuştur. Bu fıkralardan biri şöyledir: Bir gün Nasrettin Hoca, öküzleriyle tarlasında çift
sürmektedir. Tarlasını sürüp buğdayları ektikten sonra tarlada bir tavşan yavrusu görür. Hoca, bu
tavşan yavrusunu yakalayarak bir torbaya koyar ve torbanın ağzını sıkıca bağlar. Hoca, bu tavşan
yavrusunu belki gören, bilen olmayacağı düşüncesiyle akşama köy ahalisine göstermeyi düşünür.
İçinde tavşan olan torbayla evine gelen Hoca, torbayı bir kenara koyar ve işlerine bakar. Hoca’nın
hanımı bu torbanın içindekini merak eder. Hoca’nın evden ayrıldığı bir zaman diliminde torbayı
açınca torbanın içindeki tavşan yavrusu kaçar. Bunun üzerine Nasrettin Hoca’nın hanımı torbanın
boş gözükmemesi için torbanın içine adına “çelik” denen ağaçtan yapılma bir çeşit tas koyar. Bu
durumdan habersiz olan Nasrettin Hoca, köye çıkarak akşama kendilerine bir şey göstereceğini,
meydanda toplanmalarını söyler. Akşam olunca köy ahalisi meydanda toplanır. Hoca, torbayı
alarak köylülerin toplandığı meydana gelir ve torbayı sırtından indirerek yere koyar. Kendini
merakla izleyen ahaliye torbanın içindeki tavşanı göstermek için torbanın ağzını çözerek aşağı
doğru silker. Torbanın içinden tavşan yavrusu yerine çelik düştüğünü gören Nasrettin Hoca,
çaktırmadan “Bilen var, bilmeyen var. Bunun iki dolusu bir tas.” der. İbrahim Çoban, bu fıkrayı,
icra ettiği türkülerdeki arkaik sözcükler, eski gelenek ve görenekler, unutulmuş veya unutulmaya
yüz tutmuş alet-edevat vd. hakkında açıklama yapmak amacıyla anlatmıştır. Yani anlattığı bu
fıkra derleme sırasında bazı sözcüklere, durumlara, uygulamalara vd. açıklama yaparken bu
açıklamaları neden yaptığına açıklık getirmek için anlatmıştır. İbrahim Çoban, bunun dışında
yukarıda da bahsettiğimiz gibi icra anında benzetme unsurundan da yaralanarak ortamı
neşelendirmiştir. Bir örnek vermek gerekirse icra ettiği “Öldürülen Sekiz Kardeş ve Babalarının
Ağıdı” nda ağanın adamlarını “Hemen birġaç tane dalġavuk, beş on tane bizim gimi serseriler
gediyá.” şeklinde kendine benzetmesini verebiliriz. Çoban’ın bu benzetmeyi yaptığı sırada
İbrahim Çoban başta olmak üzere derlemeci ve orada bulunan dinleyiciler kendini gülmekten
alıkoyamamıştır. İbrahim Çoban, mizahi yanı ağır basan “Yıldım İki Avrad Elinden” adlı hikâyeli
türküde iki hanımı olan bir adam; bu hanımlarının kavgasından, çenesinden, geçimsizliğinden
bıkar. Hanımların bu özelliklerinden bıkan bu adam eline kulağa atıp bir türkü söyler. İbrahim
Çoban, hanımlarına türkü söyleyen bu adam ile kendini “Bizim gimi kötü köre bir âşıklığı varımış
adamın.” şeklinde kıyas yaparak yine mizaha başvurmuştur. İbrahim Çoban, bu hikâyeli türkünün
tamamını mizahi bir üslupla icra etmiştir.
Kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu, olgun ve ağır bir kişilik yapısına sahip olması ve de icra ettiği
hikâyeli türkülerin içeriğiyle de ilintili olarak icralarında çok sık mizahi bir üsluba
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başvurmamakla birlikte yaptığımız uzun süren derleme çalışmasından sonra verilen molada
yörenin âşıklık geleneğiyle ilgili sohbet tarzındaki mülakat esnasında kendisinin yaşadığı bir olayı
mizahi bir üslupla anlatarak ortamı neşelendirmiştir. Bu yaşadığı olayı ise gülerek anlatması
ortamı da daha da neşelendirmiştir. Derlemeci, İsmail Dokuzoğlu’nun köyünün tam karşı
tarafında yer alan Düziçi ilçesindendir. Düziçi, yörede genelde Tecirli diyarı olarak bilinmektedir.
Dokuzoğlu, derlemecinin Düziçi’nden olması dolayısıyla aynı molada Tecirlilerle ilgili komik bir
olayı kahkahalarla anlatarak ortamı yine şenlendirmiştir.
Kaynak kişimiz Ömer Kına ile birçok kez bir araya geldik. Ömer Kına bestesi kendine ait bir
türkünün hikâyesini anlatırken Düziçi’nin Çitli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaese
Yaylası’nda Çoban Ali’den kendine düğün davetiyesi geldiğini “Bizi bir adam sanmış, bir okuntu
göndermiş” şeklinde dile getirerek mizah yapmıştır. “Bana Kara Diyen Dilber I” türküsünde
Karacaoğlan’ın nasıl bir adam olduğunu çok merak eden bir kadının Karacaoğlan’ı görmek
amacıyla Karacaoğlan’ın genelde kullandığı bir yol güzergâhında beklediğini, ancak ne kadar
süre beklediğini bilmediğini “Avrad üç gün mü bekleyik beş gün mü bekleyik bir ay mı bekleyik?
Ben yanında yoğudum.” tarzında mizahi bir üsluba başvurmuştur.
Kaynak kişimiz Pehlivan Hamza lakaplı Hamza Yaşkeçeli ile birçok kez bir araya gelme
fırsatımız oldu. Hamza Yaşkeçeli, mizaç olarak sempatik biridir. Bu yüzden de derleme
çalışmalarında yer yer mizahi unsurlara başvurmuştur. Mesela Hamza Yaşkeçeli’nin yanına ikinci
kez vardığımızda kendisinin hal hatırını sorduğumuzda ve de derleme arasında verilen molalarda
bize kendisinin bir seçimde bir de düğünlerde hatırlandığını, kendisinin bu iki durum dışında
kimsenin arayıp sormadığını mizahi bir üslupla dile getirmiştir.
Derlemecinin kaynak kişimiz Âşık Softa ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı bulunmaktadır.
Âşık Softa’nın bestesi kendine ait altmış beş civarında türküsü bulunmaktadır. Derlemeci, bu
türküleri Âşık Softa’nın da isteği ve rızası üzerine 2016 yılından beri derlemektedir. Âşık
Softa’nın türkülerinin bir kısmı mizahi yönü ağır basan hadiseler üzerine söylenmiş türkülerdir.
Ayrıca repertuvarındaki Dadaloğlu haricinde başkalarına ait türkülerin çoğunluğu da yine mizahi
yönü ağır basan türkülerdir. Bu da Âşık Softa’nın mizahi türküleri daha çok sevdiğini, bu tarz
türkülerle daha yakından alakadar olduğunu göstermektedir. Âşık Softa, icra ettiği bestesi kendine
ait “Ġocan Ölüp Dul Ġalınca Dünyada” adlı türküde, kendisi hakkında “Ben geddiğim yer şen
olur. Başıma toplanıllar, baňa türkü söylediller.” şeklinde bir yorumda bulunması da Âşık
Softa’nın mizahi yönünü gösteren bir başka işarettir. Âşık Softa, bu tarz türküleri icra ederken
sıklıkla mizahtan faydalandığı; jest ve mimiklerini kullanmasından, ağız taklitlerine yer
vermesinden, türkünün hikâyesinde gelişen komik olaylardan, konuşmalardan, davranışlardan en
ince ayrıntısına kadar bahsetmesinden, ses tonunu alçaltıp yükseltmesinden, gülümsemesinden ve
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kahkaha atmasından anlaşıldığı gibi yukarıda da verdiğimiz gibi benzetme, deyim, atasözleri,
diyalog ve iç monolog gibi anlatım tekniklerine başvurmasından da anlaşılmaktadır. Âşık
Softa’nın icra sırasındaki mizahi yönünden birkaç örnek vererek konuyu somutlaştıralım.
Âşık Softa, bestesi kendine ait “Ġocan Ölüp Dul Ġalınca Dünyada” da kendisine bir türkü
yakmasını isteyen iki çocuklu alımlı dul bir kadına, kendisinin yanlış anlaşılmasından dolayı
türkü söyleyemeyeceğini uygun bir dille anlatmasına karşın Emine adlı bu kadın, Âşık Softa’ya
“Satan (dedi) beşir edemecin de örme ġolan dolaşdırıyán (dedi)” şeklinde Âşık Softa’yı küçümser
tarzda cevap verir. Âşık Softa, bu cevap üzerine icrasını gülümseyerek ve elini eline vurarak
“Afedersin, arkama ġazzī sokdu. Oňu da ġaňırdıyá.” şeklinde mizahi bir üslupla dile getirmiştir.
Gelinin ısrarı üzerine Âşık Softa, başına bir iş almamak adına ağırlığı Emine’nin akrabalarından
oluşan dinleyicilere “Hatice’ye türkü yak diyen barmak ġaldırsın (dedim). Hepici barmak
ġaldırdı. Anası, babası, bacıları, yáğánleri hepici barmak ġaldırıyá yaddığı yerden” şeklinde
sormasını ve hepsinin de parmak kaldırmasını kahkaha atarak mizahi bir üslupla icra etmiştir.
Türkünün icrası sırasında ise yer yer gelinin hal ve hareketlerini taklit ederek yine mizahi bir
anlatım tutumu sergilemiştir. Türkünün son dörtlüğünden sonra Hatice’nin bacısı, annesinin
kulağına bir şeyler fısıldadığını gören Âşık Softa, bu kadına annesine ne söylediğini sorar. Kadın
ise annesine “Vallā aşık; evirdi, çevirdi, kendine getirdi” dediğini kahkaha atarak anlatmıştır.
“Bu Dünyanın Servetini Neyleyim” hikâyeli türkü mizahi yönü ağır basan bir türküdür. Âşık
Softa, bu türkünün hikâyesini icra ederken hikâyenin bazı yerlerinde gerek jest ve mimikleriyle,
gerekse de anlatım üslubuyla mizaha başvurmuştur. Çörtük lakaplı Mustafa Demirci, ölmeden
önce eşi Ayşe’ye Âşık Softa’nın sözünden çıkma, diye vasiyet eder. Mustafa Demirci öldükten
sonra Ayşe’ye birçok dünürcü gelmeye başlar. Kocası ölen Ayşe evlenmek ister ancak bunu Âşık
Softa’ya “Baňa diyo yalıňız emrinden çıkma, dedi ya. Filan geldi, filan geldi. Varıyım mı
varmayım mı? Nedicin beni?” şeklinde dolaylı yoldan söyler. Âşık Softa bu durumu “Ġarıňın da
canı isdiyá. Beni ē bir sağlam ġocıya ver diye” şeklinde mizahi bir üslupla dile getirmiştir.
Ayşe’ye talip olan Garazor Hoca’nın Ayşe’nin sekiz dönüm tarlasındaki bataklığı kurutmak için
çabalamasını “Onun gölünü ġurudmak için aşşādan harım deşerimiş, ġazmayıňan vururumuş.
İçine toprak çekerimiş. Ġarıya sevdalanmış yani” şeklinde jest ve mimiklerini de kullanarak
aktarmıştır. Ayşe’nin tarlasındaki bataklığı kurutmaya çalışan Garazor Hoca’yı köyden biri “Ulan
buňa ne uraşıyān, gölüne, ġandāňa, hendeňe? Bu ġarı, Softa yumzuňu yumrūňu açdı mı avcında.
Ġarı Softa’nın dediği adama varacak.” şeklinde Garazor Hoca’yı boşuna tarlada vakit
öldürmemesi adına uyarır. Bu cevabı alan Garazor Hoca “Navtıyá Softa?” şeklinde bir soru sorar.
Bu adam da “Valla, evin óňüne deşiyá. Burda tuvalet deşiyá. O da daş geldi, uğraşıya.” şeklinde
cevap verir. Bu bilgi üzerine Garazor Hoca “Benim dinemidim felēň dinemidinden ġuvvedli. …
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ġorum o tuvaletin” şeklinde kendi kendine sevinir. Âşık Softa, bu konuşmaları yine mizahi bir
üslupla icra etmiştir. Hikâyenin devamında Garazor Hoca’nın eşeğiyle gelmesini “Bir eşşá var,
gelmiyen eşşá (ondan sonramıya). Ġafasında bir ġasdal, sırtında bir ġabıd. Şordan çıkdı. Vıy vıy
ġak, vıy vıy ġak, vıy vıy ġak. Eşşek áňírıyá. Ġoca üsdünde şişiyá şöyle” şeklinde mizahi bir
üslupla icra etmiştir. G. Hoca’nın taşı parçalamak amacıyla tam teşkilatlı gelmesi “Hoca,
zivziviňen, ġalemiňen, balyozuňan, ġazmıyaňan. Tam teşkiladlı gelmiş.” şeklinde dile
getirilmiştir. Ayşe’nin gözüne girmek isteyen G. Hoca’nın tuvaletteki taşı parçalamaya çalışması
“Yalıňız Hoca, tuvaletin içinde ‘vur kütüledi, vur kütüledi’ şeyi duduyom ben balyozuňan
vuruyám, içi daş geldi daşı ġırıyám.”; kuyunun içinde kendisinin gözüne girmek için can havliyle
çalışan Garazor Hoca’yı izleyen Ayşe’nin bu komik hale gülmesi ise “Eşe, ġuyunun başında.
Gülüyá oňa lak lak lak lak. Onun haline gülüyá. Az da Eşe biliyá onun gendinin için yapdığını”;
Garazor Hoca’nın kuyunun içinde çalışması ise “O ġuyunun içinde keklik gimi enip keklik gimi
çıkıya Ġoca.” şeklinde icra edilmiştir. Tuvalet kuyusunda çalışan Garazor Hoca’nın Ayşe’nin
Benli adında bir adama verildiğini duyması üzerine psikolojik olarak yıkılması mizahi bir üslupla
icra edilmiştir. Âşık Softa, G. Hoca’nın manevi olarak çökmesini “Ġoca şöyle bir titredi”
sözleriyle dile getirdiği gibi vücut hareketiyle de dramatize etmiştir. Bu haberi duyan G. Hoca’nın
elini göğsüne vurduğunu yine dramatize ederek “Of (dedi, elini döşüne vurdu)” dediğini mizahi
bir üslupla dile getirmiştir. Derin bir “of” çekerek elini göğsüne vuran Garazor Hoca ile Âşık
Softa arasındaki bu diyalog ise “Âşık Softa: Noldu Hoca Emmi (dedim ya)? Garazor Hoca: Lan
anamı s… (dedi ya). Ben boşuna mı yiyedim bu daşları cayır cayır (dedi). O ġarıyı başġasına
saddın da deseneydin baňa şimdiye ġadar. Âşık Softa: Ulan satıp da demedin kine arkadaş
(dedim). Ben evlenseğim, beni bu ġarıyı baňa bitir desene (dedim). Ben ondan evvel saňa
bitirirdim (dedim). [(Dramatize ederek) Bir daha vurdu elini döşüne, bir de ġafasıňa vurdu
yumruňan]” şeklinde icra edilmiştir. Keklik gibi kuyuya inip çıkan Garazor Hoca, Ayşe’nin
başkasına verildiğini duyduktan sonra yerinden kalkamadığı, hatta eşeğine bile binemediği de
mizahi bir üslupla aktarılmıştır. Âşık Softa bu durumu “Eşşē olmadı binemedi. Dört bacak eddik
eşşē (gülerek ve dramatize ederek) hurp” şeklinde icra etmiştir. Derlemecinin Garazor Hoca’nın
bu psikolojik travmasının abartı olup olmadığını sorması üzerine Âşık Softa “Dinime imanıma
çökdü bak. Dinime imanıma diyem. Eşşēň üsdünde keklik gibi hoplayıp çıkıp inen Hoca, eşşē
(gülerek ve elini birbirine vurarak) binemedi. Dört bacak eddik eşşēň üsdüne ġoduk” şeklinde
tekrardan aynı bilgileri vermiştir. Görüleceği üzere bu hikâyeli türküde Âşık Softa, hikâyede
birçok yeri mizahi bir üslupla icra etmiştir. İcra ettiği sırada ise vücut hareketlerini de kullanmış,
böylelikle anlatımını inandırıcı ve etkili kılmıştır. Âşık Softa, diğer türkülerde de sık sık mizaha
başvurmuştur.
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Kaynak kişimiz Kâmil Yüksel, çok yaşlı olmasına karşın hayat dolu, şen bir kişidir. Kendisiyle
yaptığımız derleme çalışmasında bu şen yapısını icrasına yansıtmıştır. Özellikle de İbrahim
Benli’ye ait bir türküde sık sık kahkaha atarak, icra sırasında kendi kişisel düşüncelerini dile
getirerek icrasına renk katmıştır. Kamil Yüksek, mizahi yönü ağır basan İbrahim Benli’nin iki
geline söylediği “Oturmuşlar Dize Dize” türkünün hikâye kısmında iki gelin için yanıp tutuşan
İbrahim Benli’ye bu iki gelinin pas vermediğini/vermeyeceğini “Fakat İbrahim Benli’ye o…unu
gene kokuladmazlar.” şeklinde mizahi bir üslupla dile getirmiştir. Aynı türkünün “Gel gelin derse
girelim/Âşık olduğunu bilelim/Eňer çakışmak istiyesen/Buyur odaya varalım” şeklindeki son
dörtlüğünden sonra kendinden geçercesine gülerek “Ananı avradını, dediler. Gelin odaya var da
orda çakışak. Amma şöyle” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Bu dörtlükten sonra dinleyici
olarak orada bulunan derlemeci ve derlemeciye sahada eşlik eden kişiler de kahkalarını
tutamamıştır.
Kaynak kişimiz Safiye Şahin, Karacaoğlan’a ait bir türküde (Bana Kara Diyen Dilber II), bir evde
çalıp söyleyen Karacaoğlan’ı dinleyen bir komşusunun ev sahibi kadına akşamki türkü söyleyen
âşığın kim olduğunu sormasını eleştirir tarzda “Avradın da aġlı benim gimi eksireğimiş zahar.
Kimidi demiş, akşam o sizdē türkü çağıran, demiş.” şeklinde mizahi bir üslupla dile getirmiştir.
Kaynak kişimiz Bediha Gezer, icra ettiği “Hele Geline Bak Geline” adlı hikâyeli türküde çok eski
zamanlarda bir beyin (icra sırasında bazen de “padişah” demiştir) oğlunu evlendirirken görkemli
bir düğün yapmasını “Zengin ya oğlum. Zenginin selası da uzun olur. Şeyi de, şabası da uzun
olur. Fıkaranıyı ġısacık olur.” şeklinde mizahi bir dille dile getirmiştir. Kaynak kişimiz Ahmet
Gürz, kendisinden derlediğimiz türküleri ne zaman ve kimden öğrendiğimizi sorduğumuzda
genellikle yaşının ilerlemesinden dolayı artık hafızasının pek yerinde olmadığını ima eden
“Benim yaşım seksen/aklım noksan” sözünü kullanarak türküleri öğrendiği kaynakları
hatırlayamadığını mizah yollu dile getirmektedir. Kaynak kişimiz Mustafa Kaya, icra ettiği
mizahi yönü ağır basan “Ġurban Olam Evli Saňa” adlı türküde türküye konu olan Evli adıyla
bilinen bir delikanlı, bir çeşit tütün kıyma makinası havanıyla yevmiye usulü Mustafa Kaya’nın
tütünlerini doğramaktadır. Köyde dul bir gelinde gözü olan Evli, sık sık saçını taramakta, üstüne
başına dikkat etmektedir. Bunun yanında işini de tam olarak yapmayan Evli, “kaymaklı” olarak
bilinen bir çeşit gofreti çok sevmekte, devamlı bu gofretten yemektedir. Mustafa Kaya, türkünün
hikâyesinde bu hususları mizahi bir edayla anlatmıştır. Evde unuttuğu havan bıçağını almak için
evine giden Evli’ye saçını taradığını unuttuğunu söyleyen Kaya, bu bölümü “Ben yokardan
çardım, gendi aşşādan gidiyodu. -Ulan, saçıňı daramadan mı gediyon bre?- He ulan (dedi). De
yokarı çıkdı, ikinci ġata. Aynanın ġarşısına geçdi, saçını dariyá, efendim, üsdünden vuruyá tıp
tıp.” şeklinde gülümseyerek icra etmiştir.
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Yörenin profesyonel hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa da icra ettiği bazı mizahi yönü ağır basan
hikâyeli türkülerde yer yer mizah unsurlarına başvurmuştur. Tus Mustafa’nın bu mizahi unsurlara
başvurmak için herhangi bir çaba sarf etmediğini belirtmekte fayda var. Tus Mustafa’nın türkünün
hikâyesindeki olayları, yaşanmışlıkları, karşılıklı konuşmaları, kahramanların kendisiyle veya dış
dünyayla olan düşüncelerini çok iyi bir gözlem ve kendine has bir üslupla icra etmesi icra anında
mizah unsurunu kendiliğinden ortaya çıkarmıştır. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek vermek
gerekirse bestesi kendine ait mizahi yönü ön planda olan “Boğazı Kurular” ı verebiliriz. Tus
Mustafa’nın kendi köyü Yazlamazlı’da birkaç kişi, onun bunun sırtından geçinmeyi kendine şiar
edinmiştir. Bu kişiler her akşam birinin evine toplanarak o dönemde zor şartlar altında temin
edilen çay ve şekeri bitirmekte, ev ahalisine maddi yönden büyük zarar vermektedir. Bu kişilerin
sıklıkla uğradığı köylülerden biri de Çavuş Mustafa’dır. Zaten gariban bir adam olan Çavuş
Mustafa, her akşam yanına gelen bu kişilere katlanmak zorunda kalır. Bu yaşananları diğer
köylüler gibi Tus Mustafa da duyar. Tus Mustafa, bir gün Çavuş Mustafa’nın evine vardığında
bu kişiler de oradadır. Tus Mustafa, hikâyenin bu kısmını şu şekilde icra etmiştir:
Vardı mıdı, oturmuş adamlar. Çaydanlık sobanın üsdünde, elli bardakdan aşşā almaz. Vık
vık ġayňıyá. Dediler ki su eyi ġaynasın. Suyu eyi ġaynaddılar. Demleğe, demlediler buruya.
Demliğin ağzıňa bir sıkı vurun, dediler. On beş daġġā dursun, dediler. Şordan biri diyo ki çay
demli olmazsa mideme yaramıyo, diyo. Oňa sırf dem veriyolar. O dem içiyo. Çay biddi amma
ben adamın hanımına bakıyom. Hanımın yüzü azgın. Emme ne yapsın? Zaten çayın paketi
beş lira, şekerin kilosu beş lira. Adamın yövmiyesi beş lira. Şeker de biddi, çay da biddi. Ulan
sāad de on ikiye geldi. Ulan kalkak gayri gedek, dedim. Daha gevrek ekmek var, dediler. Ben
dedim ben oturamam, kalkdım.

Çavuş Mustafa’nın evinde tanık olunan bu olayların anlatımı çok kısa sürmekle birlikte yerinde
gözlemler, onun bunun sırtından geçinmeyi kendine şiar edinmiş bu kişilerin konuşmaları,
etkileyici tasvirler anlatıma renk katmıştır. Tus Mustafa, bu anlatımı sırasında jest ve mimiklerini
kullandığı gibi ellerini de etkili bir şekilde kullanmıştır. Bunun dışında orada bulunan bir kişinin
“ çay demli olmazsa mideme yaramıyo” şeklindeki konuşmasını taklit ederek icra etmesi de icraya
neşe katmıştır. Tus Mustafa, “Şu Yazının İri Ufak Çamları, Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın,
Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin, Biraz Zahmet Çekdim Doğrulttum Yolu, Paraya Bakınca Acıdım
Şaşdım I” adlı hikâyeli türküleri de aynı üslupla anlatmış, özellikle de hikâyelerin belli
bölümlerinde bu mizahi üslubuyla icra ortamını şenlendirmiştir. Tus Mustafa’nın kendine has bir
ses tonuna, fiziki yapıya, anlatım üslubuna, muhteşem bir gözlem yeteneğine sahip olması, Tus
Mustafa’nın profesyonel bir icracı olduğuna bir diğer kanıttır, diyebiliriz.
4.6.10. Zaman
Geleneksel anlatıda anlatıcı, anlatısını “olay” ağırlıklı kurmakta ve zamana tasarrufta keyfi bir
tutum takınmaktadır. Geleneksel anlatıda anlatıcı, zamanı bir kurgu sorunu olarak
görmemektedir. Zaman, yalnızca olayların gerçekliğini sağlamak amacıyla arada bir hatırlatılan
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soyut bir değerdir. Bu konuda ayrıntıya katiyen gidilmez, zaman “blok olarak” hissettirilmekte
ve yine zaman, çok hızlı bir seyir arz etmektedir. Nitekim Türk kültürünün temel yapı taşlarından
olan Dede Korkut hikâyelerinde bu durumu net olarak görürüz. Doğan çocuk hemen büyür ve
yiğit olur. Çünkü burada önemli olan çocuğun büyümesi değil, onun maceralarıdır. Bundan dolayı
hikâyelerin zamanı, o kadar kaile alınmaz, sadece “Bir gün, bir zaman sonra, Oğuz zamanı, bir
gece” gibi ifadelerle hatırlatmakla yetinilir. Aynı durumu Tutiname’de görürüz. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür. Sonuç itibariyle geleneksel anlatılarda zaman, vak’anın zihinlere
taşınması için bir araçtır. Çünkü destan ve hikâyede önemli olan çocuğun büyümesi olup onun ne
zaman büyüdüğü çok da önemli değildir. Örneğin Ferhat’ın dağı ne kadar sürede deldiğinin pek
bir ehemmiyeti yoktur. Asıl ehemmiyetli olan Ferhat’ın dağı delip delmeme meselesidir (Tekin,
2020: 119-120). Nitekim derlediğimiz hikâyeli türkülerde geçen zaman dilimi de tıpkı yapılan bu
açıklamalardaki gibidir.
Yöre âşıklarının ve amatör icracıların kendine ait besteleri haricinde derlenen türkülerin
çoğunluğu uzun yıllar önce yakılmış türkülerdir. Dolayısıyla icracılar bu türküleri icra ederlerken
“beylik dönemi, göçebelik dönemi, çok eski zamanlarda, padişahlık zamanı” gibi genel geçer bir
zaman dilimi, yani belirsiz bir zaman dilimini kullandıkları görülmüştür. Erman Artun (Artun,
2004:

137)
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değerlendirmektedir. Derlemecinin türkünün zamanı belirlemek için icracılardan bu konuda
ayrıntılı bilgi istemesine karşın bazı icracılar, türkünün yakıldığı dönemi tam olarak
bilmediklerini, kendilerinin de başkalarından öyle öğrendiklerini dile getirmişlerdir. Konuyu
somutlaştırmak adına üç örnek vermek gerekirse önemli kaynak kişilerimizden Bekir Akan’ı,
Mehmet Coşkun’u ve Âşık İbrahim Çoban’ı verebiliriz.
Bekir Akan’ın icra ettiği hikâyeli türkülerin konusu çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bekir
Akan, icra ettiği bu türkülerin zamanını “Ahıska II” de “Şimdi bu padişahlık dönemi, beylikler
dönemi.”; “Eğlen Güzel Güzel Eğlen Figam Açayım” de “Buňňar iki arkadaş, göçebe yurdu,
yayla gediyorlarmış.”; “Esman İle Zevcan” da “O dönemin en zengin insanları buňňar. Buňňar
iki ġardaş, o dönemin iki ġardaş. O dönemin en zengin insanlar.”; “Âşık Halil VI” da “… O
zamanın geçim ġaynağı da malcılık hayvancılık.” şeklinde belirtmiştir. Görüleceği üzere Bekir
Akan, türkülerin yakıldığı zamanı sadece bir iki sözle geçiştirmekle yetinmiştir. Benzer ifadeleri
kullanan bir başka kaynak kişimiz Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) dur.
İbrahim Çoban, icra ettiği “Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım” adlı hikâyeli türküde
hikâyeye konu olan vakanın gerçekleştiği zaman dilimini “Şimdi ġıymadlı gardaşım. Eskiden
patişah zamanlarında ġral diye bir adamlar, ġral yaşarımış ġral.” şeklinde icrasının başında
belirtmiştir. İbrahim Çoban, bu cümlelerinden başka icra boyunca hikâyenin gerçekleştiği zaman
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dilimi hakkında en ufak bir bilgi vermemiştir. Görüleceği üzere hikâyenin gerçekleştiği zaman
diliminin sadece Osmanlı zamanında olduğu anlaşılmakla birlikte hangi yüzyıl olduğu açık
değildir. Zaten icranın genel gidişatında da İbrahim Çoban’ın bunu pek de önemsemediği
görülmektedir. İbrahim Çoban “Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın”da benzer bir zaman dilimini
kullanmıştır. Çoban, bu türkünün hikâyesine
Bir zaman şu Çukurova bölgesinde mesela bir şey varımış, ağa varımış aşşāda diyelim,
Osmaniye ġumu olsun daha aşşāda olsun. Bir de Yörükler varımış. Göç eder Yörükler. Bu
Yörükler göçüyo göçüyo, gediyá bir ağanın yakınıňa ġonuyo. Mesela diyelim kine ağa orıya
odladmak için bir ağanın yanıňa ġonuyo. Evvel ağa çoğumuş ya.

şeklinde başlamıştır. Çoban’ın bu cümlelerinde de sadece geçmiş dönemleri ifade eden “Bir
zaman” ve “evvel” ifadelerinden başka türküye konu olan zaman dilimi belirtilmemiş; genel geçer
bir zaman dilimi belirtilmiştir.
Orijinal Memmed adıyla bilinen Mehmet Coşkun da icralarında yukarıda bahsettiğimiz zaman
dilimlerini kullanmıştır. Coşkun, “Yeğen Ali” adlı hikâyeli türküsünün icrasına şu şekilde
başlamıştır: “Şimdi evveli, beylik varıdı. Beylik zamanı bu. Osmanlı’nın beylik zamanı”.
Coşkun’un belirttiği bu zaman dilimi Osmanlı zamanı olduğu kesin olmakla birlikte hangi yüzyıl
olduğu kesin değildir.
Bazı hikâyeli türkülerde ise türkünün yakıldığı veya türkünün yakılmasına vesile olan olayın
geçtiği zamanla ilgili en ufak bir bilgi verilmemiştir. Buna iki örnek vermek gerekirse Ali
Çıplak’ın icra ettiği “Çakmak Taşı” ile Muhittin Avcı’nın icra ettiği “Celaloğlan’nın Ağıdı II” yi
verebiliriz.
Ali Çıplak’ın icra ettiği “Çakmak Taşı” adlı hikâyeli türküde, olayın geçtiği zaman dilimi belli
değildir. Belli ve belirsiz bir zaman dilimi de bulunmamaktadır. Bu konuda hikâyede tek bir ipucu
bile yoktur. Ancak olay örgüsünün zaman dilimiyle ilgili az da olsa bilgi kırıntıları bulunmaktadır.
Konunun daha iyi anlaşılması adına Ali Çıplak’ın türküden önceki ve sonraki icrasını aynen
veriyoruz:
Avradın birinin bir oynaşı varımış. Ulan bakıyo ku ġocasından fırsad bulamıyo. Diyo ki ulan
herif, diyo. Bu fakirlikden bezdik. Ġayseri’ye çakmak daşını altınıňan dáğişirlerimiş. Ged şu
dağdan birez çakmak daşı ed de fılan fılan gedmiş, sen de ged de şu altını al gel de biz de
zengin olak, diyo. Bu gediyo, hābeňin iki gözüne, birer gözüne çakmak daşı alıyo, adam yola
düşüyo. Diyo ki şabuk ged, oňňar geddi, yetişemen, diyo avrad. Adam hızıňan çıkıyo. Epey
bir müdded gedince ġarşısından bir üzüm satan eşşekli çıkıyo. Yūrum nereye gediyon, neci
omuzuňdā, diyo. Çakmak daşı. Nedicin? Ġayseri’de altınıňan dáğişirlerimiş, orda altınıňan
değişicįm. Kim dedi saňa yūrum, diyo Antepli. Benim hanım dedi. Ulan yūrum, senin
hanımıyın dosdu var, diyo ya. Ya benim hanımı ağzıňa alma. Yūrum, dön geri gedek, senin
hanımıyın dosdu var, diyo. Şimdi köye yaklaşınca çuvalın birini ötā çuvala boşaldıyolar.
Adamı çuvalın içine ġoyuyo. Gözünün biri de óňünü de kesiyo çuvalın. Sen evi tarif ed. Tarif
ede ede evine varıyo. Adamın şȫle bir havlusu varımış, evinin óňünde. Eşşēňen ora dıkılıyo.
Dıkılınca hanıma çağırıyo. Beni misafir alman mı, diyo. Yook, benim ġocam da yok evde.
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Ben seni misafir alamam. Öyleyise ben burda yatarım, diyo. Havlunun kenarına çuvalı
endiriyo adamı. Yūrum, dáğne şimdi, diyo. Edem, birez sonra saçı geri yanıňa dayamış,
efendim. Ġunduruyı boyamış, adam elinde birez yiyecek. Hanım hemen yokardan aşşā eniyo,
adamı ġarşılıyo, elindēni alıyo, içeri gediyolar. İçeri gedince.” (Türkü icrasından sonra) Vallā
buňňar seyrediyo. Varıyolar amma adam arkadan, pencereden adladī mı ġaçıp ġoyup gediyo.
Avrad da arkasından gediyo. Avrad da gediyor adam da gediyo. Ulan yūrum, buňa ben sebep
oldum. Eyi kötü sen buňňan duruyodun. Yörü seni Antep eline götürüm de diyo. Orda saňa
bir avrad alıyım da bak avrada, diyo. Antepli’yinen gediyolar, orda. Adamı Antep’de everiyor
Antepli.

Ali Çıplak’ın icrasına göre bu türküde ne bir mevsim ne bir ay ne gün ne de bir saat geçmekte ne
de olayın yaşandığı zaman dilimi bellidir. Zamansal ifade olarak yalnızca “hızıňan, epey bir
müdded gedince, birez sonra” sözcükleri geçmektedir. Bu da olay örgüsünün akışını gösteren
zaman dilimleridir.
Kendi köyünde (Dervişiye) önemli bir icracı olan Muhittin Avcı ise “Celaloğlan’ın Ağıdı II” yi
çok kısa cümlelerle ve yirmi sekiz saniye gibi çok kısa bir sürede “Şimdi, bu Celaloğlan derik
türkünün şeyinin sahibine. Bu, ġına, şey zamanı vuruluyo mu, ölüyo mu? He he vuruluyo, he
vuruluyo. Ondan sonra işde bunu ġız gendi, ġız gendi söylüyor. (Derlemeci: Tamam. Düğün günü
mü vuruluyor?) Düğün günü he. Düğün günü gelin olacağı gün vuruluyo. Ġız, gelin olacak ġız
söylüyor bunu.” şeklinde icra etmiştir. Görüleceği üzere ağıda konu olan Celaloğlan’ın düğün
günü vurulmasından başka olayın gerçekleştiği yıl, mevsim, ay, hafta, saat gibi zaman dilimleri
belirtilmemiştir. Derleme bağlamındaki gözlemimizden ve de icranın kendisinden hareketle
Muhittin Avcı’nın olayın gerçekleştiği zaman diliminden ziyade Celaloğlan’ın bir şekilde ölmesi
ve akabinde söylenen ağıta daha çok odaklandığını söyleyebiliriz ki icrada da hiçbir ayrıntıya
girilmemesi de bunu doğrulamaktadır. Birçok türkünün hikâyesinin bu şekilde çok kısa
sürdüğünü de burada belirtmekte fayda var. Sadece konusu eski olan türkülerde zaman es
geçilmekle veya bir iki sözcükle belirtilmekle kalmamış, bestesi kendine ait olan bazı icracılar da
türkünün yakılış yılını es geçtikleri veya bir iki sözcükle geçiştirdikleri görülmüştür. Türküye
konu olan vaka yılı derlemecinin araya girmesiyle ancak belirlenmiştir. Bu icracılardan biri
Mehmet Yutkal’dır.
Mehmet Yutkal, trafik kazası sonucu ölen aynı ismi paylaştığı kardeşine bestelediği “Trafik
Kazasında Ölen Mehmet Yutkal’ın Ağıdı” adlı ağıtın hikâyesini şu şekilde icra etmiştir:
Şimdi ġardaşım arabayıňan ġaza yapmış Zindeğen’in yolunda. Yenimden baňa habar geldi.
Çarşıdaydım, eve dönecektim, dönemedim. Hastaneye vardım ki bizim Ġorupark
Hastanası’ňa. Zaten ġardaşımı morga götürüyorlar, ġaybeddik. Zaman geçdi tabii. Biz de bu,
yaralıyım zatı o zaman, iki basdonuňan geziyom. Eve geldim tabii, zaman geçdi. Böyle bir
efkerlendim, gendi halimde, bir söyledim.

İcrada görüleceği üzere Mehmet Yutkal’ın kardeşinin öldüğü yıl belirtilmemiştir. Dolayısıyla
ağıtın yakıldığı yıl da belli değildir. İcrada geçen zaman dilimleri “Zaman geçdi tabii, o zaman,
zaman geçdi” şeklinde geçmektedir. “o zaman” dediği yıllar hangi yıl olduğu belli olmadığı gibi
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“zaman geçdi” şeklinde ifadede ise vaka ile ağıdın yakılışı arasında geçen süre de belirsizdir.
Bunun dışında kardeşinin ölüm haberini ne zaman aldığı (sabah, öğle, akşam, gece), cenaze
merasimin kaç gün sürdüğü, trafik kazasının ne zaman olduğu da belli değildir. Bu bilgiler,
icradan sonra derlemecinin Yutkal’a sorduğu sorularla ancak elde edilebilmiştir. Bu konuya bir
başka örnek vermek gerekirse Mustafa Kaya’yı verebiliriz.
Mustafa Kaya bestesi kendine ait “Ġurban Olam Evli Saňa” adlı türküyü şu şekilde icra etmiştir:
Şimdi, tütün doğradırım. Bu Evli, senin tütünü doğrayım, Mustāmmi, dedi. Tamam, doğra.
Geldi. Tütünü doğrar. Efendim, bir gün endi midi, gofred mi der oňa? Gofred yiyo. Yav, sen
arkadaş, niye gofred yiyon? Bu, acısaň, bu evde söylesen, yirmi daġġa önce söylesen, yemek
hazırlanır, dedim. Günün birinde bakdım gene almış yiyo. Bizim biladirin de ufak bir dükkeni
var. Neyse onu çok sevdiğini anladık. Gene günün birinde, bir yerde havan buçāňı unudmuş
oňa gediyor. Orda da dul bir gelin var. Ben yokardan çārdım, gendi aşşādan gidiyodu. Ulan,
saçını daramadan mı gediyon bre? Dedim. He ulan, dedi. Dē yokarı çıkdı, ikinci ġata.
Aynanın ġarşısına geçdi. Saçını darıya, efendim, üsdünden vuruyo, tıp tıp. Şey yapıcı yani,
filan. Onu da gördük. Efendime söyliyem. Tütünü de doğramıya zorsunuyá, mevsim de yaz.
İki basım, üç basım ġaldı mı ē bu ġalsın Mustafa emmi. Yav, bu ġalsın amma ġaldı mı işde
mevsim yaz, ısıcak hava. Ġurudsan tekrar ısladığın zaman ufanıyo, özü çekilmiş tütün.
Ġurudmazsan küflenir. O tütün bozuluyo. Efendim, gene günün birinde Seviddin Memmed,
Seviddin Mustafa yani gendinden başġa iki havancı daha var. Tütün doğruyolar. Bu gene,
Seviddin Mustafa dedi ki emmi hayınlık yapıyo, bu. Az çalışıyo, az doğruyo. Emmi tütünleri
ayrı dartacaksın. Tamam, dedim ben de. Öyle deyince bu, onlar eyi doğruyarak çok doğruyo,
gendi de …373 iri doğruyarak çok doğrayıcı. Önünde, neyse çalışıp dururkan gene basımı
tutamladı, basıcıydı havana. Baňa döndü bakdı. Ben tergecįm yav, yoruldum, dedi. Seviddin
Memmed de benim sȫledi mi duyarımış. Yav Mustāmmi şuna ne diyesen desene, dedi. Ben
de paket yapıyodum, geri çekildim, şȫle sȫledim, Evli’ye.

Mustafa Kaya’nın icrasında olayın gerçekleştiği zaman belirtilmemiştir. Zaman olarak sadece
“yaz mevsimi” geçmektedir. Türküde “yaz mevsimi” nin iki kez geçmesi ise türkünün yakılış
mevsimini belirtmekten ziyade yaz mevsiminde işlenmiş tütünlerin doğranmaması halinde
bozulacağını belirtmek için kullanılmıştır. Çünkü türkünün olay örgüsü büyük ölçüde tütün
doğrama işinde cereyan etmektedir. Ayrıca türkünün ana olaylarından biri de türküye konu olan
Evli’nin bu kıyıma hazır tütünleri doğramakta isteksiz olması, bir kısmını ertesi güne bırakması
oluşturmaktadır. İcrada cereyen eden olaylar silsilesi ise “Bir gün, Gene günün birinde, gene
günün birinde” şeklinde belirsiz zaman ifadeleriyle dile getirilmiştir. Bu üç zaman diliminde
cereyan eden olaylar ise türkünün belkemiğini oluşturan motiflerdir. Görüleceği üzere bizzat
olaylara tanık olan ve türküyü besteleyen Mustafa Kaya bile olayların cereyan ettiği yılı
belirtmemiş, asıl vakaya odaklanmıştır. Zaman, sadece izafi bir zaman dilimidir. Kendi bestelerini
icra eden bazı icracılar ise türküye konu olan olayın zamanını veya türkünün yakılış tarihini
belirtmişlerdir. Her ne kadar bu icracılar, olayın veya türkünün yakılış hikâyesini belirtmiş olsalar
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da yine de ayrıntılı bir zaman diliminden bahsettikleri söylemek pek güçtür. Bu kaynak kişilere
iki örnek vermek gerekirse Âşık Softa ve Nurettin Kurt’u verebiliriz.
Âşık Softa, bestesi kendine ait “Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm” adlı hikâyeli türküde
“Hocam, 1993 yılında bir savurmalı patoz aldım.” şeklinde cümleyle türküyü bestelediği ve
türküdeki olaylar silsilesinin gerçekleştiği yılı belirtmiştir. Bunun dışında türküde geçen zaman
bildiren cümleler şunlardır: “… öğle yemāňı da orda yedik, burda on beş gün çalışırsınız siz,
ordan geldik ikindene doğru, dokuz çeten saman yapdılar iki üç saatin içinde, gece geri geldiler,
aġşam oldu mu söylüyem, iki gün bir gün var onu da toplayacaklar, biz memleketten çıkalı iki ayı
geçdi iki buçuk ay falan olacak yani. Orda on on iki on beş gün de orda çalışdık”. Âşık Softa’nın
bu icrasında olayların gerçekleştiği ve türkünün yakıldığı yıl belirtilmiş olmasına karşın hikâyede
ayrıntılı bir zaman diliminden bahsedilmemiştir. Hatta olay yaz mevsiminde gerçekleşmesine
karşın icrada bundan bile bahsedilmemiştir. Olayın yaz mevsiminde gerçekleştiğini ise buğday
hasat mevsimin yaz ayına tekabül etmesinden çıkarmaktayız.
Nurettin Kurt ise bestesi kendine ait “Yavrılarım Babam Diye Ağlıyor” adlı türküsünde “Sene
87’de” şeklinde türkünün yakılış tarihini icrasının başında belirtmiştir. İcrasına “Sene 87’de”
şeklinde başlayan Nurettin Kurt,
Efendim, belediyeden, işden çıkdım. Bizim burda ġardaş, bir Bahri Yatar var. Velim İşik
demiş kine ulan bu adam eyi dēl. Bunu sen ocāğa götür, demiş, kireç ocāňa. Ben burdan
ġardaş, kireç ocāňa geddim. Ulan beni sade o şeye, bir dūğme var, Zindeğanlı var bi de ben.
Birimiz gece ġalıyá birimiz günüz. O, nasıl bilirsen öyle yap diye baňa. İsder gece bekle isder
ben fark edmez diye. (Derlemeci: Taş ocağı nerede?) Daş ocāğı hemen Ceyhan’ın altıcīnda.
Tren yoluna niye dökülen çakıllardan. Orda, bir de şimdi patron da geldi. (Derlemeci: kireç
ocağı mı senin ki taş ocağı mı?” Daş ocāğı işde. (o esnada orada bulunan dinleyicilerden biri
taş ocağı olduğu yönünde bilgi vermesi üzerine) Çakıl işde yav. O da kireç ocāğı. (Derlemeci:
tamam taş ocağı diyek biz buňa) Daş ocāğı ġardaşım. Orda çalışıyák şimdi. Senin Topal
Abdullā ırahmadlık da var. Hasan emmin ne var. Ulan padron dáğişdi, bir Ünlü deller bir
adam geldi. (Derlemeci: Ünlü?) Ünlü, Hüseyin Ünlü diyeler, Adanalı. Öteki patron dáňíşdi.
Ulan baňa izin gelecek yerde ġardaşım izin gelmiyá. Ġardaşım baňa izin gelmiyá. Efendim,
balyozuňan neyinen daş ġırıyák bazı işde orda bişeler ediyák. Canım sıkıldı, izin ne
gelmeyince. O çocuklar daha bir yeri görmedim, bişe edmedim. O çocuklar gözümün óňúňde
dolanıyá avrada mavrad. Sefillik görmedim ġardaşım. Aldı bakalım Âşık Nureddin ne
söyledi siz burda ne diğnediňiz ġardaşım.

şeklinde devam etmiştir. Görüleceği üzere bu türkünün icrasında “1987 yılı” dışında mevsim, ay,
mesai saati gibi herhangi bir zaman diliminden bahsedilmemiştir.
Derlenen hikâyeli türkülerin genel bir panaroması vermek gerekirse icracılar, icra ettikleri
hikâyeli türkülerde türküyü ilgilendiren olaya ve türküye odaklandıkları; türkünün yakılış yılı ve
türkünün yakılmasına kaynaklık eden olayın zamanı üzerinde pek durmadıkları görülmüştür.
Bunu icracıların icra sırasında yer yer icralarını sonlandırıp icralardaki dizelerin hangi olaya,
duruma geldiğini açıklamalarından da anlamaktayız. Türkülerin yakılmasına vesile olan olaylar,
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durumlar hakkındaki bilgiler, derlemecinin icradan önce, sonra veya verilen molalarda sorduğu
sorularla elde edilmeye çalışılmıştır. Birçok türkünün tarihi çok eskilere dayandığı için icracı,
haklı olarak bu tarz türkülerin ne zaman cereyan ettiğini bilmemektedir. Bu tarz türkülere örnek
vermek gerekirse Karacaoğlan’ın türkülerini verebiliriz. Bu tarz türkülerde icracılardan bazıları
yukarıda da belirttiğimiz gibi “beylik zamanı, göçebe zamanı, padişahlık zamanı, eski devirler”
gibi yuvarlak ifadeler kullanmışlardır. Bestesi kendine ait icracılardan bazıları bile bestelediği
türküye neden olaylar silsilesinin ve türkünün yakılış yılını belirtme gereği duymamışlardır.
Bunun da genel olarak icracıların türküye konu olan olayı veya durumu uzatmadan, ayrıntıya
girmeden, en kestirme yoldan aktarmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.
İcracılar, icra ettikleri türkülerde asıl vakâya ve türküye odaklandıkları için hikâyede geçen uzun
zaman dilimlerini “aradan epey zaman geçmiş, bunlar bir iki sene çalışmışlar, neyse çocuk
büyümüş, dilde tez zamanda geç” gibi formel ifadelerle veya bir iki cümleyle geçiştirmiştir.
Birkaç örnek vermek gerekirse Abdülkadir Tıraş’ın Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Ġısmet Oldu
Ben Bu Elden Gediyom” adlı hikâyeli türküyü verebiliriz. Abdülkadir Tıraş, Kacaoğlan’ın ufak
bir çocukken evlenme çağına gelmesini “Ufak ufak bu çocuk, bȫmüş”; Karacaoğlan, amcası
kızıyla evlendikten sonra türkünün yakılmasına vesile olan zaman dilimine kadar süreyi “Şimdi
günler geçiyá”; sözü kesilen bir kızın söz kesilmesinden düğün gününe kadar geçen süre ise
“Zaman geliyá” şeklinde sözlerle dile getirmiştir.
Türkülerde geçen zaman dilimleri ise bestecilerin kendilerine ait türküleri yakın zaman
dilimlerinde cerayan etmiştir. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Ahmet Bey ile Güher Hanım gibi hikâyeli
türküler, 1865 iskân öncesine aittir. Ağıtların çoğu 20. yüzyılda söylenmiştir. Dolayısıyla bu
zaman dilimlerini kapsamaktadır. Türkülü halk hikâyelerinden kesit halinde derlenen türküler de
yine Cumhuriyet öncesine ait zaman dilimlerinde geçmiştir. Türkülerin hikâyesinde hikâyenin
başlangıç ile sonu arasında geçen zaman dilimleri bir gün ile yaklaşık 117 yıllık bir zaman
dilimine takabül etmektedir. Ancak genel olarak baktığımızda bir gün ile birkaç yıl arasında
değişmektedir. Derlediğimiz türküler içinde en uzun zaman diliminin Yazıcıoğlu Şeref ile
Senem’e ait olduğunu söyleyebiliriz. Âşık Softa’nın anlatmasına göre Şeref ile Senem 97 yaşında
birbirine kavuşur. Şeref ile Senem’in ilk tanıştığı yaşı tahmini olarak 20 olarak alırsak arada
geçen zaman dilimi 77 yıldır. Allah, bunlara 40 yıl daha ömür vermesi de hesaba katılırsa bu
hikâyede geçen zaman dilimi 117 yıl gibi bir zamana tekabül etmektedir. Zaman aralığı geniş
olan bir diğer hikâyeli türkü ise Elbeylioğlu I’dir. Elbeylioğlu’nun babasının beylik yaptığı
yıllarda öldürüldüğünde metinde belirtilmemekle birlikte daha çocuk yaşta olduğu
anlaşılmaktadır. Bu zaman diliminden Elbeylioğlu’nun delikanlı olması daha sonra Münbiç’e
yerleşmesi, orada kendine kırk atlı edinmesi, bir müddet yaşaması, arası açılan Ali Kadıoğlu’nun
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orayı terk etmesi, birkaç yıl sonra amcası oğlunu bulmak amacıyla Kahramanmaraş’a varması
arasındaki zaman dilimi gelişen hadiselere bakılırsa ortalama 25-35 yıllık bir zaman dilimine
tekabül etmektedir. Esmehan’da ise aradan geçen zaman dilimi ortalama 10 yıla yakındır. İftiraya
maruz kalan evlilik çağındaki Esmehan’ın ölüme mahkûm edilmesiyle başlayan, ölümden
kurtulması, evlenmesi, üç çocuğa sahip olması ve Arap’ın üç çocuğunu öldürmesiyle son bulan
Esmehan’daki bu gelişen olaylar silsilesine bakılırsa yaklaşık 10 yıllık bir zamana takabül
etmektedir. Özellikle bazı hikâyelerde geçen zaman dilimi yedi yıldır. Mitolojik bir sayı olan
yedi Deli Boran’ın hemen hemen bütün varyantlarında geçmektedir. Bu ve bunun gibi bazı
hikâyeli türkülerdeki uzun zaman dilimleri dışında diğer hikâyeli türkülerde olayın başlangıcı ve
bitişi arasında zaman dilimi daha kısadır. Özellikle de başta Karacaoğlan ve diğer âşıkların bir
kızla karşılaşması ve türkü söylemesi konulu hikâyeli türkülerde zaman dilimi dakikalarla
sınırlıdır.
4.6.11. Mekân
Vaka zincirinde aktarılan olayların sahnesi durumunda olan mekân (Aktaş, 1991: 142) roman
öncesi anlatılarda, hemen tamamıyla ‘muhayyel’dir ve mekâna yüklenen anlam ve işlev, olayların
sahnesi olmanın ötesinde değildir. Geleneksel anlatılarımızda mekânlar gerçekten ziyade sitilize
edilmiş mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hikâyeci, bu tür mekân anlayışıyla gözden ziyade
hayal gücüne hitap etmeye çalışmaktadır. Zaten hikâyecinin yaptığı da belirli bir yeri
canlandırmaktan ziyade hissettirmektir (Tekin, 2020: 140). Bunun yanında destandan romana
uzanan süreçte mekân, anlatılmak istenen olayın gerçekliğine katkı sağlayan bir unsurdur. Asıl
ve önemli olan maceradır; mekân sergilenen maceranın sahnesi amacıyla gerekli ve geçerlidir. O,
donuk bir levha olarak metne taşınmaktadır (Tekin, 2020: 150). Nitekim aşağıda örneklerini
vereceğimiz üzere çoğu icracının icrasında mekânlar, olayların sahnelendiği bir figür olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Yörede derlenen hikâyeli türkülerin çoğunda mekânlar, müphem olarak belirtilmiş; Ankara,
Adana, Osmaniye gibi belli bir şehir adı yerine “doğu taraflarında, Çukurova’da, bir yerde, bir
yaylada, dağda gezerken, köyün birinde, bir nehrin kenarında, yolda giderken, bir pınarın
başında” gibi genel geçer bir mekân zikredilmiştir. Bu tür türkülerde tıpkı diğer türkülerde olduğu
gibi mekân, olay örgüsü içinde geçen sembolik yerlerden öteye gitmemektedir. Karacaoğlan’a ait
bazı türkülerde geçen mekânlar bu gruba girmektedir. Bunun dışında konusu uzun yıllara dayanan
türkülerden çoğu da bu gruba girmektedir. Bu türkülere iki örnek vermek gerekirse “Dosdum
Saňa Selam Saldı Ġınalı” ile “Sabahıňan Bizim Göle” adlı hikâyeli türküleri verebiliriz.
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Safiye Şahin’in icra etttiği “Dosdum Saňa Selam Saldı Ġınalı” türküsünde bir pınar başından ve
de düğün evinden başka herhangi bir mekândan bahsedilmemiştir. Safiye Şahin, türkünün
hikâyesini şu şekilde icra etmiştir:
Yalıňız birisi, adamın nışanlılıyımış. Esgere gedmiş. Esgere gedmiş, ġaç sene evveli ġaç
sene dururlardı? Bağdad, Basra hepicī Türkiye’deydi. Ġaç sene durduysa pınarın başına
oturmuş adam, esgerden gelmiş. Nışaňňısı da o güneçē dururumuş daha. Düğun ötüye.
Çocuklar da oralarda oynarımış. Bu düğun neci, çocuklar, demiş. O düğun da demiş, hele
kimin nışaňňısı, adı ağlımda ġalmadı, fılancanın nışaňňısı gelin gediyá, demiş. Gendinin
nışaňňısıyımış o. He, gendinin nışaňňısıyımış. Adam bu vakıtaçā durmuş, demiş bak. Bu
vakıdda, ahacā gediyá, demiş. Şo düğuna, ġınacı evine, çerçinin birisi öteberi sadmıya
gelirimiş. Adamı kederli görmüş. Noluyo ōlum saňa, demiş. Noldu da kederlisin, demiş.
Aman emmi derdime derman olman, yaramı delen, burdan ged, demiş. Ollūm belki ōğlum,
demiş. Allah rasd getirecek ya. Bu demiş, ben ne zamandan beri nışaňňılılıydım, esgere
geddi midi, bu vakıtaçā durmuş, aha ben de geldim, bȫn ġınası yakılıyámış, demiş he. Nerde
bu ġına evi? Gösderdmiş çocuklar. Şura. Varmış ġınaya adam. Sıra türküsü çārmıya
durmuşlar. Sıra adama gelmiş, çerçiye. Çerçiye gelmiş.

Safiye Şahin türküden sonra da türkünün hikâyesine devam etmekle birlikte yine aynı
mekânlardan bahsetmiştir. Şahin’in icrasında Öksüz Yakup’un nerde askerlik yaptığı, türküde
geçen pınarın nerde olduğu, düğünün hangi yerleşim yerinde olduğuyla ilgili en ufak bir bilgi
bulunmamaktadır. İcradan ve icra bağlamındaki gözlemlerimizden hareketle Safiye Şahin’in buna
çok da önem vermediğini, Şahin için bu mekânlardan ziyade olay ve olay sonrası söylenen
türkünün daha önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Karacaoğlan’dan bir örnek vermek
gerekirse “Sabahıňan Bizim Göle I” adlı hikâyeli türküyü verebiliriz.
Çok iyi bir Karacaoğlan icracısı olan kaynak kişilerimizden Mehmet Yutkal, icra ettiği
Karacaoğlan’a ait “Sabahıňan Bizim Göle I” adlı hikâyeli türküde belli, bilinen bir mekândan
bahsetmemiştir. Türkünün hikâyesi toplam otuz iki saniye sürmüştür. Bu sürenin içine ara sözler
de dâhildir. Çok kısa süren bu hikâyenin icrası şu şekildedir:
Ġaracoğlan, Ġaracoğlan bir gün gediyomuş. Eskiden derede yıkarlardı, çamaşırı. Ġadınlar
toplanır, elinde bir tokaç. Pırt, pırt, küt. Sen oňňara gelip ulaşamadın. Aňan belki bilir.
(Derlemeci: Yok, köyde ulaşdım, he he ulaşdım, ben de biliyom, kıt hatırlıyorum. Derede
vardı bizim, evet.) Şimdikį mi içerde mekine yoğudu (Derlemeci: Ben de hatırlıyom,
hatırlıyom). Beriden varır kı Ġaracoğlan, üç tene avrad çamaşır yıkıyo. Oturur bir daşın
başına eli ġulā atar.

Yutkal’ın icrasında geçen mekân bir dere kenarı ve bu dere kenarındaki bir taştır. Bundan başka
herhangi bir mekândan bahsedilmemiştir. İcrada geçen “dere” ise asıl icrada değil, ara sözde
geçmektedir. Ayrıca, bu derenin nerde olduğu da belli değildir. Hikâyenin içeriğinden ve söylenen
türküden anlaşıldığına göre bunun çok da bir önemi yoktur. Asıl önemli olan ise Karacaoğlan’ın
üç güzele söylediği türküdür. Bu yüzden burada mekânın sembolik bir işlevden öte bir kıymeti
harbiyesi de yoktur. Mekân dere yerine pınar, çeşme, mera, köy meydanı, düğün evi gibi aklımıza
gelen diğer yerler dahi olsa türküye herhangi bir etkisi olmayacaktır.
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Yukarıda verdiğimiz örneklerde de bahsettiğimiz gibi icra edilen çoğu hikâyeli türküde
mekânların çok da önemli olmadığı, mekânların sembolik olarak verildiği, hatta bazen gerçek bir
mekândan ziyade sembolik bir şehir ismi zikredildiği görülmüştür. Çoğu icracının da öğrendikleri
bu türkülerdeki mekânları çok da merak etmedikleri gözlemlenmiştir. Bu mekânlar, sadece olayı
aktarmak amacıyla kullanılan bir figür gibi kalmaktadır.
Bir örnek vermek gerekirse İbrahim Çobanoğlu, “Kamberoğlu ile Senem” de Kamberoğlu’nun
nereli olduğunu, çalışmak için hangi şehire gittiğini, evlendikten bir müddet sonra evine gelirken
konakladıkları yerleri bilmemektedir. Bu yerler hep sembolik bir şehirle verilmiştir. Çobanoğlu,
icrasında bu kısımları şu şekilde anlatmıştır:
Şimdi bu Ġamberoğlu denilen bir adam, garibanımış. Mesela Adana mı, İsdanbul ġumu bir
yere çalışmaya gedmiş. Orda bir ağanın ġapısına, zengin bir ağanın ġapısına durmuş. Ağa da
bunu báğenmiş, huyunu áhlahını. Yani bizim burdan gedmiş. Diyelim İsdanbul yahud
Ankara. … Birer tene ata bindirmişler. Bu Senem’inen Ġamberōlu, bir gün yol aldıkdan
sonra, diyelim Elbelį mi yahud da daha yokarı Tesbi mi yere varıncı aġşam olmuş,
ġararmış. Bir günde köye varamayacak. Demişler kine ya buraya bir misafir olalım da
sabāňan gedek, demişler.

İcrada görüleceği üzere ne Kaberoğlu’nun memleketi ne çalıştığı yer ne de mola verdiği yer tam
olarak belirtilmiştir. Bu mekânlar hep sembolik başka mekânlarla geçiştirilmiştir. İcrada geçen
“burdan” zamiri İbrahim Çoban’ın kendi köyü olan Akdere Farsak köyüdür. İstanbul ve Ankara
bilinen şehirlerdir. “Elbelį, Tesbi” ise Düziçi ilçesi sınırları içinde yer alan köylerdir. İbrahim
Çoban’ın icrasından bir örnek daha vermek gerekirse icra ettiği “Gündeşlioğlu II” adlı hikâyeli
türküyü verebiliriz.
İbrahim Çoban icra ettiği “Gündeşlioğlu II” adlı hikâyeli türküde, Gündeşlioğlu’nun yaşadığı
mekânı “doğu” olarak belitmekle birlikte bu mekânın neresi olduğunu net olarak belirtmemiştir.
Derlemeci, araya girerek bu mekânı tam olarak öğrenmek için İbrahim Çoban’a bazı sorular sorar.
“Şimdi, Gündeşlioğlu diye bir adam doğuda bir adam varımış. (Derlemeci: nerde?). Doğu
tarafında. İşde ġalan neresindeyse oruya, şeyini, köyünü unuddum. (Derlemeci: Bakale, doğu
derken Antep mi, Mardin mi, Diyarbakır mı?). İşde Antep, Maraş. Doğudan olduğuna göre,
Çukurova’ya gedek dediğine göre doğunun bir yerinden amma (Derlemeci: Maraş taraflarından)
Maraş’dan diyelim canım Maraşlı.”. İcradan da anlaşılacağı üzere İbrahim Çoban,
Gündeşlioğlu’nun nereli olduğunu tam olarak verememektedir. Çoban için icradaki cümlelerden
ve icra bağlamından anlaşıldığına göre bunun çok da bir önemi yoktur. O’nun için önemli olan
Gündeşlioğlu’nun nereli olduğundan ziyade Gündeşlioğlu’nun gördüğü rüya sonucu fakir
düşmesi ve söylediği türküdür. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Derlenen türkülerden bazıları ise profesyonel ve amatör icracıların kendine ait besteleridir.
Bestesi kendine ait olan icracılardan bazıları türküyü nerde söylediğini, türkünün gerçekleştiği
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mekânları yüzeysel de olsa verdikleri olmuştur. Ancak verilen bu mekânlar, sadece olay
örgüsünün geçtiği sembolik mekânlardan öteye geçmemektedir. Bizi bu düşünceye iten ise
türkülerin hemen hemen tamamına yakında olduğu gibi bu tarz türkülerde de bu mekânların
ayrıntılı bir tasvirinin yapılmamasıdır. Bu mekânlar, sadece olayın geçtiği yeri göstermesi
bakımından figür olarak icrada kendine yer bulmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse Âşık
Softa ve Âşık Kemal Kıl’ı verebiliriz.
Âşık Softa, icra ettiği türkülerin hikâyesini en ince ayrıntısına kadar anlatması yönüyle kaynak
kişilerimiz içinde ayrı bir yere sahip olmasına karşın bir şehre, ağaca, köprüye, kaleye söylediği
türküler dışında yaşadığı veya tanık olduğu bir olay üzerine söylediği türkülerde geçen mekânlar,
yaşadığı veya tanık olduğu olayın yerini belirtmekten öte herhangi bir fonksiyonu
bulunmamaktadır. Konuyu somutlaştırmak adına Âşık Softa’nın icra ettiği ve çalışmamıza
aldığımız “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” adlı hikâyeli türküye bakmakta fayda var.
Âşık Softa’nın bestesi kendine ait icra ettiği “Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin” adlı türküde
geçen mekânlar şunlardır:
Yav Osman sen kimsin arkadaş İsdanbul’da, İzmir’de at ġoşduracak adam mısın, ġardaşım
Cemal’inen beraber Osmaniye’de lisede okuya, ġardaşım Cemal’e haçlık veriyám
Osmaniye’de okuyana, Bosdanlar’dan gederken dedi, İsdanbul’da babaňa mı salım,
Isdanbul’da ad ġoşduríyá, baňa Osman Ağa derlerdi Düziçi’nde ben bir ġahveye vardı mı
ġırġ gişi ayağa kakardı, Osman’ı kim diğner İsdanbul’da ya, Ben gözümünen gördüm
Adana’da, Sabın’da bunu sȫledim Sabın’a gelmiş, Osman Şen var şo Osmaniye
Haruniyeli, ġamyonu İsdanbul’dan bura getirmiye, Arkadaş Yeniköy’e gelene ġadar
sormuş Softa burda mı diye, İsdanbul’dan onu görüye geldiler, Musa Güzel’in
ġahvesindēk biz öte taraf köşede, Musa Güzel’in ġahvesinin öte taraf köşede, o adam
Mardin Mazıdağı’ndanımış atçı biri de Urfa’dan Harran’dan, Adamları lokantaya
götürdüm, Lokantada güzel bir yemek yedik, Adamlar geddi doğuya.

Gerçekleşen bu icrada geçen mekânlar, koyu tonda yazdığımız yerlerdir. Bu mekânlar sadece
kahramanların doğduğu, yaşadığı, okuduğu, bulunduğu mekânlar olarak geçmekte, bu mekânlar
hakkında en ufak bir bilgi dahi verilmemektedir. Mesela, Gulliş Osman’ın köyü Bostanlar, Âşık
Softa’nın köyüne oldukça yakın olmasına, çok iyi bilmesine karşın bu köy hakkında bile en ufak
bir tasvir yapılmamıştır. Âşık Kemal Kıl da kendi bestelerinde ayrıntılı bir mekân tasviri
yapmamıştır.
Âşık Kemal Kıl, bestesi kendine ait “Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa” adlı türküyü şu şekilde icra
etmiştir:
Şimdi arkadaşlar, çocūk böyle bu dağlarda hayvan güderik. Oňňar yaylaya göçer. Yav ben
de tabi özlem. Yaylayı da severim çocuklumdan beri. Dağlarda yetiştim, dağlarda gezdim,
hayvan güddüm. Buram buram tüter yaylalar burnumda da. Mesela gurbete gedsem gene
tüter burnumda. Bir gün Mersin Bekiralanı diye bir yer var, Gözne’nin üsdünde. Orda
Yörükler göçer. Böyle aylarıňan göçer. Biz de orda galeri ġuruyák, çalışıyák, tünel deliyák.
Ulan, aġlım mesele oňňar yaylıya göçüyá. Ben de ya olsa diyem. Ben de gedsem bizim
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dağlara deyi böyle bir yayla özlemi. (Derlemeci: Orda mı söyledin bu türküyü?) He orda
söyledim. (Derlemeci: 20 yıl önce?) Yirmi yıl önce, yirmi yıl önce. (Derlemeci:
Çocukluğunda da hep dağlara giderdin, özlerdin dağları.) Dağlara özlemin hâlâ var.
(Derlemeci: Hâlâ özlemin var?) Hâlâ var. (Derlemeci: Orada bir gün o göçerler giderken,
Yörükler yaylaya giderken, Lan, ah keşke ben de Düldül’e gedsem, dağlara gedsem,
yaylalara gedsem diye hüzünlendin, bu türküyü mü söyledin?) Evet. (Derlemeci: Alalım.).

Kemal Kıl’ın icrasında geçen mekânlar “Mersin-Bekiralanı, Gözne, yayla, dağ” dır. Mersin
sınırları içinde yer alan Bekiralanı, Kemal Kıl’ın çalıştığı ve türküyü söylediği mekândır. Bu
mekân sadece “Gözne’nin üsdünde” şeklinde tasvir edilmiş, bundan başka herhangi bir bilgi
verilmemiştir. İcrada geçen diğer mekanlar ise “yayla ve dağlar” olup bunların nerede olduğu
belirtilmemiştir. Her ne kadar biz bu dağların ve yaylaların Kemal Kıl’ın köyünün hemen
arkasında yükselen Düldül Dağı ve bu dağdaki yaylaların olduğunu anlasak da bu dağlar ve
yaylalar hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş; bu dağların ve yaylaların tasviri yapılmamıştır.
Bu da mekânların sadece türkünün yakıldığı yer ve türkünün yakılmasına neden olması yönünden
başka bir işleve sahip olmadığını göstermektedir. İcracıların icra ettikleri türkülerde geçen
mekânlardan bir kısmı aşağıda verilmiştir.
Derlediğimiz türkü metinlerinde mekânların çoğu Çukurova ve yöresine (Erzin, Payas, Andırın,
Gavurdağları) ait mekânlardır. Ancak bazı türkülerde bu yöre dışındaki mekânlar da
bulunmaktadır. Çukurova ve yöresi dışındaki somut, adı bilinen mekânlara şu örnekleri
verebiliriz: Karayiğit Osman’ın icra ettiği “Elbeylioğlu I” de “Münbiç, Kahramanmaraş, Aksu”,
“Öksüz Ali I” de “Mısır”; Ali Cevahir’in icra ettiği “Yazıcıoğlu Şeref ile Senem I” de
“Kahramanmaraş-Tanır”; Hasan Yakar’ın icra ettiği “Döne Türküsü” de “Gaziantep, Suriye”;
Ziya Timur’un icra ettiği “Ceridler Rakka’dan Sökün Edince” de “Rakka, Kömürler, Binboğa”,
“Köroğlu I” de “Acem”; İsmail Dokuzoğlu’nun Dadaloğlu’na ait icra ettiği “Elden Geldi (De)
Elden Geddi Gaziler” de “Kayseri”, “Elbeylioğlu III” de “İstanbul, Barak Yaylası”; Karaca
Erdoğan’ın icra ettiği “Sürmeli Bey” de ise “Kahramanmaraş”; Mustafa Geçgil’in icra ettiği
“Döne Gelin” de “Kahramanmaraş”; Yusuf Kenan Kırpık’ın icra ettiği “Baba Nasıl Aldın da Bu
Gelini” de “Kore”; Abdurrahman Kıvcı’nın “Olmasın Dünyada Halini Soran” da “Gaziantep’in
İslahiye ilçesi”; Mehmet Çoban ve İbrahim Çoban’ın birlikte icra ettiği “Köroğlu II” de “Şam”;
İbrahim Çoban’ın icra ettiği “Kaman Ağıdı I” de “Kars”; Hüseyin Çoban’ın icra ettiği
“Mehmet’in Ağıdı I” de “Kahramanmaraş, Kahramanmaraş sınırları içerinde bulunan Çayırgan”;
Muhammet Serçe’nin icra ettiği “Âşık Halil II” de “Kahramanmaraş”, “Yürü Bire Pınarbaşı” nda
“Pınarbaşı”; Rabia Düldül’ün icra ettiği “Mehmet Nam’ın Ağıdı” nda “Mersin”; Âşık Kemal
Kıl’ın icra ettiği “İşe Biz Geldik Bayburd’a” da “Bayburt”, “Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa” da
“Mersin, Gözne, Bekiralanı”; Hatice Cevahir’in icra ettiği “Ben De Geldim İstanbul’a” da
“İstanbul”; İsmail Acun’un icra ettiği “Ali Paşa” da “Malat.y.a”; Mustafa Koca’nın icra ettiği
“Acı Ve Serde Gurbet Eli Yelleri” de “Almanya”; “Elbeylioğlu VI” da “Kahramanmaraş”; Âşık

521

Abdi Şeker’in icra ettiği “Ahir Zamandan” da “Libya”, “Memleketten Çıkdım Gurbet Ellere” de
“Mersin”; Mehmet Gezer’in icra ettiği “Köroğlu III” te “Gürcistan”; Mustafa Kırgın’ın icra ettiği
“Ahıska I” de “Kars, İstanbul”; Arif Coşkun’un icra ettiği “Ağ Gelin” de “Kayseri-Sarız, KayseriDeveli”; Mehmet Coşkun’un icra ettiği “Bir Bilet Almışım İstanbul Gişeden” de “İstanbul Haydar
Paşa Tren İstasyonu”, “Yeğen Ali” de “Amik Ovası, Halep”; Tus Mustafa’nın icra ettiği “Biraz
Zahmet Çekdim Doğrulttum Yolu” da “Şam”; Âşık Mustafa Köse’nin icra ettiği “Yekin Durnam
Yekin Göğsun Gölünden” de “Halep”; Âşık Kemal Kurt’un icra ettiği “Hatça’nın Ağıdı” nda
“Aksu, Tekir”; “Dinle Ġardaş Saňa Bir Mektup Yazdığım” da “Libya”; Mehmet Yutkal’ın icra
ettiği “Sırça’nın Ağıdı” nda “Kahramanmaraş”; Âşık Mehmet İnce’nin icra ettiği “Kerem ile Aslı
IV” te “Erzurum”; “Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı” nda “İstanbul”; Bekir Akan’ın icra ettiği
“Âşık Halil VI” da “Kahramanmaraş”; “Ahıska II” de “Ahıska (Akışġa), İstanbul, Rusya”;
Abdülkadir Tıraş’ın icra ettiği “Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom” da Göksun”; Ahmet
Gürz’ün icra ettiği “Deli Boran V” te “Kayseri”; Musa Kılıç’ın icra ettiği “Evlerinin Önü Bir
Ufak Bükme” de “Mersin”; Âşık Bilal Ceyhan’ın icra ettiği “On Birinde Ben De Çıkdım Gurbete”
de “Halep”; Mehmet Köşker’in icra ettiği “Hani Arkadaşdık Gelmen Yanıma” da “Nizip”;
Mustafa Kocaman’ın icra ettiği “İki Kardeşin Ağıdı” nda “Kapıdere (Gaziantep)”, “Benli Emine”
de “Kıprıs”; Osman Yiğit’in icra ettiği “Turnalar III” te “Kırklareli”; Zekeriya Gözübenli’nin icra
ettiği “Şoför” de “İskoçya”; Âşık Hüseyin Özdemir’in icra ettiği “Sağlık Olsun Gelirim Bir Gün”
de “Mersin”; Âşık Softa’nın icra ettiği “Yazıcıoğlu Şeref ile Senem II” de “(Binboğa, Anamak
Yaylası (Antalya);

“Turnalar VI” te “Çorlu”, “Üçken Geldim Alaca’dan Sorgun’dan” da

“Sorgun”, “Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm” de “Pınarbaşı’nın Borandere köyü”, “Yerin
Osman Şen’im Atlara Yerin” de “İstanbul” dur. Burada şunu belirtmekte fayda var. Türkülerin
hikâyesinde geçen bu mekânlar, sadece Çukurova ve yöresi dışındaki köy, ilçe, il, ülke gibi gerçek
mekânlar olup Çukurova ve yöresine ait mekânlar zikredilmemiştir. Mesela Abdülkadir Tıraş’ın
icra ettiği “Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom” da asıl hikâyenin geçtiği mekân Düziçi’dir.
Türküde geçen “Göksun” ise hikâyeye hiçbir etkisi olmayan ancak coğrafi güzelliğinden dolayı
türkü söylenmesine neden olan Karacaoğlan’ın Düziçi’nden ayrıldıktan sonra yolunun uğradığı
bir mekândır. Bu türkülerde geçen mekânların ise ayrıntılı bir tasviri yapılmamış olup olayın
geçtiği yer, kahramanların doğduğu, gezdiği, yaşadığı yer konumundan öte bir işleve sahip
değildir.
Toplam yüz yirmi üç kaynak kişiden derlediğimiz hikâyeli türkülerde geçen mekânların genel bir
değerlendirmesini yapacak olursak, çoğu türkünün hikâyesinin çok kısa olması, icracıların
türkülerde mekândan ziyade olay ve türküye odaklı bir anlatım tutumu sergilemesi, bazı türkülerin
gerçekten de yaşandığı zaman diliminin ve mekânın bilinmemesi gibi nedenlerden dolayı hikâyeli
türkülerde mekânların olayların sahnesi olmaktan öte bir işlevi olmadığını söyleyebiliriz.
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Bu türkülerde mekânlar; olayın geçtiği yer, türkünün söylendiği veya söylenmesine vesile olan
yer, kahramanın doğduğu, yaşadığı, okuduğu, çalıştığı, biriyle karşılaştığı, atıştığı vd. yerlerdir.
Bazı türkülerde mekânlar “Mısır, Kahramanmaraş, İstanbul, Sarız” gibi siyasi haritada yeri olan
mekânlar olmakla birlikte bu mekânların ayrıntılı bir tasviri yapılmadığı gibi bu siyasi yerleşim
yerlerin hangi muhiti olduğu da belirtilmemiştir. Bazı türkülerde ise böyle siyasi coğrafi yerleşim
yerlerinden hiç bahsedilmemiş, “bir yerde, dağda, köyün birinde, bir pınar başında” gibi genel
geçer mekânlardan bahsedilmiştir ki bu tarz hikâyeli türkülerin çoğunlukta olduğunu
söyleyebiliriz. Son olarak hikâyeli türkülerde geçen mekânların çoğunluğunu Çukurova ve
yöresine ait mekânlar olduğunu belirtelim. Bunun dışında Çukurova’ya yakın Kahramanmaraş,
Gaziantep, Kayseri, Hatay, Mersin gibi yerler de türkülerde sıklıkla geçen mekânlardır. Yöre, çok
yakın bir dönemde devlet eliyle iskân edildiği bilinmektedir. Gerçekleşen bu zorunlu iskândan
önce göçerevli yaşam gereği yörenin Türkmen aşiretleri bu saydığımız siyasi yerleşim yerleri
arasındaki yaylak ve kışlak arasında mekik dokumuşlardır. Hâl böyle olunca bu tarz türkülerde
mekân, bu coğrafyalaların bir yerinde geçtiği gibi birkaçında da aynı anda geçebilmektedir.
Dadaloğlu’nun Ceritlerle Ceyhan’da girdiği kavgayı kaybetmesi üzerine Pınarbaşı-Sarız’a
gitmesi, Hanımı tarafından ihanete uğrayan Karacaoğlan’ın Düziçi’ni terk ederek Göksun’a
geçmesi gibi.
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5. BÖLÜM
HİKÂYELİ TÜRKÜLERDE MİTOLOJİK UNSURLAR
Hangi topluluk olursa olsun tüm topluluklar, yeni bir dini benimsediklerinde eski inançlarını
hemen terk etmedikleri, bu inançlara yeni anlamlar yükleyerek hayatının çeşitli aşamalarında
sürdürdükleri çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Frazer’in (2014: XIII) ilkel
olarak adlandırılan atalarımızın kültürleriyle günümüz kültürleri arasındaki benzerlik ve farkları
“Her şey olup bittikten sonra, bizim yabanıla olan benzerliklerimiz, ondan farklılıklarımızdan çok
daha fazladır.” şeklindeki tarihi tespiti göz önüne aldığımızda bu gerçeklik daha da anlaşılır
olmaktadır.
Jean Paul Roux’un (2011: 30) “Her din değiştirmede söz konusu olduğu gibi, eski mirasın büyük
bir kısmı yeni bir kalıba girerek ortaya çıkar” şeklinde ortaya koyduğu görüşün doğruluğunu
Abdülkadir İnan (2017a: 195) “Büyük ve kitaplı dinlerin hiçbiri eski müşrik dinlerin tesirinden
kurtulamamışlar.” sözleriyle daha da ileri taşımıştır. M. Eliade ise (2018b: 397), bir çalışmasında
tarihin çok eski çağlarından beri saygı duyulan ormanlara, kayalara, kaynaklara ve mağaralara
bugün bile Hristiyan toplumları tarafından kutsiyet atfedildiğini söyleyerek eski inançların
Hristiyanlık dinine mensup toplumlarda da görüldüğünü ileri sürerek bu düşünceleri
somutlaştırmıştır. Nitekim aynı anlayış Türkler için de geçerli olup İslam öncesi Türklerin dini
inançlarında oldukça önemli bir yer tutan kültler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra da bu kültlere
yeni anlamlar yükleyerek sürdürdükleri yerli ve yabancı birçok araştırmacı tarafından ortaya
konmuştur.
Bu konuda görüş bildiren araştırmacılardan biri büyük Türk düşünürü Bahaeddin Ögel’dir. Ögel
(2014: 213), “Türkler, Müslüman olduktan sonra, birçok düşüncelerini, İslâmiyet ile
benzeştirmişlerdi.” sözleriyle bu duruma dikkat çekmiştir. Bahaeddin Ögel’den başka bu konuda
görüş bildiren bir diğer araştırmacı ise Barthold’dur. Barthold’un (2017: 130) “İran kültürünün
tesiri önceki Türk şiirini birdenbire ortadan kaldıramadığı gibi, İslâmiyet’in kabulü de önceki
inançları birdenbire yok edemedi.” şeklindeki sözleri önemlidir. Yaşar Çoruhlu’nun (2017: 84)
ise “Değişik dinlere giren Türk toplumlarında görüldüğüne kısmen benzer şekilde İslâmiyet’i
kabul ederek Müslüman olan Türk toplulukları da daha eski mit ve inanışlarını İslami kavramlarla
uyuşturmaya çalışarak sürdürdüler.”; Fuzuli Bayat’ın “İslam’ın kabulü ile Orta Asya Türkleri,
şamanlığı yeni dinin içinde korumaya çalıştılar.” (2017: 54) şeklindeki görüşleri de aynı
düşünceleri destekleyen ifadelerdir. Yerli ve yabancı araştırmacıların bu görüşleri bizlere İslam
dinini benimseyen Türklerde eski inançların az veya çok yaşamaya devam ettiğini göstermektedir.
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Nitekim bu durum çalışma sahamız olan Gâvurdağı ve Osmaniye yöresi için de geçerli olduğunu
söyleyebiliriz.
Gâvurdağı ve Osmaniye yöresindeki Türkmenler, Orta Asya’dan getirdiği kültürlerini uzun süre
korumayı başarmışlardır. Bu, 1865’te bölgeyi iskân eden orduda görevli Cevdet Paşa’nın
“Tezâkir” ve “Maruzat” adlı eserlerinde de görülmektedir. Cevdet Paşa (1986: 163-164),
“Tezâkir” adlı eserinde yörenin önemli Türkmen aşireti Tecirliler hakkında verdiği bilgiler bu
bağlamda oldukça önemlidir. Cevdet Paşa’nın verdiği bilgiye göre Tecirliler arasında cenaze
namazı kıldıracak hoca bulunmadığından dolayı Tecirliler, cenazelerini hoca olmadan, yani
cenaze namazı kılmadan gömerler. Cenazeyi gömdükten birkaç ay sonra eğer bir hoca bunlara
tesadüf ederse o zaman cenaze namazı kıldırırlar. Aynı aşiret, dini nikâhlarını da bir hocaya
tesadüf etmeleri halinde çok sonraları kıyarlar. Cevdet Paşa’nın verdiği bu bilgilerden Tecirlilerin
dini kurallara çok da riayet etmediği, hatta aralarında bir hocanın bile bulunmadığı hocanın
topluca nikâh kıymasından ve de cenaze namazı kıldırmasından anlaşılmaktadır.
Cevdet Paşa (2014: 176-177), başka bir eserinde, Ma’rûzât’ta da oldukça önemli bilgiler
vermektedir. Cevdet Paşa’nın verdiği bir bilgiye göre Kozan’da Cuma namazı pek
bilinmemektedir. Cevdet Paşa, Kozan’da taş ve kireçten bir minber inşa ettirdi. Alay
imamlarından birinin okuduğu hutbeden sonra Fırka-Islâhiye mensupları, askerler, Kozan
ahalisinden bazı fertler ile yerli kabile ve aşiretlerden o anda Kozan’da bulunan kişiler hep birlikte
Cuma namazı kıldılar. Yusuf Bey’in ara sıra kıldırdığı cuma namazı sayılmazsa Kozan’da gerçek
manada kılınan ilk Cuma namazı bu olmuştur. Bu namaz, Kozan’da o kadar etkili olmuştur ki
Kozanoğulları’nın Kozan’daki otoriterleri ciddi biçimde sarsılmıştır. Cevdet Paşa’nın verdiği bu
bilgiler, yörede yüzeysel bir halk dindarlığı olduğunu göstermektedir. Bunda ise yukarıda
bahsettiğimiz gibi göçerevli bir yaşam tarzı etkili olmuştur. Zira yaşam tarzları gereği ritüel halini
almış senelik yer değiştirme hareketlerinde ibadetlerini yerine getirmeleri ve kısa süreli meskun
oldukları alanlarda camii veya mescitleri muhafaza etmeleri çok zordur (Abouamsha, 2020: 28).
Nitekim Batılı araştırmacılar da yörenin son zamanlara kadar göçerevli bir yaşam sürmesinden
dolayı kültürlerini daha çok muhafaza ettiklerini düşündükleri için bu bölgede araştırma yapmaya
gelmişlerdir. Bunlardan biri ise ünlü Macar etnomüzikolog Béla Bartók’tur.
Orta Asya müziği ile Macar müziği arasında benzerlikleri bulmak amacıyla 1936 yılında yörede
alan araştırması yapan Béla Bartók’un bu yöreyi seçmesinin nedeni ise bu yörenin son zamanlara
kadar göçerevli bir yaşam sürmesinden dolayı kültürlerini daha çok muhafaza etmeleri
düşüncesidir ki bunun içinde eski musikinin de bütün özgün niteliklerini korumaları düşüncesi de
bulunmaktadır (Bartók, 2014: 252). Yöreye gelen bir diğer Batılı araştırmacı ise W. Eberhard’dır.
1951 yılında yöreyi ziyaret eden Eberhard, çalışma bölgesi olarak Çukurova’yı seçme sebebini
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açıkça belirtmemiş olmakla birlikte “Âşık hikâyeleri ile ilgili hikâyeli türkülerin anlatılıp,
dinlendiği bölge, göçebe Türk aşiretlerinin yaşadıkları ve bugün de yaşamakta oldukları alandır.”
(2002: 4) şeklindeki sözleri yazarın bu bölgeyi neden seçtiğini açıklar niteliktedir. Yörede birkaç
kez alan araştırması yapan K. Reinhard (1957: 49-50) da bu bölgeyi bilinçli olarak seçmesinin
sebebini tıpkı B. Bartók gibi bu bölgenin son zamanlara kadar göçerevli bir yaşam sürmesinden
dolayı kültürlerini en iyi şekilde korumalarına bağlamaktadır. Batılı bilim adamlarının çalışma
sahası olarak bu bölgeyi özellikle seçmeleri bir tesadüften ibaret olmadığı da kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır.
Folklor; onu üreten, aktaran, icra eden, yayan halkın, topluluğun, grubun dünya görüşünün bir
yansıması olduğuna göre folklorun içinde mitolojik kalıntılar da bulunacaktır. Yapılan çalışmalar
da bunu göstermektedir. Murat Uraz (Uraz, t.y.: 274), halktan toplanmış sözlü ürünlerden masal
ve halk hikâyelerinin bazılarının bazı epizotlarında tatlı bir mitoloji meltemi estiğini
belirtmektedir. Remzi Duran (2012: 125) ise Türk mitolojisini daha iyi anlamak ve
çözümleyebilmek için taşlar, kayalar, mezar anıtlar, kitaplar gibi yazılı kaynakların yanı sıra Türk
halkının ezberinde sözlü olarak yaşamaya devam eden ürünlerin de derlenmesi gerekmektedir,
şeklindeki görüşü M. Uraz’ın görüşlerini destekler niteliktedir. Halk hikâyelerinden efsanelere
kadar birçok folklor ürününde kendine yer bulan kültler, türkülerde de karşımıza çıkmaktadır.
Anadolu köylülerinde eski animinist ayinlerin doğumdan ölüme kadar insan yaşamının tüm
evrelerine sindiğini belirten Edmond Saussey (1952: 25, 28), bunların tümünde ise türkülerin rolü
olduğunu belirtmiştir. Saussey’e göre Türk halk şiiri, eski inanç kalıntılarıyla dolu olup Türk halk
şiirinde dindarca bir hayal veya dindarca bir his çok nadirdir. Saussey’in bu görüşlerine göre
türkülerde birçok eski dini inanç kalıntıları olduğu anlaşılmaktadır. Türküler üzerine yaptığı
çalışmalarla tanınan Fatma Gülay Mirzaoğlu ise (2005: 35), türkülerin mitolojik yönden çok
zengin olduğunu;
Türkü, zamana karşı dayanaklı bir tür olarak, bize çağlar öncesinin kâinatı, tabiatı ve hayatı
algılayış biçimlerinden bazı kesitler verir ki; bu özelliğiyle mitolojik unsurları da içine
almış olur. Kaynağını mitlerden alan ve günümüzde değişerek geçerliliğini koruyan birçok
inanış ve gelenek yanında, halk türkülerinde de mitlerin izlerini görmek mümkündür.

şeklinde sözleriyle dile getirmiştir. Nitekim çalışma sahamızdaki türkü ve hikâyelerde de birçok
mitolojik iz bulunmaktadır. Türkülerde mitolojik unsurlarla ilgili ilk çalışmayı yapan Mirzaoğlu,
türkülerde kendine yer bulan bu mitolojik unsurların türkülere bir yapı modeli sunduğunu, bunun
da formüller olduğunu belirtmektedir. Mirzaoğlu’nun bu konudaki düşüncesi şu şekildedir:
Formüller, türkülerin büyük bir bölümünün başlangıç dizeleri veya her kıtanın/bendin ilk dizesi,
sözünü ettiğimiz motiflerle kurulmaktadır. İlk dizelerin şiirde, tema yanında ölçü ve uyağı da
belirlediği dikkate alınırsa, ne ölçüde fonksiyonel olduğu daha net anlaşılmaktadır. Böylece,
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türkülerde hem kültür tarihinde belirli yerleri olan mitolojik ögeler ve onların temel anlamları
muhafaza edilmekte hem de formüllere dönüşerek ölümsüzlüğe doğru gitmektedir. Sonuç olarak,
Türk halk kültüründe mitolojinin izlerini, türkülerde yer alan formüller ve semboller yoluyla
bulmak, mümkündür, denilebilir (Mirzaoğlu, 2005: 51). Mirzaoğlu’nun bu tespitlerine göre
türkülerde kendine yer bulan mitolojik unsurların türküyü hem biçim hem de tema olarak
şekillendirdiği anlaşılmaktadır.
5.1. KÜLTLER
Türkülerde kült konusuna geçmeden önce “kült” sözcüğünün ne anlama geldiğini vermekte fayda
var. Doğan Kaya (2010: 451), kült sözcüğünü “Kutsal nitelikli bir olgu etrafında teşekkül eden
inanç, adet, saygı veya tapınmaya verilen ad.” şeklinde tarif etmiştir. Türk halkbiliminin önemli
simalarından Sedat Veysi Örnek (Örnek, 2014: 204), “Yüce ve kutsal olarak bilinen varlıklara,
nesnelere karşı gösterilen saygı, onlara tapınış.” şeklinde tarif etmiştir. Charles Winick (1969:
143) ise “İbadetle ilişkili veya özel doğaüstü insanlar veya nesnelerle veya onların sembolik
temsilleriyle olan dini törenlerdir.” şeklinde tanımlamıştır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere
kültler, inanışla ilintili uygulamalar, ritüeller, davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Remzi Duran’a göre eski Türklerde üç çeşit inanış vardı: Tabiat kültü, Gök Tanrı kültü ve atalar
kültü (Duran, 2012: 105). Yaşar Çoruhlu (2017: 19, 21) da Remzi Duran gibi düşünmekte ve
Türklerde Gök, Yer-su ve Atalar kültü olmak üzere üç çeşit inancın olduğunu söylemektedir. Bu
inançtan dolayı olsa gerek büyük bir dağ, devasa bir ağaç veya erişilmez gök vd. tüm Türklerce
kutsal olarak görüldüğü dönemler olmuştur. Şamanist Altaylıların dünya görüşüne göre ruhlar üç
kategoriye ayrılır: yer altı, yer üstü ve gökyüzü ruhları. Yer altı ruhları çoğunlukla körmös,
gökyüzündekiler kuday, yer ruhları ise yer-su ya da Altay olarak isimlendirilmektedir (Anohin,
2006: 3). Yapılan bu açıklamalar, Türklerde genel hatlarıyla üç kült olduğunu ortaya koymaktadır.
5.1.1. Gök Kültü
Asya’nın göçebe topluluklarında “gök, güneş ve yıldızlar kültü” ya da “yıldızlar, güneş ve ay
kültü” gelişmiştir. Hududü’l Âlem, Çiğillerin güneşi ve yıldızları büyük bir aşkla sevdiklerini
söylemektedir. Bunların içinde en çok güneş ve ay ön plana çıktığı için bunların adı daha çok
zikredilmektedir. Güneş ile ay kıyas edilecek olursa güneş, aya göre daha ön plana çıkmaktadır.
Birçok Türk ve Moğol topluluklarında güneş kültü önemli bir yer tutmuştur. XVII ve XVIII.
yüzyıllarda buralara seyahat eden birçok seyyahın notlarında bu kült ile ilgili malumat
bulunmaktadır. Güneş ve ayla ilgili semboller Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra hemen
silinmemiş, Selçukluların birçok sanat eserinde kendine yer bulmuştur (Roux, 2011: 132-133).
Bize ulaşan en eski dua örneği Hunlara ait M.S. 328 yılında kaydedilmiş duadır. Terk edilmiş bir
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kent bulunduğunda şanyu, atının üzerinde iki elini havaya kaldırarak başını eğdi ve şöyle seslendi:
“Ey Gök! Bana onu verdiğin için teşekkür ederim.” (Roux, 2011: 246). Yapılan bu açıklamalar,
Türklerin eski dini inançlarında Gök kültünün oldukça gelişmiş bir kült olduğunu göstermektedir.
Derlediğimiz türkülerde Gök kültü ile ilgili birçok türkü metni bulunmaktadır. Bu türküler
içerisinde ise “Turnalar” a söylenmiş türküler ilk sırada yer almaktadır. Gök; türkülerde genel
olarak turnaların havalandığı, bulutların salındığı, yerde ve gökte eşinin ve benzerinin
bulunmaması, yıldızların ve meleklerin mekânı olması gibi özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır.
Derlenen türkülerde geçen gök kültüyle ilgili dizelerden bazıları şağıda verilmiştir.
Esmehan’da “Gökde yıldız sarıyıdı…/Göğde yıldızlar çoğudu”; Turnalar VI’da “Sizi göğde gören
ġolan zanneder…/Çıkın gökyüzüne düzülün safa…/ Ġıvır ġıvır gökden geliyá sesi”; Turnalar
V’te “Durnam gökyüzünde olmuşsun ġatar”; Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar II’de “Durnam
gökyüzünde bölükdür bölük”; Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar I’de “Gökyüzünde (de) bölük
bölük durnalar”; Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var II’de “Ġız der kine göğde bulut áğme mi”;
Bōn Ben Bir Gelin Gördüm’de “Eşi yokdur göğde yerde”; İlhan’ın Ağıdı’nda “Göğ ıhrandı yer
sallandı” şeklinde geçmektedir.
Gök kültü içinde değerlendirebileceğimiz “gökyüzü” anlamındaki “hava” sözcüğü de türkülerde
sılklıkla geçmektedir. Gündeşlioğlu’nun bir varyantında “Ben bir ġuş idim de uçdum havaya”;
başka bir varyantında ise “Yüksek uçdu göňul ġuşu havadan”; Lelek Geldi Ekinleri Yıkdırdı’da
“Lelek geldi havalarda ötüyor”; Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım’da “Sandım kı havada bir ħuma
ġuşu”; Biraz Zahmet Çekdim Doğrulttum Yolu’nda “Melekler havada eddi tamaşa”; Kerem’de
“Sinek uçdu vızıladı havaya”; Vay Felek Neddim Saňa’da “Okumu addım havaya”; Turnalar
VI’te “Zikredin havada (da) yüce Allah’ı” şeklinde geçmektedir.
Gök kültü içinde önemli yer tutan bir diğer kült güneş ve ay kültüdür. Eski Türk inançlarında
güneş her daim koruyucu ruh sıfatıyla en önde yer almıştır. Güneşe saygı ve hürmet gösterme
geleneği çok eskilere kadar dayanmaktadır. Türk mitolojisinde yardımcı ruhlardan olan Yayık ve
Suyla güneş ve ayın kırıntılarından oluştuğuna ve Ülgen’in parçası olduğuna inanılırdı. Güneşin
sembolü ise aslan idi. Hatta Selçuklu sultanlarının yaptırdıkları mimari eserlerde ve bastırdıkları
sikkelerde aslan-güneş resimleri bulunmaktaydı (Duran, 2012: 113). Çinli bir tarihçinin 581
yılında Göktürkler hakkında verdiği bir bilgiye göre Kağan’ın otağı güneşin doğduğu tarafa ve
bu otağın kapısı da güneşe saygıdan dolayı doğu tarafında bulunurdu (Grousset, 2017: 116).
Eski Türk inanışında oldukça önemli bir yere sahip olan ve yakın zamanlara kadar da önemini
koruyan güneş ve ay kültü derlediğimiz türkü metinlerinde de geçmektedir. Türkü metinlerinde
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“ay” genelde benzetme unsuru olarak kullanılmışken “güneş/gün/ışık” gerçek anlamıyla
kullanılmıştır. Bahsi geçen kültlerin geçtiği türkü metinleri aşağıda verilmiştir.
Düziçi’m’de “Enginine güneş değer”; Sallanı Sallanı Gelen Sevdigim’de “Sabahın güneşi (oyy)
tez değer saňa”; Ora Güneş Dáğmedi Mi’de “Ora güneş dáğmedi mi”; Şeref İle Senem’de “Güneş
vurmuş (da) kemerinin ġaşına”; Avşaroğlu’nda “Gün doğunca öldüğünü bildiler”; Sabah Birde
Ordan Bindik Trene’de “Gün doğdu Cihan’a enenler biziz”; Her Sabah Her Sabah Ezen
Verirsin’de “Işığın bekliyen iki gül nedur”; Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım’da “Üç günlük ay
ġımı eğilmiş ġaşı”; Düziçi’m’de “Haruniye’n benzer aya”; Avşar Mehmet’in Ağıdı’nda
“Memmed beňzer doğan aya”; Önlerinden Cahan Akar’da “Şahsı beňzer doğan aya” şeklinde
geçmektedir.
Gök kültü içinde yer alan kültlerden biri de yıldızlardır. Bu yıldızların başında ise Kutup Yıldızı
gelmektedir. Kutup Yıldızı, Türklerin dünya görüşünde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Farklı
Türk boyları, göğün direği veya çivisi olarak Dünya Ağacı yerine sadece Kutup Yıldızı’nı kabul
etmektedir. Bu ise bazen Altın bazen de Demirkazık olarak adlandırılır. Kubbeli bir çadıra
benzetilen gökyüzünün göbeğindeki bu yıldız, tıpkı çadırın temel direğinin çadırın kubbesini
tuttuğu gibi gök kubbeyi tutmaktadır. Zaten dünyanın birçok topluluklarında olduğu gibi
Türklerde çadır, evreni veya dünyayı simgeleyen bir mikrokozmostur. Yine inanışa göre gökteki
tüm yıldızlar, ana eksen olarak bu yıldıza bağlıdır (Çoruhlu, 2017: 145-146, 148). Zühre Yıldızı
da en az Kutup Yıldızı kadar önemli bir diğer yıldızdır. Çünkü Türklerin hepsi, Zühre Yıldızı’nı
kutlu sayarlar (Eröz, 1992: 120; İnan, 2017a: 26).
Derlediğimiz türkü metinlerinde bahsi geçen yıldızlar diğer kültlere göre görece az olmasına
karşın yine de bazı türkü metinlerinde geçmektedir. Türkülerde geçen yıldızların çoğu ise “sarı
yıldız” olarak geçmektedir.
Halbur Yaylası’nda “Şu tarafda yıldız doğar/Ona kervanġıran derler”; Esmehan’da “Gökde yıldız
sarıyıdı…/Göğde yıldızlar çoğudu”; Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var I’de “Gız da der ki sarı
yıldız doğma mı”; Ahıska ve Ahıska II’de “İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız” şeklinde
geçmektedir.
Gök kültü içinde yer alan “şimşek” iki türküde geçmektedir. Birinde bir gelinin ölümüne,
diğerinde ise birinin atının kaçmasına neden olduğu için olumsuz özelliğiyle ön plana
çıkmaktadır. Hatça’nın Ağıdı’nda Hatça, çakan bir şimşek sonucu bindiği atın şaha kalkmasından
dolayı nehre düşerek ölür. Bu ağıtta şimşek, gelin giden bir kızın ölümüne sebebiyet vermesi
dolayısıyla olumsuz bir görünüm sergilemektedir. Ġoca Bel’e Çıkdım Ben Geri Bakdım
türküsünün yazılma hikâyesinin sebebi ise şiddetli yağan kar ve esen fırtınanın yanında çakan
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şimşektir. Bu türküde de “şimşek”, türkü yakıcısı Ali Hindi’nin atının kaçmasına neden olduğu
için yine olumsuz bir görünüm sergilemektedir.
5.1.2. Atalar Kültü
Türk kültüründe ölmüş veya yaşlılara saygıyı temel alan ve geçmişten günümüze öneminden bir
şey kaybetmeyen külte “atalar kültü” denir (Duran, 2012: 105). Özellikle de cesur, kahraman,
mantıklı, güçlü gibi özel yeteneklere sahip olan atalara saygı oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Zaten atalar; genellikle soy idarecileri, liderler, üstün komutanlar hüviyetindedirler. Bu kişilerin
ölümünden sonra bu kişiler için taş dikilmiş ve en eski taşlara ise M.Ö. III. yy. da Asya Hunlarında
rastlanılmıştır ancak en karakteristikleri M.S. VI. ve VIII. yy. a ait olanlardır (Hoppál, 2019: 245).
Ataya tapınma kültü de ölen bazı güçlü kişileri kutsamayla ortaya çıkmıştır (Bozkurt, 2018: 28).
Ölen ataları tazim ve bunlar için kurban adama inanç ve âdeti, Türklerin geleneksel dinlerinin en
önemli unsurlarından birini meydana getirmektedir. Hemen hemen her toplumda atalar kültünün
izleri görülmekle birlikte atalar kültü genelde patriarkal aile yapısının egemen olduğu
topluluklarda rastlanılan bir olgudur. Bu anlayışa göre ölmüş atalar ve babalar, geride bıraktıkları
yakınlarına veya topluluğa yarara ve zararı olacağı inancı, bu ölmüş atalara karşı minnet
duygusunu ortaya çıkarmış, bu da atalar kültünün temellerini atmıştır (Günay ve Güngör, 2018:
71).
Ata kültüne çok önem veren Türkler, ata ruhları için çeşitli ayinler de düzenlemişlerdir. Hunlar,
her yıl mayıs ayının ortalarında atalarına kurbanlar takdim ederlerdi (Bozkurt, 2018: 28).
Çinlilerin tuttuğu bir kaynağa göre ise Göktürkler, atalarına yedinci ayın yedinci gününde atalar
mağarası olarak bilinen bir mağarada kurban sunmuşlardır (Çoruhlu, 2017: 94). Atalar kültü
Şamanizm’de de önemli bir yer tutmaktadır.
Kamlık inancına göre dünyada yaşayan kişi ile ölmüş ataları arasında çok yakın bir ilişkinin
bulunulduğuna inanılır (Eröz, 1992: 67). Nitekim Buryat şamanlarının Tanrı’ya yapılan
törenlerde atalar ruhuna başvururlardı. Yine aynı topluluğa göre atalar ruhu, yardımcı veya aracı
bir ruh olarak görülmekten ziyade hem kendilerinin hamisi hem de Tanrı’nın elçisi olarak
görülmektedir (Gumilëv, 2019: 110). Aynı düşünce yapısından olsa gerek eski zamanlarda
insanlar, çok müşkül olduğu durumlarda ata ruhlarının kendilerine destek çıktıklarına ve manevi
desteklerini esirgemediklerine inanırlardı (Yörükan, 2017: 35).
İhtiyar kişi, hayat tecrübesinin, halk bilgi ve geleneklerinin koruyucusu kabul edilir ve atalar sınıfı
içerisinde yer almaktadır. Türk geleneğinde yaşlı kişilerin ruh ve atalar dünyasına yakınlığı inancı
açıkça gözlenebilmektedir. Bundan dolayı yaşlı kişiler, ölen insan ve yaşayan insanlar arasındaki
bağın ara halkasını oluştururlar. Yaşlılara saygı gösterilmesi geleneği günümüze kadar
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süregelmiştir. Nitekim Güney Sibirya topluluklarından Tuvalara göre şaman ayini dışındaki
bütün şenliklerin ve törenlerin başkahramanları her zaman yaşlı insanlar olmuştur. Örnek vermek
gerekirse doğum törenlerinde çocuğa ad verme çoğunlukla yaşlılara özgü bir uygulama olmuştur.
Bunun dışında Şorların av gruplarının başında da bulunmakta ve avlanan av hayvanlarını eşit bir
şekilde grup üyeleri arasında bölüştürmektedir (Lvova ve diğ., 2013c: 92-97). Türk kültüründe
oldukça önemli bir yere sahip olan atalar kültüne derlediğimiz türkü metinlerinde de sıklıkla
rastlanılmaktadır. Bunlardan biri Köroğlu’na ait hikâyeli türkülerdir.
Köroğlu I’de Köroğlu, turna telini alması için İran’a gönderdiği yakın adamlarından Kabıra
Sığmaz ve Canı Cebinde’ye İran’a göndermeden önce “Oğlum, Acem’e varıp durna telini alır
almaz geri dönmezseniz atalık haġġımı halal edmem. Haydin yolunuz açık olsun.” şeklinde
söylediği sözlerde ata kültünün izleri açıkça görülmektedir. Bu hikâyede Köroğlu, kendisini en
yakın askerlerinin atası olarak görmekte ve onlar üzerinde hakkı olduğunu iddia etmektedir.
Sadece Köroğlu, kendisini askerlerinin atası olarak görmemekte; askerler de Köroğlu’nu atası
olarak görmektedir. Aynı hikâyede Köroğlu’nun İran’da zindana atılan iki askerinin günden güne
çamura battığı esnada yardım için Köroğlu’nu kastederek “baba, baba” şeklinde yardım diler.
Kendisinden yardım dilendiğini rüyasında gören Köroğlu, hemen harakete geçerek bu iki askerini
kurtarır. Burada iki askerin yardım amacıyla baba olarak gördükleri Köroğlu’na seslenmeleri,
Köroğlu’nun da bu iki askeri ölümden kurtarması atalardan yardım dileme motifine oldukça
uymaktadır. Köroğlu II’de Köroğlu’nun yine en yakın askeri Ayvaz tarafından da baba olarak
görüldüğü Ayvaz’ın “Babamın başında bir hal var.” şeklindeki sözlerinden anlaşılmaktadır.
Yöreye damgasını vurmuş Karacaoğlan’a ait hikâyeli türkülerde atalar kültünün izlerine
rastlanmaktadır.
Söylerim Söylerim Sözümden Almaz adlı türküde Karacaoğlan, kendisine ihanet eden karısı ve
yeğeni için “Bu dostluğun senin diyedi sürmez/Anadan atadan soy olmayınca” şeklinde dizelerle
soya, köke, asalete vurgu yapmıştır. Karacaoğlan Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar II adlı
başka bir türküsünde ise “Ölsem gurbet elde (de) gözüm yumulmaz/Anam atam (da) heç ağlarım
yok benim” şeklinde gurbet elde yapayalnız olduğunu anasının babasının yanında olmamasıyla
dile getirmiştir. Yöreye damgasını vurmuş Karacaoğlan’a yöre insanı sahip çıkmakta,
Karacaoğlan’ı dedesi, atası olarak görmektedir374. Bunlardan biri de Mehmet Çoban’dır.
Karacaoğlan Benim Dedem adlı türkü Varsak Türkmen aşiretine mensup insanların yaşadığı
Akdere Farsak köyünden Mehmet Çoban’a aittir. Çoban, bu türküsünde kendini Karacaoğlan’ın
torunu olarak görmekte; ilhamını atası olarak gördüğü Karacaoğlan’dan aldığını “Memmed
“Karacaoğlan Geleneği” bölümünde yörede birçok âşığın Karacaoğlan’ı atası olarak gördüğüyle ilgili
örnekler bulunmaktadır.
374
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Çoban böyle bilir/Atasından ilham alır” şeklindeki dizelerle dile getirmiştir. Karacaoğlan gibi
büyük bir âşığın Çoban tarafından ata olarak kabul edilmesi, aradan geçen yaklaşık 350 yıl gibi
bir zaman karşın hâlâ ondan ilhamını alması, atalar kültüne güzel bir örnektir.
Ata kültünün en önemli unsurlarından biri mezarlıklara duyulan saygıdır. Nitekim yörenin ünlü
âşığı Köroğlu (Mehmet Demirci) da mezarlıklara saygı duyanlardan biridir. Düziçi ve
Kahramanmaraş sınırları arasında bulunan ve Karacaoğlan’ın da mezarının olduğu iddia edilen
Hoğdu Yaylası’nın bir mevkisinde bir şahin kuşu yüzünden çıkan kavgada Varsak aşiretine
mensup iki aileden onlarca kişinin öldüğü ve aynı yere gömüldüğü mezarlık bulunmaktadır.
Varsak aşireti geri dönüş yolunda burada mola verir. Yörenin önemli âşıklarından Köroğlu, âşık
olarak gittiği bir düğünden gelirken yolu bu mezarlığa düşer. Varsak aşiretine mensup kişiler
Köroğlu’yu görünce çok mutlu olurlar ve kendilerine türkü söylemelerini rica ederler. Köroğlu,
ise bulundukları yerin bir mezarlık olduğunu, mezarlıkta yatan kişilere hürmeten burada türkü
söylemeyeceğini, ancak başka zaman bir türkü söyleyeceğini bildirerek Varsak aşiretinine
mensup bu kişilerin ricasını kibarca geri çevirir. Daha sonra ise sözünde durarak bu mezarlığa
“Dağlar Gayet Yüksek Düz Ġanlıseki” adlı türküyü söyler. Bu türküde mezarlıkta yatanların
kimisinin âlim kimisinin fakı olduğunu, kimisinin de hal hatır bilen kişiler olduğunu; ıssız
olduğundan akşamları bu mezarda yatılayamayacağını ve peri gibi olağanüstü varlıkların uğrak
yeri olduğunu dile getirmiştir. Köroğlu’nun bu mezarda yatanlara hürmeten mezarlıkta türkü
söylememesi, daha sonra söylediği türküsünde bu mezardaki kişilerden övgüyle bahsetmesi atalar
kültünün günümüzdeki bir yansımasıdır. Günümüzde yörede mezarlarda yüksek sesle
konuşulmaması, her bayramda mezarlıkların ziyaret edilmesi, mezarlıklara çeşitli ağaçlar ve
çiçeklerin dikilmesi de atalar kültünün günümüzdeki yansımalarıdır, diyebiliriz. Yörede derlenen
türkülerin bazılarında yıllarca gidilmeyen ata dede yurtlarına duyulan özlem de dile getirilmiştir.
Kaynak kişilerimizden Arif Duman ile Habibe Topçu ata dede yurdu olan yaylalara duydukları
özlemleri dile getiren türkü bestelemişlerdir. Habibe Topçu, “Yayla Özlemi” türküsünü, Arif
Duman ise “Meryemçil Beli’ydi Yaylanın Hası” türküsünü çocukken anne babalarıyla gittikleri
yaylalara duydukları özlemi dile getirmişlerdir. Bu iki kaynak kişimizin de yıllardır gitmedikleri
halde bu yaylalara özlem duymaları ve bu yaylaları ata dede yurdu olarak görmeleri atalar
kültünün bir yansıması olarak kabul edilebilir. Ata dede yurdu sadece özlenen yerler olmakla
kalmayıp sığınılan güvenli bir liman olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Benden Selam Söylen (de) Mürseloğlu’na’da Zindan’dan bir şekilde kaçmayı başarabilen
Dadaloğlu, kurtuluşu ata dede yurduna kaçmakta bulur. Zindan’dan kaçan ve her tarafta aranan
Dadaloğlu’nun kurtuluşu ata dede yurdunda araması atalar kültünün bir yansımasıdır. Bazı
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türkülerde ise yaşı, bilgisi, tecrübesi, kol kanat germesi vd. özellikleriyle babaların Türklerce
kutsal kabul edilen töreyi koruması yönüyle karşımıza çıkmaktadır.
Kamberoğlu ile Senem’de Kamberoğlu’na ihanet eden ve ölümüne sebep olan Senem, babası
tarafından gözlerine mil çekilmek kaydıyla cezalandırılır. Senem’in babası tarafından bu şekilde
cezalandırılması, Türk töresini çiğnemesinin bir yaptırımı olarak düşünülebilir. Nitekim töre
Türklerin hayatında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Törenin düzenleyicileri ve
uygulayıcılarının genelde yaşlı, tecrübeli, bilgili kişiler olduğu da göz önüne alınırsa Senem’in
babası tarafından cezalandırılması bu bağlamda dikkat çekicidir. Senem, mezarda yatan eski eşi
Kamberoğlu’na bu durumu şu dizelerle dile getirmektedir: “Bir duysan benim sözümü/Babam
oydu iki gözümü”. Törenlerin koruyucusu olarak babanın ön plana çıktığı bir başka hikâyeli türkü
ise Esmehan’dır.
Esmehan’da, üvey kardeşi tarafından iftiraya uğrayan Esmehan, babası tarafından ölüme mahkûm
edilir. Esmehan’ın babasının hemen bu iftiraya inanması ve hiç düşünmeden kızının ölüm emrini
vermesi, nizamın ve törenin koruyucusu olan atalar kültünün bir yansımasıdır. Binlerce yıllık
törenin bozulmaması adına gerekirse öz evladın bile feda edilmesi de bunu doğrulamaktadır. Baba
ve anneler bir sorunun çözümünde danışılan insanlar olarak da türkülerde kendine yer
bulmaktadır.
Necip İle Zeynep’te, İstanbul’a çalışmaya giden Necip, eşine kendi yokluğunda sahip çıkması
için eşini en yakın arkadaşına emanet eder. Ancak arkadaşı Necip’e ihanet ederek Necip’in eşine
yalandan bir mektup yazarak boşadığını söyler. Bu sözlere inanan Zeynep, günler boyu ağlar.
Necip İstanbul’dan geldiğinde Zeynep’in üzgün halinden ve kendisiyle konuşmamasından ters
giden bir şeyler olduğunu sezer ve eşine türküyle bunun sebebini sorar. Necip’in söylediği
dörtlüklerin birinde “Engel yolumuza ġurmuşdur duzak/Anaňa babaňa (da) (ġız) bir mektup
yazak” dizeleri yer almaktadır. Necip, bu dizelerle kızın ana babasının ters giden bu kötü duruma
bir çare olmasını istemektedir. Necip’in bu soruna çözüm olarak kızın anasının babasının devreye
girmesini istemesi, atalar kültünde önemli yer tutan atalardan yardım dileme inancına oldukça
uymaktadır. Ataerkil bir toplum olan Türklerde eve yeni gelen bir gelinin yanında kaynana ve
kayınbabanın bir ağırlığı, değeri, saygınlığı bulunmaktadır. Derlenen bazı türkülerde bu temaya
rastlanmıştır. Bebek Ağıdı, Hele Geline Bak Geline ve Şerife’nin Ağıdı bunlardan üçüdür.
Bebek Ağıdı’nda göç sırasında bir Yörük gelini, devenin üzerindeki bebeğinin bir ardıç ağacına
asılı kaldığını görmesine karşın o dönemde gelinlerin kaynanasının ve kayınbabasının yanında
konuşmama âdetinden dolayı çocuğunun ardıç ağacında asılı kaldığını söyleyemez. Konak
yerinde gerçek öğrenildiğinde hemen bebeğin asılı kaldığı ardıç ağacına geldiklerinde bebeğin bir
kartal tarafından yendiğini görürler. Artık bebek için yapacak bir şey kalmamıştır. Aynı âdete
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“Hele Geline Bak Geline” adlı hikâyeli türküde de rastlamaktayız. Bu hikâyeli türküde bir gelin,
yedi sene boyunca konuşmaz. Hatta gelinin kayınbabası, bu gelini ahraz sandığı için oğlunu başka
biriyle evlendirme teşebbüsünde bulunur. Bu türküde gelinin kayınbabası ve kaynanasına
saygıdan dolayı tam yedi sene konuşmaması ile “Bebek Ağıdı” ndaki Yörük gelinin hayatta en
önemli varlığı olan bebeğinin ağaçta asılı kalmasına karşın o dönemdeki adetten dolayı bunu
kocasının büyüklerine söyleyememesi atalar kültünün bir başka yansıması olarak kabul edilebilir.
Aynı konu olmasa da benzer temayı (kayınbabanın ağırlığı) Şerife’nin Ağıdı’nda da görmekteyiz.
Şerife ismindeki gelin, kayınbabasının kendisine kızması ve de birkaç tokat atması üzerine bunu
içine sindiremeyip bir ağaca asılarak intihar etmiştir. Bu ise ağıtta şu dizelerle dile getirilmiştir:
“Dadlı cana ġıyılır mı/Ġayınbaban darılınca”. Bu ağıtta ayrıca Şerife’nin ölümüne neden olduğu
iddia edilen Goca Deli Bıçak ailenin reisi olup ev ahalisi onun sözünden hiç çıkmamakta; bir
dediği iki edilmemektedir. Bu da atalar kültüne örnek teşkil eden bir başka ayrıntıdır. Bazı
türklerde ise ana ve baba ölüm anında akla gelen ilk isimler olarak ön plana çıkmaktadır. “Geyik
ve mağara” kültünün iç içe geçtiği “Geyik Geldi Tabır Tabır Düzüldü” adlı türküde atalar
kültünün izlerine de rastlanmaktadır.
“Geyik Geldi Tabır Tabır Düzüldü” de mağarada mahsur kalan Mustafa, arkadaşlarına söylediği
bir türküyle bazı duygularını dile getirir. Mustafa, türküde kayada asılı kaldığını, arkadaşlarına
kendisini beklememesini, nişanlısını kardeşine vermelerini istemesinin yanında anne ve babasına
da gerçeği söylemelerini ister. Beş dörtlükten biri annesi, bir dörtlük de babası için söylenmiştir.
Mağarada mahsur kalan Mustafa, bu dörtlüklerde anne ve babasının kendisini beklememesini şu
dörtlüklerle dile getirmiştir:
Ġarı anam yol üsdüne çıkışın
Sarı saçın birem birem çekişin
Hani benim báğ Mustafa’m deyişin
Aldadman anamı öldü den beni
Ġoca babam yol üsdüne çıkışın
Gözlerinden ġanlı yaşı döküşün
Hanı benim báğ Mustafa’m deyişin
Aldadman babamı öldü den beni
Bu dizelerde ananın “Ġarı”, babanın ise “Ġoca” sıfatıyla birlikte kullanılması, ana babanın
yaşlılığına vurgu yaptığı gibi güce, dayanağa, güngörmüşlüğe, tecrübeye de işaret etmektedir.
Türküde, Mustafa’nın anne ve babasının kendisini beklememelerini söylemesine karşın
nişanlısından ana babası gibi gözlerinden kanlı yaşlar dökmesini, saçını başını yolmasını
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istememesi ilginçtir. Bazı türkülerde ise babalar hem soylu kişiler hem de evlatlarına
düşkünlüğüyle karşımıza çıkmaktadır. Bu türkülerden biri “Ahıska II” dir.
“Ahıska II” türküsünde de Ruslar tarafından esir alınan on bin dolayında kızın başı olan Ali
Paşa’nın kızı Benli Emine’nin İstanbul’daki padişaha yazdığı mektupta da ana ve babaya vurgu
yapıldığı görülmektedir. Ana ve babaya yapılan bu vurgu mektuptaki dörtlüklerde şu şekilde
geçmektedir: “Aslımı sorarsan paşa ġızıyım/Anamın (da) babamın (da) iki gözüyüm”. Benli
Emine, bu dizelerde hem soylu bir aileye mensup olduğunu hem de anasının ve babasının yanında
çok kıymetli olduğunu dile getirmiştir. Nitekim yukarıda da belirttiği üzere atalar kültünün bazı
güçlü kişilerin ölümüyle ortaya çıkmış bir kült olduğu göz önünde bulundurulduğunda Benli
Emine’nin kendisini paşa kızı olarak lanse etmesi de bu bağlamda önemli bir ayrıntıdır. Bu
hikâyeli türküler dışında yörede derlenen türkülerde içinde “ata, dede, baba, ana” geçen birçok
türkü bulunmaktadır.
İçinde “ata, baba, dede, ana” geçen türkülerin bazılarına örnek vermek gerekirse Kerem ile Aslı
III’de “Elimden aldırdım nazli yârimi/Terk eyledim ben (de) atamı anamı”; Eller Göçdü Ġışlasına
Derildi’de “Vay ciğerim diyecek (de) anam atam yok benim”; Karacaoğlan Farsaklıdır’da “Atam
dedem böyle derdi”; Duddun Da Ġolumdan Ortaya Addın’da “Başġonuş dedeyin yurdu”;
Ceridler Rakka’dan Sökün Edince’de “Babaları öldü (de) yavrılar yetim (yavrılar yetim)/Nerde
ġaldı babam derse ne deyim (beyler ne deyim)”; Emmim Evin Duddu M(u) Ola’da “Ġurban olam
emmimōlu/Babama da habar gönder”; Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım’da “Anamı
babamı göresim geldi (göresim geldi)/Şimdi oňnar bekler (de) yollarımızı”; Acı ve Serde Gurbet
Eli Yelleri’nde “Anasız babasız bayram geçirdim”; Yörü Baba Diyenim Yok’ta “Yörü baba
diyenim yok”; Gündeşlioğlu III’te “Babam yok ku derdimi aňnadam babama”; Mehmet’in
Ağıdı’nda “Ġardaşımı öldürdüler/Babam ben nasıl eyleyim”; Sarı Ahmet’in Ağıdı IV’te
“Yekinsene Sarı Ahmed’im/Babayın beli büküldü”; Köse Hoca’nın Ağıdı’nda “Vardımı da
evlerine/İssiz babamın yerleri”; Münire’nin Ağıdı’nda “Babamı gördüm düşümde/Ağca sarığı
başında” şeklindeki dizeleri verebiliriz.
5.1.3. Yer-Su Kültleri
Eski Türklerde dağ, tepe, kaya, vadi, ırmak, su kaynakları, ağaç, orman gibi varlıkların gizemli
güçleri olduğu inancı vardı. Günümüzdeki Şamanist Türklerde dağ, su, ağaç ve kaya kültleri
Göktürk Yazıtlarında “yer-su” adı altında bir araya gelmiştir. Uygurlar da yer-su kültüne çok
saygı gösterirlerdi (Bozkurt, 2018: 63-64). Göktürk abidelerinde geçen kutsal “yer-su” daki “yer”
büyük ihtimal anavatanı temsil etmeliydi ki bugün bile burası hâlâ Altay topluluklarınca kutsal
addedilmektedir (Harva, 2014: 201). Göktürklerde çok önemli bir yer tutan kutsal yer-su; bir
vatan anlayışı, toprağa bağlılık anlamına gelmekle birlikte mukaddestir ve bir kişiliği
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bulunmaktadır. Görevini ifa etmeyen yöneticileri ve yoldan çıkan halkı cezalandırmaktadır. Yersu, aynı zamanda “kutsal vatan toprağı” algısının da bizzat kendisidir (Ögel, 1991a: 474).
Radloff ise yer-suları ruhlar topluluğu olarak adlandırdığını buna gerekçe olarak ise on yedi ulu
hanın hepsini içine aldığını göstermektedir. Kaynaklar bölgesinin bütün hanları ya dağlarda ya da
nehirlerin kaynaklarında bulunmaktadır. Bu on yedi hanın en önde geleni ise Yö Kan olup başı
Bay Ülgen’e kadar ulaştığı ve dünyadaki bütün ağaçlardan daha büyük olduğu sanılan bir çam
ağacının olduğu yerde oturmaktadır. İnsanlar diğer tanrılara nazaran yer-su tanrılarını kendilerini
daha yakın hissederler. Bundan dolayı bu ruhlara aracısız kurbanlar sunabilir ve isteklerde
bulunabilirler. Oysa bir insan hem gök tanrılarına hem de yer altı ruhlarına doğrudan bağlantı
kurmaktan çekinir ki bu yüzden bir aracıya yani bir şamana ihtiyaç duyar (Radloff, 2018: 22-23).
Yer-su kültünün en önemli unsurlarından biri ise vatan kültüdür.
5.1.3.1. Vatan Kültü
Türklerde özellikle de imparatorluklar döneminde yer-su kültü gelişerek zamanla vatan kültünü
oluşturmuştur. “Eçürümüz apamız tutmuş Yer-sub” (atalarımızın idare ettiği Yer-su) sözü de bu
düşünceyi desteklemektedir (Günay ve Güngör, 2018: 63).
Yer-su kültlerinin örneklerine Alevi-Bektaşi zümrelerinde de rastlanmaktadır. Tokat’ın Zile
ilçesine bağlı Acısu köyü başta olmak üzere Anşa Bacılı köylerinde insanlar kendi topraklarına
karşı aşırı saygı duydukları orada oturan kişiler tarafından dile getirilmiştir. Öyle ki dışarıdan
kendi köylerine gelen Anşa Bacılı sakinleri arabalarını köyün girişinde durdurup toprağı
öpmektedir. Bir kaynak kişiye göre bu topraklar oldukça önemlidir ve kendilerine emanet
edilmiştir. Bundan dolayı bu topraklara işenmez, tükürülmez, pis su dökülmez, pislik atılmaz.
Çünkü Anşa Bacı, Hasan Baba bu topraklarda yaşamış, ayaklarını bu topraklara sürmüştür.
Öldükten sonra da özlerini bu topraklara katmışlardır. Dolayısıyla Anşa Bacılılar, bu topraklara
karşı saygısızlık yapmayı hiç aklından geçirmezler. Saygısızlık bir yana, bazı konularda toprağa
danışacak kadar aşırı bir kutsiyet atfetmişlerdir. Öyle ki büyükler; her daim, bir karar vermeden
önce mutlaka bu topraklara danışılması gerektiğini öğütleyen tavsiyelerde bulunmuşlardır
(Özgen, 2019: 63-66). Bu konuya geçmeden önce Osmaniye’nin vatanına milletine çok bağlı
olduğunu belirtmekte fayda var. Kurtuluş Savaşı’nda tıpkı tüm ülkede olduğu gibi vatanını
korumak için olağanüstü bir kahramanlık destanı yazan Osmaniye, bugün de aynı bilinç ve şuurla
vatanına ve milletine sıkı sıkıya bağlıdır. Osmaniye’nin Türkiye’nin en çok şehit veren illerinden
biri olması da bunu göstermektedir. Zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi Osmaniye “Şehitler
Diyarı Osmaniye” olarak da bilinmektedir. Konumuza dönecek olursak Türklerde oldukça önemli
bir yere sahip olan “vatan kültü” nün izlerine derlenen türkü metinlerinde de rastlanmıştır.
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Sumbas’ın Mehmetli beldesinden kaynak kişimiz Vural Topbaş, “Mehmet Beldesi” adlı türküde
kendi köyünün hem doğal güzelliklerinden hem de insanlarının erdemliliğinden bahsetmiştir.
Türküde Mehmetli beldesinin suyunun bol olduğu, bir su başına kurulduğu, insanın şen ve mert
olduğu, güzellerinin âşıklarla atıştığı, narının meşhur olması gibi birçok özelliği dile getirilmiştir.
Kendi yaşadığı köyün güzelliğine türkü söyleyen bir diğer icracı Mustafa Kaya’dır. Mustafa
Kaya, “Elbeyli Köyü” adlı türküde doğup büyüdüğü köyünün hayran olduğu fiziki coğrafyasını
tasvir etmiş, köyün bazı sembollerine değinmiştir. Elbeyli köyü, ismini yörenin önemli türkülü
halk hikâyesi kahramanı Elbeylioğlu’ndan aldığına inanılmakta ve bu köydeki “Goca
Çınar/Elbeyli Çınarı” adıyla bilinen devasa bir çınar ağacının da Elbeylioğlu’nun atının
kazığından büyüdüğüne inanılmaktadır. Köy, bunun dışında yörede tütünüyle de meşhurdur.
Türküde köyün bu özellikleri “Ġoca Çınar deller köyün pirine…/ Elbeyliōlu’ndan aldın ismine…/
Meşhur olur (da) Elbeyli’nin tütünü” şeklindeki dizelerle dile getirilmiştir. Doğal ve kültürel
güzellikleriyle kendine hayran bırakan Elbeyli köyünün hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceği
türküde “Ġıymad mı biçilir senin Elbeyli” dizesiyle ifade edilmiştir. Türkünün konusu ve
temasının Kaya’nın doğup büyüdüğü köyüne olan derin bağını göstermesi, vatan kültüne örnek
teşkil etmektedir. Ayrıca türküde köyün pınarları, devasa çınarı, dağları gibi yer-su kültlerinde
önemli yer tutan unsurlardan bahsedilmesi de bunu doğrulamaktadır. Tıpkı Elbeyli köyü ve
Mehmetli beldesi gibi Kadirli’nin Karatepe köyü için de türkü söylenmiştir. Ozan Ali Tülüce
dayısının köyü olan Karatepe köyünün doğal ve kültürel güzelliklerini dile getirdiği “Güzel
Karatepe” türküsünde Karatepe’nin her yönden güzel köy olduğunu “Var mı daha güzel senden/
Eli güzel Ġaratepe…/ Seli güzel Ġaratepe…/ Dili güzel Ġaradepe…/Gölü güzel Ġaradepe…/ Eli
güzel Ġaradepe…/ Alı güzel Ġaradepe…/Keli güzel Ġaradepe…/Yolu güzel Ġaradepe”
dizeleriyle dile getirmiştir. “İki Bülbül Geldi Ġondu Dikene” türküsü ise gurbet ele gelin giden
bir kızın anne ve babasının yanında doğup büyüdüğü topraklara duyduğu derin özlem sonucu
söylenmiş bir türküdür. Bu türküde gelinin sıla hasretiyle yanıp tutuşması “Benden selam olsun
bizim vatana” ve “Uçan ġuşlar (da) ben anama gedicim” şeklindeki dizelerden de anlaşılmaktadır.
Bu türküler dışında vatan kültüne örnek türküler ve bu türkülerin içinde geçen dizeler aşağıda
verilmiştir.
Yürü Bire Pınarbaşı’da “(Amanın) Uzunyayla baba yurdum”; Sevdiğim Sözümüz Böyleyi
Midi’de “Bekleddin sevdiğim (de) bir ana yurdu”; Pınar’da “Bir hırsınan çıkmış baba yurdundan
(baba yurdundan)”; Dumanlı Yaylası’nda “Soğucağ ıdı (da) benim babamın yurdu”; Kaman
Ağıdı I’de “Bizim vatanımız Ġaman/Mor sümbüllü ġoruyunan” dizeleri vatan kültüne örnek
dizelerdir. Bu dizeler aynı zamanda ata dede yurdunu vurgulaması yönüyle “atalar kültü” ne de
örnek teşkil etmektedir.
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5.1.3.2. Su Kültü
Yer-su kültünün önemli unsurlarından birini “su” oluşturmaktadır (Eröz, 1992: 107). Bu
bağlamda “su” ile bağlantılı pınar, çeşme, ırmak, dere, çay, deniz, su kaynakları vd. Türkler
tarafından kutsal kabul edilen yerlerdir. Bundan dolayı Orta Asya Türklerinde, Sibirya
topluluklarında, Oğuz Türklerinde suya tükürmek, işemek ve hatta bazen temizlik amacıyla da
olsa kullanmak yasaktır. Diğer yer-sular gibi bir ruha sahip olduğuna inanılan sular, bir tanrı
anlayışı boyutuna ulaşamamıştır. Yine de “ıduk” olarak kabul edilen bazı su kaynaklarındaki
balıkların bile yenmediği çeşitli kaynakların verdiği bilgilerde açıkça görülmektedir (Günay ve
Güngör, 2018: 68-69). Su kültünün içerisine su değirmenlerini de katan Yaşar Kalafat (1996: 147148), bu görüşünü Anadolu’da gerçekleşen bazı uygulamaları göstererek desteklemektedir.
Çorum’da ölümcül hasta olan çocuklara değirmenden getirilen sudan içirilmesi halinde
iyileşeceği; Gaziantep’te ise Lohusa ya da çocuğun kırk basacak olması halinde elbiseleri
çıkarılan çocuğun terazinin bir kefesine konarak tezekle tartılması ve değirmen çarkından
getirilen su ile yıkanması bu uygulamalardan bazılarıdır. Suyla ilintili kuyuların da Türk
kültüründe önemli bir yeri vardır. Nursel Işık’ın (2020: 290-294) bir çalışmasında kuyuların,
sadece halk edebiyatında değil, Klasik Türk edebiyatında, yeni edebiyatta, Türk sinemasında da
kendine yer bulduğunu görmekteyiz.
Yaratılış mitlerinde karşımıza çıkan su (Lvova ve diğ., 2013a: 25-26, 36), eski zamanlardan beri
Türk kültüründe önemli bir yer tutmuştur. Avrupa Hunlarının suya karşı saygılı oldukları aynı
Orta Çağ Türkleri ve Moğolları gibi kıyafetlerini yıkamamalarından anlaşılmaktadır. Bu inanışın
altında yatan sebep ise su ruhlarını küçümsememektir. Göktürklerin kutsal saydıkları nehirleri
vardı ve bu nehirlerin kenarlarında yılın belli zamanlarında ayinler yaparlardı (Baldick, 2016: 37,
53).
Çeşitli sebeplerle Türkleri ziyaret eden bazı seyyahlar da bu konuda önemli bilgiler vermektedir.
Bunlardan El Birûnî, Oğuzların çok bereketli bir pınar yanındaki bir kayaya taptıklarını
söylemektedir. Burada hem su hem de kaya kültü iç içe geçmiştir. İbn el-Fakih ise 10. yy. da
Barhsan Türklerinin Isık Gölü’nü kutsal saydıklarını belirtmiştir. Arap kaynaklarının verdiği
bilgilere göre eski Oğuz boyları ve Moğollar sudan çekinmektedir. XIII. yy. da ise Moğol
hükümdarı Cengiz suya karşı saygısızlığın cezasını yasalarına eklemiştir (Bozkurt, 2018: 65).
Nitekim XIII. yy. da Moğolistan’a seyahate çıkan W. V. Rubruk, Moğolların suya karşı
saygılarını bizzat gözlemleme fırsatı bulmuştur. Rubruk’un tuttuğu notlara göre Moğollar,
elbiselerini hiç yıkamamaktadır. Bunun sebebi ise elbisenin yıkanarak asılması halinde Tanrı’nın
çok kızacağı ve yıldırım göndereceği korkusudur. Eğer bir kimse elbiselerini yıkarsa bu şahsın
elinden elbiseleri zorla alınırdı (2019: 54). İslam öncesi Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip
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olan su kültü, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra da devam etmiş, günümüze kadar
varlığını bir şekilde korumayı başarabilmiştir (Çobanoğlu, 1993: 294).
Günümüzde Türkler, yaşadıkları yörelerde karşılaştıkları bir sıkıntı veya darlık hallerinde su
kültüyle ilgili bazı uygulamalara başvurmaktadır. Bu bağlamda Anadolu’da su kültüyle ilintili
mekânlar oldukça fazladır. Bunlardan birisi Malatya Merkez-Konak kasabasında bulunmaktadır.
Bu kasabada bulunan Horata suyun şifalı olduğuna ve bu sudan içenin her dileğinin
gerçekleşeceğine inanılır. Hatta yöredeki çobanlar, hasta olan hayvanlarını bu suya getirirler
(Oymak, 2010: 45). Başka bir örnek daha vermek gerekirse Ankara Hüseyin Gazi Türbesi
civarında bulunan bir su, kutsal olarak kabul edilmektedir. Bir rivayete göre Hüseyin Gazi, bu
dağa çıkarken tükenmiş bir haldeyken yere asasını vurarak bu suyu çıkarmıştır. Başka bir
rivayette ise Hüseyin Gazi, çok sarp ve geçit vermez yerde bu suyu çıkarmış ve bu suyu hem
kendisi içmiş hem de atı içmiştir. Bu yüzden de uzun müddet bu suyu içerek hayatta kalmayı
başarabilmişlerdir. Bu rivayette görüleceği üzere abıhayat motifi ön plana çıkmaktadır (Akyüz,
2017: 159).
Düziçi (Osmaniye) ilçesinin Gökçayır köyünün yukarı taraflarında yer alan adına Dingil denen
mevkide bulunan Çapıtlı Pınar adında bir pınar bulunmaktadır. Kaynak kişilerimizden Mehmet
Kırmıt’ın verdiği bilgiye göre eskiden bu pınara başta sıtma olmak üzere çeşitli hastalığa
yakalanmış insanlar gelirlermiş. Sudan alınan yedi kap suyla yıkandıktan sonra bu pınarın hemen
yanı başındaki incir ağacına bez (çapıt) parçaları bağlarlarmış. Günümüzde ise bu gelenek ortadan
kalkmıştır. Mircea Eliade’ye göre “Hayat suyu” dinçleştirmekte ve yaşamı sonsuz kılmaktadır.
Örnek olarak da Cornwall’da günümüzde bile uygulanan hasta çocukların üç kez Saint-Mandron
kuyusuna batırıldığını vermektedir. Ayrıca Fransa’da şifalı nehirlerin ve çeşmelerin çok
olduğunu, Hindistan’da hastalıkların suya atıldığını da sözlerine eklemektedir (Eliade, 2018b:
221-222). Çapıtlı Pınar’da hastalıktan kurtulma amacıyla yıkanma, Eliade’nin açıkladığı ve
verdiği örnekle neredeyse birebir uyuşmaktadır.
Yer-su kültünün izleri; Türklerin destan, masal, efsane gibi birçok folklor unsurunda kendine yer
bulmuştur (Mirzaoğlu, 2015: 165). Bunlardan biri ise halk hikâyeleridir. Bir örnek vermek
gerekirse Kerem, Murat Irmağı’na türkü söylemiştir. Kerem’in Murad Irmağı’nı canlı bir varlık
olarak görmesi ve ona türkü söylemesi su kültünün halk hikâyelerindeki yansımasına güzel bir
örnektir. Ayrıca halk hikâyelerinde bade, kahramana ya uyanıkken ya da uyurken içirildiği
yerlerden biri de pınar başları olması su kültünün başka bir örneğidir (Aydoğan, 2006: 74-76).
Bir örnek daha vermek gerekirse Ferhat ile Şirin hikâyesini verebiliriz. Bahsi geçen hikâyede
Ferhat’ın dağı delmesinin nedeni dağda bulunan suyu, Şirin’in sarayına ulaştırmaktır. Dolayısıyla
su Ferhat için en önemli imtihandır. Ferhat’ın erginleşme yolculuğunda su, ayrılış aşamasında
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Ferhat’ı tetikleyen bir etkendir. Nitekim bahsedilen halk hikâyesinde su, hikâyeye yön vermesi
hasebiyle önemini korumaktadır. Han Mahmut, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber gibi diğer halk
hikâyelerinde de su kültü karşımıza çıkmaktadır (Özdemir, 2014: 77-78). Halk hikâyelerinde
önemli bir yer tutan su kültünün izlerine türkülerde de rastlanmaktadır.
Kutsal olması, barındırdığı özellikler ile tanrıyı anımsatması, türkülerde konu olarak suyun
işlenmesine katkısı olmuştur. Temsil ettiği hem olumlu hem de olumsuz anlamlarının tümünü
türkülerde görebileceğimiz su olgusu, bünyesinde bulundurduğu bu kültürel gücü türkülere de
aksettirmiştir375 (Baysal, 2019: 396). Nitekim Türkülerde geçen çeşme, pınar başı gibi yerlerin
anlam katmanlarından birini mitolojik unsur oluşturmaktadır. Fatma G. Mirzaoğlu (2020: 194196), bir çalışmasında bahsi geçen yerlerin yer-su kültünün izlerini taşıdığını ve bunların
türkülerde yer bulduğunu Dede Korkut’ta Salur Kazan’ın suyla konuşma örneğine benzer türkü
metinlerini vererek konuyu somutlaştırmıştır. Mirzaoğlu, “Macar Baladlarında Türk İmgesi”
(2011) adlı başka bir çalışmasında ele aldığı dört Macar baladı (bu balatlardan birinin bir
çeşitlemesi verilmiş, bunu da içine dahil edecek olursa beş Macar baladı) ile Türkiye Türklerine
ait “Atina türküsü” veya “Yumurtanın kulpu yok” adlarıyla bilinen bir türkü metninde su kültünün
izlerini ortaya koymuştur.
Çeşme ve pınar başları ile kabristanlıklar hem âşıklar hem de şamanlar için önemli mekânlardır.
Âşıkların mezar ve pınar başlarında uyuyarak kutsal rüya görmeleri oldukça yaygın durumdur
(Yücel Çetin, 2016: 15). Nitekim çalışma sahamızda da Âşık Murat Çobanoğlu’nun âşıklık
yeteneğini kazanma motifine benzer örnekler bulunmaktadır. Bunlardan biri yörenin âşıklarından
Mustafa Akpınar (Dert Ozanı) olup rüyasında kendisine Meriç Nehri’nin kenarında iki kişinin
sunduğu bir bade sonucu âşık olmuştur (Canlı, 2021: 25). Rüyasında bade içen bir diğer âşık Âşık
Feymânî’dir.
Çalışma sahamızın yaşayan en büyük âşıklarından ve de kaynak kişilerimizden Âşık Feymânî
(Osman Taşkaya), bize aktardığı bilgilere göre rüyasında birkaç defa bade içmiş bir âşıktır. Âşık
Feymânî’nin bize aktardığı bilgilere göre ilk badesini on dört yaşında içmiştir. Feymânî’nin
çocukluğundan beri sırılsıklam âşık olduğu bir kız vardır. Âşık Feymânî, bir gün evinde yatarken
gece bir rüya görür. Rüyasında evlerinin önündeki bir bahçede dolaşırken sevdiği kızı görür. Kızla
kendi arasında çürümüş bir ağaç gövdesi vardır. Bu ağaç gövdesi kendiliğinden altına dönüşür.
Altına dönüşen bu ağaç gövdesinden bir su akmakta ve bu suyun yanında altından bir tas
bulunmaktadır. Bu ağaçtan akan su yaklaşık 30 cm mesafe kadar akmakta ve daha sonra
kaybolmaktadır. Yani su, yere düşmemektedir. Bu arada yerden “Karşına bak. Karşında senin
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Su kültü ile ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. (Nagihan Baysal, 2019).
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maşukan var.” şeklinde bir ses gelir. Âşık Feymânî de bu sesin dediğini onaylayarak karşında
duran kızın sevdiği kız olduğunu söyler. Yerden gelen o ses sırasıyla hem Âşık Feymânî’ye hem
de kıza birbirlerinin âşığı ve maşuku olduğunu söyler. Biraz sonra yıllardır sevdiği kızın yerine
başka bir kız belirir ve yıllardır sevdiği kız ortadan kaybolur. Yerden gelen ses, aynı cümleleri
durmadan tekrar etmektedir. Bu ses, hem kıza hem de Âşık Feymânî’ye birbirlerine yaklaşmasını
söyler. Aynı ses, çeşmenin bir aşk çeşmesi olduğunu söyleyerek kıza Âşık Feymânî’ye o
çeşmeden bir tas aşk badesi sunmasını ister. Kız da deneni yapar ve çeşmeden akan suyla
doldurduğu tası Âşık Feymânî’ye uzatır. Âşık Feymânî, kendisine verilen tastaki suyun hepsini
içince bir ferahlama hisseder. Yerden gelen ses, hiç durmadan kızla oğlana sırasıyla birbirlerinin
âşığı ve maşuğu olduğunu söylemeye devam eder. Âşık Feymânî, bu sesin kim olduğunu merak
edince başka bir ses, Âşık Feymânî’ye bu sesin sahibinin Hz. Ali olduğunu ve âşık-maşuk
badesinin sahibi olduğunu söyler. Rüyadan uyanan Âşık Feymânî, bu rüyadan çok etkilenir. Daha
sonraki süreçte ise sevdiği kızdan bir anda soğuyarak âşık olduğu kızın bu kız olmadığını anlar.
Âşık Feymânî ikinci badesini ise askerden geldikten sonra (1964) içmiştir. 1964 Ekim ayının son
gününün gecesinde Âşık Feymânî, rüyasında bir çölde aç, susuz, yorgun, perişan bir vaziyettedir.
Biraz sonra yan tarafta bir vaha görür. Bu vahada her çeşit meyvenin yanında bir de çeşme
bulunmaktadır. Bu vahaya gelince bütün açlığı, susuzluğu, yorgunluğu geçer. Az ileride bir köşk
görür ve oraya doğru hareket ettiğinde atın üstünde 30-35 yaşlarında heybetli birinin sazıyla
geldiğini görür. Elinde sazıyla köşkün önünde duran bu atlı yönünü köşke dönerek 10-15 tane
gazel söyler. Köşkün penceresinde çok güzel bir kız bulunmaktadır. Âşık Feymânî, söylenen bu
gazelleri ezberler. Bu atlı, Hz. Ali; köşkteki kız da Hz. Ali’nin maşukasıdır. Bu rüya da Âşık
Feymânî’yi çok etkiler.
Âşık Feymânî, sonraki zamanlarda bir rüya daha görür. Rüyasında bir dağa çıkar ve bu dağdan
iner. Düzlükte yürürken “Feymânî” diye bir ses duyar. Sesin geldiği tarafta yeşillere bürünmüş
siyah saçlı, sakallı bir kişinin olduğunu fark eder. Yeşillere bürünmüş bu muhterem zatın kendine
seslendiğini düşünerek Feymânî, bu zatın yanına doğru hareket eder. Bu zat ile kendi arasında
yarım metre genişliğinde olmakla birlikte çok derin bir su akmaktadır. Bu su o kadar berraktır ki
çok derin olmasına karşın dibindeki en ufak çakıl tanesi bile görünmektedir. Bu zatın elinde dört
beş kişiye yetecek kadar su kapasitesine sahip gümüşten büyük beyaz bir tas bulunmaktadır. Bu
zat, elindeki tası suya daldırarak doldurduktan sonra hiç konuşmadan Âşık Feymânî’ye uzatır.
Âşık Feymânî, ayıp olmaması adına birkaç yudum içmek için tası eline alır. Su o kadar lezzetlidir
ki Âşık Feymânî, dört beş kişiye yetecek kadar suyun hepsini içer. Âşık Feymânî, bu suyu içtikten
sonra kuş gibi hafiflediğini hisseder. Tası tekrardan bu zata uzattığı sırada rüyasından uyanır. Âşık
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Feymânî, uyanınca bu zatın kendine seslendiği “Feymânî” adını yazmak ister ama bir türlü bu
ismi hatırlayamaz.
Aradan yaklaşık altı yedi ay geçtikten sonra yaz mevsiminde Âşık Feymânî, abisiyle tarlada
çalıştıktan sonra öğle vakti dinlenmek için tarlanın yanındaki bir derenin kenarında mola verirler.
Molada hem kendisi hem de abisi uykuya dalar. Âşık Feymânî uyku ile uyanıklık arasında bir
önceki rüyada kendisine seslenen zatın kıble tarafından kendisine seslendiğini görür. Bu zat,
hararetli bir şekilde üç kez “Feymânî” diye seslendikten sonra kalkmasını söyler. 40 kadar
mübarek kişilerin isimlerini saydıktan sonra (Bu sayılan isimlerden beş altı tanesi mübarek
kadınlardır) eliyle Kadirli’yi göstererek “Oraya geldiler. Orada muhabbet meclisi kurdular. Seni
bekliyorlar. Ne bekliyorsun? Haydi git oraya” der. Âşık Feymânî, bu zata “Tamam, efendim”
diyerek karşılık verdikten sonra denen yere gitmek için kalktığında bunun bir rüya olduğunu
anlar. Uyanınca denen yere gitmek ister ama abisine bu durumu anlatmaya utandığından denen
yere gidemez. Ancak bu zatın bir önceki rüyasında seslendiği “Feymânî” ismini unutmamak adına
bir yere not edecekken o anda aklına bir şiir gelir ve orada irticalen söylediği şiiri not defterine
yazar. Bundan önceki söylediği şiirlerinde/türkülerinde “Çoban Osman” mahlasını kullanan Âşık
Feymânî, bu şiirde ilk defa kendisine verilen mahlası kullanır.
Bu rüyalardan sonra Âşık Feymânî; rüyasındaki kişilerin kim olduğu, kendisine neden Feymânî
ismi verildiği, rüyasında gördüğü o dağın ne olduğu gibi birçok konuyu düşünmeye başlar. Bir
gün gündüz vakti bu olup bitenleri düşünürken yine uyku ile uyanıklık arasında bir rüya görür.
Rüyasındaki kişi; Osman Taşkaya’ya mahlasını veren yeşillere bürünmüş kişinin Hz. Muhammet,
Feymânî’ye maşuka badesini sunan, köşkün önüne gelip de elindeki sazıyla kıza gazel okuyan
kişinin ise Hz. Ali olduğunu söyler. Âşık Feymânî, daha önce rüyasında gördüğü dağı da merak
etmektedir. Yarı uyanık yarı uyku arasındaki bu rüyasında rüyasındaki kişi veya kişiler; Âşık
Feymânî’yi o dağın tepesine çıkarırlar. Dağın zirvesi hariç aşağı tarafı bir kül renginde bulutla
kaplıdır. Âşık Feymânî, dağın eteklerini kaplayan koyu kül rengindeki bulut tabakasının neresi
olduğunu sorunca, orasının “Arş-ı Ala” olduğu cevabını alır. Dağın zirvesini sorunca rüyasındaki
kişiler bu sorunun cevabını veremeyeceklerini söyler. Âşık Feymânî, yarı uyanık yarı uykulu bu
rüyasından uyandıktan sonra bu rüyasını uzun süre kimseye anlatamaz.
Âşık Feymânî’nin aşk badesi içtiği rüyaların çoğunda su karşımıza çıkmaktadır. İlk rüyasında
verilen su, altın bir ağaçtan akan sudur. Feymânî, bu sudan içince büyük bir ferahlama hisseder.
Aynı zamanda uzun yıllardır sevdiği kızın kendisinin gerçek sevdiği kız olmadığını da anlar. 1964
yılında askerden geldiğinde gördüğü rüyada ise envaı çeşit meyveler içinde bir vaha görür. Bu
vahada bir de çeşme bulunmaktadır. Bu rüyada çölde önemli su kaynaklarından olan vahayla
birlikte çeşmenin de bulunması ve bunların ön plana çıkması su kültünün önemli bir yansıması
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Âşık Feymânî’nin üçüncü rüyasında da yine su ön plana
çıkmaktadır. Hz. Muhammet ile kendi arasında yarım metre genişliğinde bir dere akması; bu
suyun çok derin olmakla birlikte berrak olmasından dolayı suyun dibindeki en küçük çakıl taşının
bile görünmesi; Feymânî’nin Hz. Muhammet’in kendisine uzattığı dört-beş kişiye yetecek kadar
su dolu gümüşten bir kâsedeki suyun hepsini içmesi ve derin bir ferahlama hissetmesi bu rüyada
karşımıza çıkan önemli su figürleridir. Ayrıca, bu rüyada doğrudan olmamakla birlikte
Feymânî’nin şu an kullandığı mahlas da verilmiştir. Ancak rüyadan uyanan Feymânî, kendisine
verilen mahlası hatırlayamadığı için kullanamaz. Bu mahlası, birkaç ay sonra bir dere kenarında
uyurken rüyasında kendisine seslenen bir zatın üç kez “Feymânî” diye kendisine seslenmesi
sonucu bu mahlası uyanır uyanmaz not alır ve uykudan uyandığında söylediği ilk şiirinde de bu
mahlası kullanır. Âşık Feymânî’nin dördüncü rüyasında su figürü bulunmamakla birlikte rüyanın
görüldüğü yerin bir dere kenarı olması dikkat çekicidir.
Âşık Feymânî’nin rüyalarında karşımıza çıkan suyla ilgili bu motifler, oldukça önemlidir.
Âşıkların âşık olduğu mekânların genelde bir su, pınar, çeşme başı olması ve rüyasında içirilen
aşk badesi motiflerinin Âşık Feymânî’nin rüyasıyla hemen hemen örtüşmesi bu bağlamda
önemlidir. Nitekim Âşık Feymânî’nin rüyasında aşk badesini birini sevdiği kızın elinden diğerini
de Hz. Muhammet’in elinden içmesi ve de dördüncü rüyasını bir dere kenarında görmesi bahsi
geçen motiflerle oldukça benzerlik göstermektedir.
Türk dünyasına damgasını vurmuş Çukurovalı Karacaoğlan da yöre anlatmalarının çoğunda dere,
çay, nehir, pınar gibi mekânlarda aşk badesi içerek âşık olmuştur. 1997 yılında Kürşad Bilge
tarafından Tarsus’tan 55 yaşında Necla Saydanoğlu’ndan derlenen bir hikâyeli türküde
Karacaoğlan, bir dere kenarında uyurken rüyasında aksakallı bir kişi tarafından dere kenarına
götürülerek suya baktırılır. Suda dünyalar güzeli bir kızın sureti gösterildikten sonra
Karacaoğlan’a bu sudan içirilir. Bu sudan içer içmez bir anda değişen Karacaoğlan, bu rüyayı
babasına anlattığı zaman babası oğlunun bir Hak âşığı olduğunu anlar (Şimşek, 1999: 629).
Kadirli’den derlenen bir varyanta göre ise Karacaoğlan Ceyhan Nehri kenarında âşık olmuştur.
Bu varyanta göre Karacaoğlan, Ceyhan Nehri kenarında hayvanlarını otlatırken yaşlı bir kadın
kendisini nehirden karşıya geçirmesini rica eder. Karacaoğlan da bu yaşlı kadını boynuna alarak
karşıya geçirirken boynu yanmaya başlar. Karacaoğlan, bu kadını karşıya geçirdikten sonra bu
kadına boynunu yakan şeyin ne olduğunu sorar. Karacaoğlan, kadının bu sorusuna cevap
vermemesi üzerine zorla kadının haya yerine bakar. Kadının haya yerinde Kur’an’ı gören
Karacaoğlan, kadını nehre atar. Kadın nehirde boğularak ölür. Biraz sonra bir adam gelerek bu
kadını sorar. Karacaoğlan, görmediğini söyledikten sonra yedi atlı daha gelir. Karacaoğlan, bu
atlılara da kadını görmediğini söyler. Bu yedi atlıdan sonra kırk atlı daha gelir. Karacaoğlan, bu
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kez gerçeği söylemek zorunda kalır. Bu kırk atlı Karacaoğlan’a bu kadını aradıklarını söyledikten
sonra Karacaoğlan’a bir isteği olup olmadığını sorarlar. Karacaoğlan da âşık olmak istediğini
söyler. Bu kırk atlı, Karacaoğlan’ın dileğini yerine getirirler (Can, 2018: 427, 442-443). Kadirli
varyantının bir benzerini Düziçi anlatmalarında da görmekteyiz.
Yörenin ünlü âşıklarından Karayiğit Osman’ın anlatmasına göre ise Kadirli anlatmasındaki olayın
benzeri Düziçi ilçesinin kuzeyinden akan Sabun Çayı kenarında cereyan etmektedir. Bu anlatıya
göre keçilerini otlatıp öğleyin hayvanlarını Sabun Çayı kenarına dinlenmeleri için yatıran
Karacaoğlan, öğle yemeği için keçi sütüne incir kozağı katılarak yapılan bir çeşit yoğurt çeşidi
diyebileceğimiz “teleme” yapmaya başlar. Ancak Karacaoğlan, çok uğraşmasına karşın telemeye
bir türlü kıvam tutturamaz. Karacaoğlan, telemeyle uğraşırken çayın karşısında beliren yaşlı bir
adam, Karacaoğlan’dan kendisini karşıya geçirmesini söyler. Karacaoğlan da adamı kırmayarak
sırtında karşıya geçirir. Adamı karşıya geçirdikten sonra Karacaoğlan, sırtında çok şiddetli bir acı
hisseder. Ancak bu acının sebebini anlamaz. Karacaoğlan, tekrardan teleme yapmayla uğraşırken
bu kez atlı bir adam çıkagelir. Bu atlı, Karacaoğlan’a yaşlı bir adamı görüp görmediğini sorar.
Karacaoğlan da yaşlı adamı gördüğünü ve çalılığa doğru gittiğini söyler. Bu atlı hemen gösterilen
yere gider ve o yaşlı adamı bulduktan sonra kamasıyla öldürür. Karacaoğlan, bu atlıya niçin o
yaşlı adamı öldürdüğünü sorar. Atlı da o adamın kutsal kitabı kıçına bağladığı için öldürdüğünü
söyler. Karacaoğlan’a sırtının yanmasının sebebini de açıklayan bu atlı, Karacaoğlan’ın
tutturmaya çalıştığı ancak bir türlü tutmayan telemesini bir üfleyişle tutturduktan sonra
Karacaoğlan’ın da ağzına tükürerek ortadan kaybolur. Karacaoğlan, bu olaydan sonra yeni bir
kişiliğe bürünür (Görkem ve Tülüce, 2008: 126-128). Bu varyantta Karacaoğlan’ın âşık olma
motifi bulunmamakla birlikte farklı bir kişiliğe bürünme motifi bulunmaktadır. Yörede anlatılan
bu rivayetlere göre Türk dünyasına damgasını vurmuş Karacaoğlan’ın bir dere, çay, nehir gibi bir
su kenarında âşık olması veya farklı bir kişiliğe bürünmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bunun
dışında Düziçi ile Kahramanmaraş arasında yer alan Hoğdu Yaylasında Karacaoğlan’a ait olduğu
iddia edilen bir mezar bulunmakla birlikte Karacaoğlan Pınarı adıyla bir de pınar bulunmaktadır.
Yine aynı mıntıkada, Yeşilyurt köyü ile Hoğdu Yaylası arasında yer alan bir mevkide bulunan bir
pınarın da adı Karacaoğlan Pınarı’dır. Aynı muhitte yer alan iki farklı pınarın isimlerinin
Karacaoğlan Pınarı olması da su kültünün bir yansıması olarak düşünülebilir.
Suyla yıkanma ve arınma ritüelinin temel sebebi yaratılışın gerçekleştiği zamanı, yani “in illo
temporey” yi canlandırma düşüncesine dayanmaktadır ki bu, dünyanın veya “yeni insanın”
doğumunun sembolik tekrarı anlamına gelmektedir. Bu yüzden dinsel bir gayeyle suya yapılan
her temas, kozmik ritmin temel iki döngüsünü temsil etmektedir: Yaratılış ve suyla tekrardan bir
olma. Bunun dışında su arındırmakta ve yenilemektedir. Suya batan her şey “ölür”, suya batan
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insan, aynı günahı olmayan bir çocuk gibidir. Geçmişi bulunmaz, “yeni” bir yaşama adım atabilir,
yeni bir aydınlığın eşiğindedir (Eliade, 2018b: 222, 223-240). Nitekim Karacaoğlan’ın bir su
(çay, nehir ve dere) kenarında âşık olması veya başka bir ruh haline bürünmesi, Eliade’nin bu
tespitlerine oldukça uygun düşmektedir. Sonuçta iki varyanta (Kadirli ve Tarsus) Karacaoğlan
âşık olurken bir varyanta (Düziçi) ise farklı bir kişiliğe bürünmüştür. Bu da Eliade’nin “…‘yeni’
bir yaşama adım atabilir” sözlerinin gerçekliğini ortaya koymaktadır. Yörede derlediğimiz birçok
hikâyeli türküde su kültünün izlerine sıklıkla rastlanılmaktadır. En sık da Karacaoğlan’a ait
hikâyeli türkülerde su kültü bulunmaktadır.
Karacaoğlan’ın söylediği türkülerin bir bölümü dere, çay, pınar gibi bir su kenarıdır. “Sabahıňan
Bizim Göle I ve Sabahıňan Bizim Göle II” türküleri bunlardan biridir. Karacaoğlan, bu türküyü
bir dere kenarında çamaşır yıkayan üç kadına söylemiştir. Apala Gözlerin Sevdiğim Dilber
türküsünü ise bir pınar başında rastgeldiği güzel bir kıza söylemiştir. “Ġaşlarını Eğdirirsin”
hikâyeli türküde Karacaoğlan’ın söylediği türkülerden üçü su kenarında söylenmiştir. Bu
pınarlardan biri ise kendi adını taşıyan Karacaoğlan Pınarı (Oluğu) dır. “Şu Göllerde Öten Ġuşlar”
türküsünü ise yine bir göl kenarında tesadüf ettiği güzel birkaç güzel kız ve geline söylemiştir.
Son bir örnek vermek gerekirse Emirler’den Bir Kız Endi Puňara’yı verebiliriz. Karacaoğlan,
Emir Ağa’nın gelini Dilber’i bir pınar başında görür ve bu geline Emir Ağa’nın evinde türkü
söyler. Karacaoğlan dışında başka âşıklar da pınar, çeşme, dere gibi bir su kenarında bir kıza veya
bir geline türkü söylemişlerdir.
Yörenin sevilen âşıklarından Âşık Softa (Abdullah Kara), “Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm”
türküsünü bir pınar başında gördüğü çok güzel bir Avşar gelinine söyler. Musa Kılıç, “Ben De
Geddim Yeşildere Köyüne” türküsünü pınar başında karşılaştığı bir kıza söyler. Yörede oldukça
sevilen Âşık Derdiçok’un “Sallanı Sallanı Pıňara Geldin” türküsü o dönemde güzelliğiyle ve
âşıklığıyla nam yapmış bir kızla karşılıklı atışma şeklinde olup Derdiçok ile kız, bir pınar başında
atışırlar. Kırıkhanlı Âşık Hacı, “Budaklı’da Bir Güzele Uğradım” türküsünü pınar başında
karşılaştığı kızların ricası üzerine söylemiştir. Erçenekli Âşık Hüseyin, “Irastgeddim Bir Geline”
türküsünü tıpkı Âşık Hacı gibi kızların kendisine türkü söylemesini rica etmesi üzerine
söylemiştir. “Eğlen Güzel Güzel Eğlen Figam Açayım” adlı türkü de Erçenekli Âşık Hüseyin’in
bir pınar başında karşılaştığı bir kızla karşılıklı olarak söylediği bir türküdür. “Elbeylioğlu III”te
İstanbula götürülen Elbeylioğlu, Barak Yaylası’ndan geçerken bu yayladaki bir pınar paşında su
dolduran Barak Türkmen aşiretine mensup kızlara söyler. Bazı türküler ise doğrudan sulara
söylenmiştir.

545

Âşık Mustafa Köse’ye ait “Buyduran Pınarı” türküsü doğrudan bahsi geçen pınara söylenmiş bir
türküdür. Türküde Buyduran Pınarı’nın bulunduğu Dumanlı Yaylası da övülmektedir. Bahçe’nin
önemli âşıklarından Âşık Gaygılı (Ali Türk) nın “Pınar” türküsü yine doğrudan pınara söylenmiş
bir türküdür. Üç dörtlükten oluşan bu türküde Âşık Gaygılı, pınarla derleşmekte, ona bazı sorular
sormaktadır. Bu türküde pınar, canlı bir varlık gibi tasavvur edilmiştir. Yörenin önemli
âşıklarından Âşık Veli Sağlamer (Çürük Veli), “Akamaz Olmuşsun Eski Yoluna” adlı türküsünü
doğrudan kendi köylerinin yakınlarından akan Ceyhan Nehri’ne söyler. Sağlamer, bu türküde
Ceyhan Nehri’yle konuşmakta ve ona bazı sorular sormaktadır. Ceyhan Nehri’nin kendisine balık
vermemesinden şikâyet eden Sağlamer, Ceyhan Nehri’nin birçok çocuğun ölümünde sebep
olduğundan, birçok evi yuttuğundan, bir zamanlar coşkun akmasından, birçok yeri sular altına
koymasından da bahsetmektedir. Türkünün içeriğinden anlaşıldığına göre Sağlamer, bu türküde
Ceyhan Nehri’nin genelde olumsuz özelliklerine vurgu yapmıştır. Suyun hayat kaynağı olduğu
gibi yok edici bir özelliğinin de olduğu bilinmektedir. Bu türküde suyun ikinci özelliğine vurgu
yapılmıştır. Bu türkü haricinde başka türkülerde ve ağıtlarda da Ceyhan “Koca” sıfatıyla birlikte
zikredilmiştir. “Heybe I” de, de aynı nehrin kişileştirildiğini “Saňa derim ġoca Cahan/Hağbe ora
varmadı mı” dizelerinden anlayabiliyoruz. “Şaban’ın Ağıdı”nda da Ceyhan Nehri, “Ġoca Cahan
akar gider” şeklinde “koca” sıfatıyla birlikte bullanılmıştır. “Kozanoğlu’nun Ağıdı”nda “Ġoca
Cahan’ın akıntısı…/ Ġoca Cahan akar geder…/ Ġoca Cahan akmam diyo” şeklinde geçmektedir.
Bu türküde geçen “Ġoca Cahan akmam diyo/Kenerimi yıkmam diyo” şeklindeki dizelerden
Ceyhan Nehri’nin kişileştirildiğini de açıkça görmekteyiz. Bu dizelerde Ceyhan’ın tıpkı dağlar
için sıklıkla kullanılan “Koca” sıfatıyla anılması da oldukça dikkat çekicidir.
“Garipçe Garipçe Öten İbili” adlı hikâyeli türküde de benzer motiflere tesadüf edilmiştir.
“Garipçe Garipçe Öten İbili” de sevdiğini kaybeden sevdalı genç sevdiği kızı ibili kuşuna, pınara
ve Murat Köprüsü’ne sormaktadır. Bu genç, ilk başta ibili kuşuna sevdiğini sorar. İbili kuşu ise
bu gencin sevdiği kızın üç beş gün önce göçtüğünü söyler. İbili kuşundan bu cevabı alan genç,
daha sonra sevdiği kızın su içtiği pınara sevdiğini şu dörtlüklerle sorar:
Tiken olur (tiken olur) gül dalının budağı (budağı)
(Anam) Şeftali der güzellerin yanağı
Oluk saňa dáğdi mi (de) yârın dudağı (dudağı)376
Oluk saňa dáğen (oluk saňa dáğen) diller göçdü mü

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki parantez içerisindeki “oluk
saňa değen” söz grubu söylenmemiştir.
376

546

Bu dörtlükte görüleceği üzere üzere sevdalı genç, pınarla konuşmakta; ona sevdiği kızın
kendisinden su içip içmediğini ve kızın göçüp göçmediğini sormaktadır. Suyla konuşma motifi
Dede Korkut hikâyelerinde de geçmektedir. Dede Korkut’ta evi yağmalanan ve düşmanları
tarafından sevdikleri götürülen Salur Kazan “Su hak yüzünü görmüştür, ben bu su ile haberleşeyim.” diyerek suya yurdunun haberini sormaktadır (Ergin, 2015: 45). Salur Kazan’ın suya
yurdunun haberini sorması ile türküdeki gencin sevdiği kızı pınara sorması arasındaki benzerlik
oldukça dikkat çekicidir. Bu da yörede türkülerde diğer kültler gibi su kültünün de canlı bir
şekilde yaşamaya devam ettiğini göstermektedir.
Su kültünün izlerine başka türkülerde de rastlanmaktadır. “Mehmet’in Ağıdı II” ağıtında ölen
Mehmet’in amcası oğlu tarafından yakılan ağıtta, “Ġanlıyımış Ġanlı Dere/Açdı ciğerime yara”
şeklindeki dizelerde dere, Mehmet’in ölümünden sorumlu tutulan canlı bir varlık gibi tasavvur
edilmiştir. “Sele Giden Üç Çocuğun Ağıdı” nda da üç çocuğun ölümünden dolayı “Goca Dere”
ye “Verem olsun Ġoca Dere/Üçünü birden götürdü” şeklinde beddua edilmektedir. Verilen bu
kargış, bahsi geçen derenin kişileştirildiğini göstermektedir. Pınarın kişileştirildiği bir başka türkü
ise “Bir Çınar Bir Pınar Bir Ben Yalnız” türküsüdür. Türkünün sahibi Mustafa Kara, köyde
imamlık yapmaktadır. Yaz mevsiminde köy halkı yaylaya gittiği için köyde çok fazla kimse
kalmadığı için çoğu zaman namazı tek başına kılmak (kıldırmak) zorunda kalır. Caminin yanında
ise devasa bir çınar ağacı ile bu çınarın dibinde su debisi yüksek bir pınar bulunmaktadır.
Yalnızlıktan sıkılan Kara, bir gün yine tek başına namazı kıldıktan sonra bu pınarın başında bahsi
geçen türküyü söyler. Bu türküde kendisi gibi ağacın ve pınarın yalnız olduğunu dile getirerek
ağaçla birlikte pınarı kişileştirmiştir. “Nöbet nöbet ağlaşırız burada/Bir pıňar bir çınar bir ben
yalıňız” dizeleri de bunu doğrulamaktadır.
“Yazıcıoğlu Şeref ile Senem” hikâyeli türkünün iki varyantında da Şeref, bir pınar başında
gördüğü Senem’e sırıl sıklam âşık olur. Aynı şekilde Senem de Şeref’e tutulur. Bu hikâyede pınar
başı, iki gencin birbirine âşık olduğu mekân olarak ortaya çıkmaktadır. Deli Boran II ve Deli
Boran IV’te Deli Boran, yedi yıl boyunca saklandığı dağda bir pınar başında yakalanır. Deli
Boran’ın yedi yıl boyunca saklandığı dağda bir pınar başında yakalanması ilk başta olumsuz bir
durum gibi görünmekle birlikte hikâyenin devamında gerçeklerin anlaşılması üzerine Deli
Boran’ın hem aklanması hem de sevdiğine tekrardan kavuşması göz önüne alındığında pınarın
esasında olumsuz değil, olumlu yönüyle ön plana çıktığını göstermektedir. Esmehan’da, üvey
kardeşi Mulla tarafından iftiraya uğrayan Esmehan’a babası tarafından ölüm emri verilir. Emri
yerine getirmek üzere kardeşi Esmehan’ı ölmesi için evren yılanlarının yaşadığı bir dağa bırakır.
Bu dağda ölümden kurtulan Esmehan, bu dağdan kaçtıktan sonra bol suyu olan ve başında devasa
bir çınar ağacı olan bir pınara gelerek burada hayata tutunmaya çalışır. Pınarın çevresindeki çeşitli

547

otlarla karnını doyuran Esmehan, akşam olduğu zaman da bu pınarın başındaki devasa çınar
ağacının kovuğuna saklanarak yırtıcı hayvanlardan ve kötü niyetli kişilerden korunur. Hikâyenin
buraya kadar olan kısmında ağaçla birlikte pınar, yetiştirdiği otlarla ve akan suyuyla Esmehan’ı
hem açlıktan hem de susuzluktan kurtarması yönüyle hayat veren bir profil çizmektedir.
Hikâyenin devamında da aynı profili görürüz. Yanındaki askerleriyle ava çıkan bir beyin yolu bu
pınara düşer. Sudan içmek için eğildiğinde ağaç kovuğunda saklanan Esmehan’ın suya yansıyan
görüntüsünden Esmehan’ı bulup Esmehan ile evlenir. Dolayısıyla pınar, Esmehan’ı sadece
açlıktan ve susuzluktan kurtarmamış; aynı zamanda Esmehan’ın soylu biriyle evlenmesine de
aracı olmuştur. “Dosdum Saňa Selam Saldı Ġınalı” türküsünde de pınar önemli bir figür olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu türküde de pınar, tıpkı Deli Boran türküsündeki gibi ilk başta olumsuz
özelliğiyle ön plana çıkarken hikâyenin devamında ise olumlu niteliğiyle kendini göstermektedir.
Askere giden Öksüz Yakup, askerden geldiğinde Akpınar’ın başında sevdiği kızın düğünün
yapıldığını duyar. Dünyası başına yıkılan Öksüz Yakup, bu pınarın başında kara kara düşünürken
oradan geçen bir çerçi, Öksüz Yakup’a derdini sorar. Öksüz Yakup da neden kara kara
düşündüğünü ve üzgün olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatır. Çerçi, Öksüz Yakup’a pınarın
başında beklemesini ve sevdiği kızı buraya göndereceğini söyleyerek oradan ayrılır ve düğün
evine geçer. Orada söylediği türküyle kıza mesaj verir. Türküdeki mesajı çözen kız, bir bahaneyle
düğünden ayrılarak Akpınar’ın başında bekleyen sevdiği Öksüz Yakup’un yanına varır. İkisi
birlikte oradan kaçarak muratlarına ererler. Her ne kadar türküde Öksüz Yakup’u sıkıntıdan
kurtaran, sevdiğine kavuşturan çerçi olsa da bu eylemlerin gerçekleştiği mekân Akpınar’dır.
Dolayısıyla burada pınar, Öksüz Yakup’u sevdiğine kavuşturması yönüyle olumlu bir görünüm
sergilemektedir. Türkülerde sular (pınar, çeşme, dere vd.) sadece olumlu özellikleriyle ön plana
çıkmamakta bazen de olumsuz özellikleriyle de karşımıza çıkmaktadır.
Kardeşi Tarafından Öldürülen Kızın Ağıdı II’de kızın teyzesi, pınara su doldurmaya gelen
yeğenine oğlunu nişanladıklarını ancak takacak altınları olmadığını söyleyerek kızdan üzerindeki
altınları geçici bir süreliğine kendisine vermesini rica eder. Teyzesinin kendisine tuzak
kurduğundan habersiz olan kız, nişanlısı tarafından takılan altınları teyzesine verir. Bu altınları
alan teyzesi doğrudan kızın annesinin yanına vararak kendi oğlu ile yeğenin pınar başında
sevişirken altınları orada unuttuklarını söyeleyerek kıza iftira atar. Bu sözleri duyan kızın erkek
kardeşi de o hışımla evden çıkarak bir kılıç darbesiyle kız kardeşinin boynunu uçurur. Bu hikâyeli
türküde, nişanlılı masum bir kız, pınara su doldurmaya gittiğinde kızdan ve kızın annesinden
intikam almaya yemin etmiş olan kızın teyzesi tarafından tuzağa düşürülerek kızın öz kardeşi
tarafından öldürülmesine neden olması yönüyle ön plan çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla bu
hikâyeli türküde pınar, bu kez sevgilileri buluşturan, iyi başlangıçlara ön ayak olan konumuyla
değil de bir hayatın sonlanmasına sebebiyet veren niteliğiyle ortaya çıkmaktadır. Nitekim
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“Gelmiyem pıňar başına” dizesiyle ölen kız da bu duruma değinmiş; kendi ölümünün nedenini
pınara bağlamıştır. Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı V’te Türkmen Ali’nin iki oğlu, Ceyhan Nehri’ni
geçerlerken öldürülür. Ağıtta, “Ġanlı Cahan ġanlıyımış/Geçemedim yelliyimiş” şeklindeki
dizelerden çocukların ölümünden Ceyhan Nehri, sorumlu tutulmuş gibidir. Böyle düşünmemize
sebep ise Ceyhan Nehri’nin “Ġanlı” sıfatıyle birlikte kullanılmasıdır. Çünkü vurularak ölen
çocukların kanı Ceyhan’a akmıştır.
Bazı türkülerde ise pınarlar gözyaşına benzetilerek benzetme (teşbih) unsuru olarak
kullanılmıştır. Yanan Evin Ağıdı’nda yanan evde her şey kül olur. Kül olan eşyaların içinde bir
kızın çeyizlik eşyaları da bulunmaktadır. Hem evlerinin hem de çeyizinin yanmasına çok üzülen
ve gözyaşlarına hâkim olamayan kızın gözyaşları “Elleri goynunda ġaldı/Gözlerinden puňar akar”
şeklinde akan pınara benzetilmiştir. Bōn Ben Bir Gelin Gördüm türküsünde Karacaoğlan, “Geline
verdim sırrımı/Gözyaşı dökdü nurumu/Akan puňarlar ġurudu/Heçbirisi akmaz oldu” dizelerinde
görüleceği üzere gözyaşlarının kurumasını akmayan pınara benzetmiştir. Sağlık Olsun
Dayımoğlu Üzülme türküsünde gözyaşı “İki gözüm puňar oldu akıyo” dizesinde olduğu gibi yine
pınara benzetilmiştir. Yazıcıoğlu Şeref İle Senem I ve II’de “Akmaz ıkan kör puňarın suları/Suyu
geldi cağlamıya başladı” dizelerinde de gözyaşı akan pınara benzetilmiştir. Ġalmak İstemiyom
Fani Dünyada’da “Dünya olmuş (da) çağlayan dere” dizesinde olduğu gibi dünya çağlayan
derelere benzetilmiştir. Kadirli’den İzmir Çeşme’ye Giddi, türküsünde ise akan gözyaşları susuz
pınarları akar, dereleri ise çağlar hale getirildiği “Bende bir hıçġırık ananda ağıd/Pınarlar sulandı
dere çağlıyor” dizeleriyle dile getirilmiştir. Burada mübalağa (abartı) sanatına başvurulmuştur.
Derlediğimiz türkülerde içinde pınar, su, dere, çay, ırmak, göl vd. geçen birçok türkü
bulunmaktadır. Bu türkülerde geçen bu unsurlardan bazılarına örnek vermek gerekirse şu
türküleri ve türkülerde geçen dizeleri verebiliriz: Kamberoğlu ile Senem’mde eşi tarafından bir
çuvala konulup asılan Kamberoğlu tam kırk gün boyunca bu çuvalın içinde aç susuz ölüme
mahkûm edilir. Kamberoğlu, bu süre zarfında her ne kadar eşinden su istese de eşi su vermez.
Kamberoğlu, şansını bir kez de türküyle dener. İki dörtlük halinde söylediği türkünün dördüncü
dizeleri “Senem bir su ver susuz öldürme” şeklindedir. Ancak eşi yine su vermez ve Kamberoğlu,
bu türküden sonra ruhunu teslim eder. Bu türküde su, hayat kaynağı hüviyetinde olup susuz
yaşanmayacağı vurgulanmıştır. Deli Boran’a ait altı varyantın beşinde “Murad’ın coşġun akışı…/
Güvel derler bir su akar”, “Murad’ın da coşġun akışı”, “Fırad’ın coşġun akışı”, “Aksu derler bir
su akar”, “Murad’ın coşġun akışı” şeklindeki dizelerde görüleceği üzere üç defa “Murat Nehri”
birer kez de “Aksu” “Güvel” ve “Fırat” nehirleri geçmektedir. Yörü Baba Diyenim Yok’da
“Giderken uğrar puňara” şeklinde geçmektedir. Siyah Sürme Çekinmişsin’de “Arık altında puňar
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olsan”, şeklinde geçmektedir. Su kültüyle ilintili “derya” ve “umman” da türkülerde sıklıkla
geçmektedir.
Öksüz Ali II’de “Deryanın bekçisi beyler ben oldum/Ħak’ın emriyle ummana daldım”; Öksüz
Ali IV’te “Ġarg oldu gemim de deryada ġaldım”; Esman İle Zevcan’da “Haġġ’ın hikmetinden
ummana daldım”; Ahmet Bey İle Güher Hanım’da “Akdı gözyaşlarım da deryalar doldu”
dizelerinde akan gözyaşından denizlerin dolduğundan bahsedilerek mübalağa sanatına
başvurulmuştur. Her Aġşam Her Sabah Ezen Verirsin’de Karacaoğlan, kendisine hakaret eden
müftüye “Deryanın içinde bir balık vardur” şeklinde bir soru sormaktadır. Kılıç Ali’de “Derya
yüzünde yüzer gemim var”; Maya Ġımı Salaklarda Hellenir’de “Geçidin bilmedik deryaya
dalma”; Gundağzı’ya Erden Geldim’de “Eşkin deryasına daldım”; Yayla Senin İçin Ciğerim
Yaktım’da “Deryalar gibi engine akdım”; Arzumanım Galdı Şöyle Bir Adda’da “Yedi derya
ortasında gemim var”; Boşa Efkârlanma Divane Göňül’de “Ganber Arzı için deryaya daldı…/
Mahmud sevdiğini deryada buldu…/ Deryalara düşdüğünü duydun mu”; Yazıcıoğlu Şeref İle
Senem II’de “Deryalarda gezer aşġın pervari”; Turnalar VI’da “Ġorkunç deryalarda (da) siz çekin
töbe” şeklinde geçmektedir. Gökçedağ türküsünde Gökçedağ’daki bazı pınarların ismi
zikredilmekte ve buranın suyu övülmektedir. Dumanlı Yaylası’nda da Dumanlı Yaylasının
sularının soğuk olması vurgulanmıştır. Ġol Ġol Oldu Cerit Eli Göçüyá adlı türküde “Kayapuňarı
ġılbasına akışır” şeklinde geçmektedir. Andırın’ın Yazıları’nda “Cihan suyu coşġun akar/Akar da
içimi yakar” şeklinde Ceyhan Nehri geçmektedir. Önlerinden Cahan Akar’da yine Ceyhan Nehri
“Önlerinden Cahan akar” şeklinde geçmektedir. Ceyhan Nehri, başka türküde de “kanlı” sıfatıyla
birlikte kullanılmıştır. Saňa Derim Behri Dağı türküsünde hem hikâye hem de türkü kısmında
Ceyhan Nehri ile herhangi bir ilişki olmamasına karşın türküde geçen “Sabun Köprüsü’nden ġanlı
Cahan’a” dizesinde Ceyhan’ın “ġanlı” sıfatıyla birlikte kullanılması bu bağlamda dikkat
çekicidir. Bu iki türküde Ceyhan Nehri’nin “ġanlı” sıfatıyla birlikte anılması belki de Ceyhan’ın
birçok kişinin ölümüne sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Ahmet’in Ağıdı’nda
ağıtın yakılmasına sebep olan Ahmet, Ceyhan Nehri’nde boğularak ölmüştür. Ayşe Gelinin
Ağıdı’nda ağıda konu olan Ayşe Gelin, tıpkı Ahmet gibi Ceyhan’a düşerek ölür. Sarı Ahmet’in
Ağıdı III’te Sarı Ahmet, Ceyhan Nehri’ni geçerken eşkıyalar tarafından vurularak öldürülür.
Hatta ağıttaki “Şu Cahan’ı arıyalım” dizesi de bu duruma işaret etmektedir. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür. Ceyhan Nehri’nin “ġanlı” sıfatıyla birlikte anılmasının en önemli
nedenlerinden biri biraz önce de söylediğimiz gibi bu ölümler olabilir.
Su kültünün içinde yer alan “göl” ler de türkülerde sıklıkla geçmektedir. Deli Boran I’de “Güvel
ördek gimi göllere tumar”; Ahmet’in Ağıdı’nda “Yavrum düşmüş derin göle”; Elbeylioğlu VI’da
“Aynanıl Gölü’nde bir ördek yüzer (bir suna yüzer oy)”; Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin’de
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“Tüketmişsin Ġoca Göl’ün suyunu”; Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden’de “Yekin durnam
yekin (de) Göğsun Gölü’nden”; Eğlen Güzel Güzel Eğlen Figam Açayım’da “Avcı olsam efsun
ġurmam gölüne”; Düldül Dağı V’te “Akan sularından alt yanın (da) göl olmuş/Seyreder durursun
gölüne Düldül” şeklinde geçmektedir.
Yukarıda verilen örneklerde görüleceği üzere derlenen türkülerde su kültünün izlerine oldukça
sık rastlanmıştır. Derlenen bu türkülerde su (pınar, dere, çay, nehir, deniz vd.) olumlu yönleriyle
ortaya çıksa da bazı türkülerde ve ağıtlarda olumsuz niteliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bazı
türkülerde suya beddua etme, suyla dertleşme, ona bazı sorular sorma, sudan yardım umma gibi
ifadelerin yer alması suların kişileştirildiğini göstermektedir. Bazı türkülerde ise su, gözden akan
gözyaşına benzetilmiştir. Bazı türkülerde ise sular, âşıkların (özellikle Karacaoğlan) bir güzel ile
karşılaştıkları

mekânlardır. Türk dünyasına

damgasını

vurmuş

Karacaoğlan’ın yöre

anlatmalarında genelde bir su kenarında âşık olması veya başka bir kişiliğe bürünmesi de su
kültünün yörede oldukça önemli bir yere sahip olduğunu gösteren en önemli somut örnektir,
diyebiliriz.
5.1.3.3. Dağ, Mağara, Kaya, Taş, Oba Kültü377
Her mitolojide mutlaka bir kutsal dağ bulunmaktadır. Dağ, göğe yakın olduğu için çift taraflı bir
kutsallığı içinde barındırmaktadır. Bunlardan biri yüksek, dikey, yüce gibi aşkın mekânın simgesi
iken diğeri atmosfer hiyerofanilerinin kendini belli ettikleri en elverişli yerdir ve zaten bundan
dolayı da tanrıların evi olarak kabul edilmektedir. Dağın yerle göğü birleştirdiği düşüncesi onu
merkez konumuna yükseltmiştir. Dünyanın eksenin geçtiği yerin olduğuna inanılması, onu
kutsallaştırmıştır. Birçok toplulukta böyle kutsal dağların varlığı görülmektedir (Eliade, 2018b:
124-125). Dağların kutsal kabul edildiği topluluklardan biri de Türkler ve Türklerle benzer kültüre
sahip olan Moğollardır.
Yüksek dağlar, her zaman insanların dikkatini çekmiştir. Türklerin ve Moğolların tamamında
kutsallaştırılmış, belli bir isimle çağrılan, özel ve bilinen bir dağ, her daim var olmuştur. Daha
açık ifade etmek gerekirse kutsal bir dağı bulunmayan hiçbir Türk ve Moğol kavmi yoktur (Roux,
2011: 156-157). Nitekim Türkler hakkında önemli bilgiler veren “Wei-shu” ve Sui-shu” adlı Çin
yıllıklarına göre eski Türklerin din anlayışı genel itibariyle dört kümeye ayrılmaktadır. Türklerin
bu dört din anlayışından birinin ise dağ kültü olması (Gumilëv, 2019: 103) dağ kültünün Türk
inanç sisteminde köklü bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 2021 yılının sonbahar (S. 28) sayısında
yayımlanan “Gâvur Dağı ve Osmaniye Yöresindeki Türkülerde Dağ Kültü” adlı makalede yörenin dağ
kültünü ele alıp incelemiştik. Makalenin tamamı için bkz. (Topalak, 2021).
377
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Türk mitolojisinde dağ kültünün en önemli fonksiyonlarından biri soy birliği bağlamında
akrabalıktır. Mitolojik verilere göre ilk insanı da dağ/taş yaratmıştır. Bu bağlamda bir ata olarak
görülen dağa, eve gelin gelen birinin geldiği topluluğun dağına kayınbaba gözüyle bakar ve buna
göre davranır. Örneğin Çelkanlarda ve Tuvalılarda evli kadınlar, kocalarının soyuna ait dağının
ismini zikretmezlerdi. Bu kadınlar kendi soy ağaçlarının adını rahatlıkla söylemesine karşın
kocasının soy ağacının adını söylememeleri dikkat çeken bir husustur. Ayrıca bu kadınlar dağı,
kocasının en yaşlı üyesi olarak kabul ederlerdi (Bayat, 2018: 225-226).
Yer-su ruhlarının en önemli halkasını oluşturan dağ kültü (Eröz, 1992: 98) Şamanizm inanç
sisteminde de çok önemli bir yer tutmaktadır. Şamanların dünya görüşüne göre bütün dünya
ruhlarla kaplıdır. Dolayısıyla dağların da bir ruhu vardır. Hatta dağ doğrudan ruh, ruh doğrudan
dağdır. Bunları ayırt etmek nerdeyse mümkün değildir. Şamanist Türklerde dağ kültü Gök Tanrı
inancıyla ilişkilidir (Bozkurt, 2018: 59, 68). Şamanizm’de dağların çok önemli yer tuttuğu yapılan
birçok uygulamadan da anlaşılmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse şaman adayına yapılan
yeni davulla birlikte yapılan belli ritüeller gerçekleştirildikten sonra hazırlanan şaman adayı bu
davulu, toplumun koruyucu ruhu sayılan Muz Tağ’a (Buz Dağ) sunmaktadır (Çoruhlu, 2017:
125). Şaman, yeni tefi hazırlama iznini boy dağı iyesinden almakta ve çocuk kutlarını da bu
dağlardan getirmektedir. Şamanın dağ ile olan bağından olsa gerek eski zamanlarda şamanlar
dağlardaki mağaralara gömülmekteydi (Lvova ve diğ. 2013c: 45). Alar Buryatlarında ölen
şamanların gömülü olduğu dağa gidilir ve bu ölmüş şamanların mezarlarına kurbanlar sunularak
kendi ihtiyaçlarına göre isteklerde bulunurlardı (Ksenefontov, 2011: 167).
Şamanist Türklerde dağ kültü aynı zamanda Gök Tanrı kültüyle alakalı bir kült olmuştur. Bu
durum, Gök Tanrı’ya sunulan adakların genelde bir dağ başında yapılmasından da
anlaşılmaktadır. Hunlar, her sene Han-Yoan Dağı’nda Gök Tanrı’ya kurban keserlerdi. Şor ve
Bellek Türkleri “tengere tayıg” dedikleri gök kurbanını yüksek bir dağda gerçekleştirirlerdi.
Başka Türk boyları da Gök Tanrı’ya kurban törenlerini yüksek bir dağın tepesinde yerine
getirmekteydi. Hun hakanlarının Çin ile yaptıkları antlaşmaları Hun Dağı denen yerde kurban
keserek yapmalarına bakılırsa dağların sadece Gök Tanrı’ya kurban adanan yerler olmadığı;
önemli kararların ve antlaşmaların yapıldığı yerler olduğu da anlaşılmaktadır (İnan, 2017b: 39).
Türklerin hayatında bu denli önemli bir yer tutan dağ kültü; Türklerin yaratılış, tufan gibi
mitlerinde de karşımıza çıkmaktadır.
Altaylıların Yaratılış mitlerinden birine göre Ülgen, dünyayı altı günde yarattıktan sonra Altın
Dağ’ın üstündeki tahtına oturarak dinlenmeye çekilir (Çoruhlu, 2017: 162). Altaylıların bir diğer
yaratılış mitine göre ise Altaylılar, büyük tufan öncesi bir gemi yapmışlardır. Tufandan sonra ise
bu geminin Yal-Möŋkü dağının en yüksek yerinde durduğuna ve şimdiye kadar da orada
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korunduğuna dair söylentiler hâlâ Altaylılar arasında dolaşmaktadır (Anohin, 2006: 19).
Buryatlara ait bir efsaneye göre Dünya dağı şöyle anlatılmaktadır: Hiçbir şey yokken sadece sular
ve bu sulara bakan bir kaplumbağa vardı. Bir gün Tanrı, bu kaplumbağayı ters çevirdi ve bu
kaplumbağanın karnının üzerinde dünyayı yarattı. Tanrı bu kaplumbağanın her ayağının üzerine
dünyanın bir kısmını yerleştirdikten sonra göbek deliğine de Sumbur Dağı’nı oturtturdu. Sumbur
Dağı’nın tepesinde ise Kutup Yıldızı bulunmaktadır (Harva, 2014: 46). Dağlar sadece yaratılış,
tufan gibi mitlerde ortaya çıkmamakta; Türklerin ilk yazılı belgeleri olan Göktürk Abideleri’nde
de ortaya çıkmaktadır.
Göktürk abidelerinde Ötüken Dağı’nın Göktürklerce çok önemli olduğunu “Türk(lerin) hakanı
Ötüken dağlarında oturur (ve oradan hükmeder) ise ülkede (hiçbir) sıkıntı olmaz.” cümlesinden
ve Bilge Kağan; birçok yerleri ele geçirmesine karşın hiçbir yerin Ötüken Dağı kadar güzel
olmadığını, Türklerin vatan edinebileceği ve yönetilebileceği en uygun yerin bu dağ olduğunu
açıkça ortaya koymasından anlayabiliriz (Tekin, 2017: 35). Ötüken Dağı ağaçlı bir dağ olup
ağaçların olmasının her surette bilinçli bir şekilde belirtilmesi, ağaçların o dağa kutsiyet
atfetmesinde önemli bir rolünün olduğu görülmektedir. Ötüken dağı, Göktürkler için aynı
zamanda hem göğün direği hem de dünyanın ekseni olarak görülmekteydi (Roux, 2011: 107,
158).Öyle ki Göktürklerde kağanın siyasi meşrutiyeti, kutsal olduğuna inanılan Ötüken Dağı ve
Orhun Nehri civarındaki yerlere sahip olmaktan geçmekteydi (Golden, 2018: 78). Göktürklerden
sonra kurulan Uygurlar da dağ kültünün önemli bir yere sahip olduğu hem Göç destanından hem
de Türeyiş efsanesinden anlaşılmaktadır (Sakaoğlu ve Duymaz, 2016: 216-217).
Türkler ve Moğolların ölülerini gömmek için en çok tercih ettikleri yerler ya bir tepe ya da bir
dağ başı idi. Ancak bu yerlerin sık kullanılan ana yollardan uzak olması gerekiyordu. Pazırık ve
ilk Moğol hükümdarlarının mezarlarının dağlarda ve tepelerde olması da bunu doğrulamaktadır.
Zaten Moğollar, ölülerini çoğu zaman bir dağa gömerlerdi (Roux, 2011: 277). Clauson’a göre
Oğuzların bir kolu olan “Wu-huan” lar ruhların makamlarını dağlar olarak kabul etmekteydi
(Esin, 1979: 20). Tuva Türkleri ölülerini bir tabuta koyduktan sonra dağlara bırakırlardı.
Beltirlerde insan şeklinde ortaya çıkıp farklı sesler çıkaran dağ ve su ruhlarıyla karşılaşmak ölüme
işaret demekti. Sagaylarda ölen iyi bir şaman genellikle bir dağa götürülürken kötü şamanlar
dağlara götürülmezdi (Katanov, 2004: 56, 65, 81). Kitanların dünya görüşüne göre ölüler, Kara
Dağ tarafından yönetilmektedir. Kitanların bu dağı tıpkı Çinlilerin kutsal saydıkları Tai Dağı
gibidir. Çünkü ölülerin ruhları tekrardan bu dağa dönmektedir (Roux, 2005: 367). Hunların doğu
taraflarında yer alan Dunğ-hu kavimlerinden olan Vu-huanlar da ruhların bir dağa-Çı-Şan- a
gittiklerine inanmaktaydılar (Eberhard, 1996: 48). Türklerin eski inançlarında oldukça önemli bir
yere sahip olan dağlar, günümüzde bile kült olarak varlığını devam ettirmektedir.
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Dağ kültünün izleri, Türk kültürün hemen hemen bütün yaratımlarında karşımıza çıkmaktadır.
Türk kültürünün en önemli eseri olan Dede Korkut hikâyeleri bunların başında gelmektedir. Dede
Korkut hikâyelerinde diğer birçok mitolojik unsurun yanı sıra dağ kültüyle ilgili izler de
bulunmaktadır. Kazılık Dağı’nda babası tarafından okla ağır yaralanan Boğaç Han’ı aramaya
giden Boğaç Han’ın annesinin Kazılık Dağı’na ettiği kargış (Ergin, 2015: 31), dağ kültünün en
güzel örneklerinden biridir. Atasözü ve deyimlerimizde de dağ sıklıkla geçmektedir. Dîvânu
Lugâti’t-Türk’te “Tāg tāgka kawuşma.s kişi.ke kawuşu.r” (Akkoyunlu ve Ercilasun, 2015: 410)
şeklinde geçen atasözünün günümüzde “Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.” şeklinde
kullanımı devam etmektedir. Bunun dışında “Güvendiğim dağlara kar yağdı.” “Dağ başından
duman eksik olmaz”, “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” gibi içinde dağ geçen birçok
atasözümüz bulunmaktadır. Atasözlerimiz gibi “dağlara düşmek, dağlara taşlara, dağdan inme
vd.” gibi içinde dağ geçen pek çok deyimimiz de bulunmaktadır (Püsküllüoğlu, 1998: 253-255).
Türk kültürünün özeti sayılabilecek türkülerde de dağlar çok sık geçmektedir ki aşağıda bu
konuya tekrar eğileceğiz.
Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türkler, yalnızca sürülerini getirmekle kalmamış, beraberinde
eski dini inançları da getirmişlerdir. Bu getirdikleri eski inanç unsurlarından biri de dağ kültü olup
bu kült günümüze kadar da yaşamaya muvafık olmuştur (Günay ve Güngör, 2018: 65). Bugün
Anadolu’nun farklı yerlerinde dağla ilgili çeşitli inanışların olması da bunu doğrulamaktadır.
Yaşar Kalafat, Türklerin dünya algılarında bütün yaratılmışların ruhu olduğu inancının olduğunu
ve Ağrı Dağı’nın da bu dünya görüşünden nasibini aldığını bu dağla ilgili yaptığı bir çalışmada
ortaya koymuştur (2009: 20). Anadolu’da hemen hemen her Alevi köyünde bir veya iki dağ
kutsal kabul edilmektedir (Bozkurt, 2018: 309). Nitekim bir Alevi köyü olan Tokat’ın Zile
ilçesinin Acısu köyünde bazı dağlara kutsiyet atfedilmektedir. Bakacak Evliya, Karadede ve
Nişan Evliya tepe/dağları kutsal kabul edilen yerlerdir. Bunlardan Karadede Tepesi, Acısu
köyündeki bazı inanç önderleri tarafından Tanrı Dağı olarak anılmaktadır (Özgen, 2019: 60).
Çalışma sahamızda benzer inanç unsurlarına rastlanmaktadır. Toroslarda ikame eden Türkmen
aşiretleri yeryüzündeki bütün kutsalları “ana” olarak görürlerdi. Bu yüzden de bütün dağların ve
suların sahibi her daim bir ana idi (Yalman, 1949: 59).
Dağ kültü içinde yer verdiğimiz kültlerden biri de mağara kültüdür. İdrîsî, Ezgişler adındaki bir
boy hakkında verdiği malumatlar arasında mağara ile ilgili verdiği bilgi dikkat çekicidir. Mergân
adındaki bir dağın güneyindeki dipte yüksek sesler çıkaran bir mağara var. Bu mağaranın ağız
kısmına her ne varsa kaybolur ve görünmez olur. Bu mağara hakkında çok esrarengiz hikâyeler
anlatılırmış. Hatta İdrîsî, bu mağara hakkında bu esrarengiz anlatılardan çekindiği için olacak ki
“Bu konuda susmak daha münasiptir.” demiştir (Şeşen, 2017: 118-119). Göktürklere ait Bozkurt
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Destanında katliama uğrayan Türklerden yalnızca bir çocuk sağ bırakılır, bu çocuğun da ayakları
kesilerek bir bataklığa bırakılır. Bu çocuğa bir kurt bakmaya başlar. Bu çocuğun varlığından
haberdar olan düşman kavmin hakanı çocuğun öldürülmesini isteyince bunu önceden sezen kurt
çocuğu bir dağda bulunan çok geniş bir mağaraya götürür. Bu mağaranın arka kısmında çok geniş
ve bereketli bir ova bulunmaktadır. Kurtla genç evlenerek çocukları olur. Bunlar burada
çoğaldıktan sonra tekrardan dış dünyaya dönerler (Uraz, t.y.: 290, 291). Buryatlar, mağaraları
“ana rahmi” olarak isimlendirmektedir. Hatta bu boya mensup kadınlar mağaraya giderek çocuk
istedikleri görülmüştür. Zaten Türklerin dünya görüşüne göre yeryüzündeki her yarık ve derinlik
yeni bir doğuşun başlangıcı olduğu görüşü oldukça yaygındır (Lvova ve diğ., 2013b: 26-27).
Dağ kültüyle ilişkilendirebileceğimiz başka bir kült de kaya ve taş kültüdür. Taş; yıkılmaması,
sonsuza kadar varlığını sürdürmesi gibi özelliklerinden dolayı gerçekliğin yüce bir temsilcisi
sayılmaktadır (Eliade, 2018b: 301). Bunun en güzel örneği sonsuzluk anlamına gelen
“bengü/mengü” sıfatının başta Göktürkler olmak üzere Kırgızlarda ve Yenisey’in Türkçe konuşan
diğer topluluklarında taşla, kayayla ve mezarların yanına dikilen yekpare taştan oluşan “balbal”
lardır. Bunun dışında Altaylıların bilhassa olağanüstü yapısı olan kayalar önünde derin bir ruh
haline büründükleriyle ilgili müphem de olsa bir bilgi vardır (Roux, 2011: 147-148). Bu
bilgilerden “Yada taşı” nın da Türklerin kültüründe önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Lvova ve diğer yazarların bir çalışmasına göre diğer dünyayla iletişim kurma becerisinin en
önemli göstergelerden biri havayı etkileme gücüdür. Bu gücü elinde bulunduran kişilerden biri
ise yadacılardır. Hatta bu durum, Tukyu devletinin başına bu yeteneğe sahip Nışandu’nun
geçmesine ön ayak olmuştur (Lvova ve diğ., 2013a: 47). Yada taşının savaşlarda kullanılması ve
bu taş sayesinde savaşların kazanılmasıyla ilgili bazı rivayetler de anlatılmaktadır. Reşidüdin’in
aktardığı bilgiye göre Cengiz Han’a karşı Naymanların büyücüleri yada taşı aracılığıyla etkili bir
fırtına çıkarırlar ancak bu fırtınanın ayarını tam ayarlayamadıkları için kendileri kendi yarattığı
fırtınanın altında kalarak savaşı 1201’de kaybederler. Bir başka rivayete göre ise Ju-janlar ile
Yüeban’ın ordusu savaş hazırlıkları yaparlar. Yüeban, kendi büyücülerini yağmur ve kar
yağdırması için ju-janların üzerine gönderir. Jujanlar savaş meydanına gelirken daha yolun
yarısında aşırı soğukla karşılaşırlar ve çaresiz bir şekilde geri dönmek zorunda kalırlar. Diğer bir
anlatı ise Grigori Türski’nin anlattığı efsanedir. Bu anlatıya göre Avar-Frank savaşında Avar
büyücüleri yada taşı sayesinde kar ve yağmur fırtınası çıkararak Frankları perişan ederler ve
böylece savaşı kazanırlar. Bu anlatılarda büyücülerin meteorolojiye istediği gibi müdahale ettiği
görülmektedir (Gumilëv, 2019: 113-114). Bu örnekler biz yada taşının eski Türk dini inançlarında
çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Taş kültüyle ilişkili bir başka kült ise “oba”
kültüdür.
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Uzun yıllar önce hem Türklerde hem de Moğollarda yol kenarındaki taş öbeklerine kutsallık
atfedilmekteydi. Oba veya ovo adı verilen bu taş öbeklerine çeşitli şeyler bırakmanın iyi olduğu
düşünülürdü. Bu taş yığınlarının etrafında dönerek dua etmek, o yerin sahibi olan ruh tarafından
yolculuk yapanın yolculuğunun iyi geçmesini garanti altına almak demekti. Kazaklar obalara
karşı derin bir saygı göstermelerinin sebeplerinden biri bu taş yığınlarının kuvvetli bir kahramana
ait olduğu düşüncesiydi. Ancak oba, ilk anlamından uzaklaşarak göçerevli topluluklarının
yerleştikleri yerlerdeki çadırları, bu aşiretlere mensup aileleri ve küçük köyler anlamı kazanmıştır.
Oba kültünün son araştırmalara göre altı bin yıl önceye dayandığı ve Hakasya’da görüldüğü
ortaya çıkmıştır (Bayat, 2018: 237-238, 240; İnan, 2017a: 53).
Çalışma sahamızda dağ kültünün izleri günümüzde bile görülmektedir. Kadirli sınırları içerisinde
yer alan Anavarza tepesi üzerinde kayaların kesik yerleri “Ali Kesiği” diye adlandırılmıştır.
Bununla ilgili ise yörede şu efsane anlatılmaktadır: Hz. Ali düşmanlarıyla savaşırken düşmanlar
Hz. Ali’nin etrafını hepten kuşatırlar. Öyle ki sığınabileceği ve kaçabileceği bir yer kalmayan Hz.
Ali, arkasında bulunan Anavarza Dağı’na dönerek kılıcını bu dağa “Ya Allah” diyerek fırlatır ve
dağ ikiye ayrılır. O gündür bugündür bu kesiklere “Ali Kesiği” denilmektedir. Kadirli’nin
kuzeydoğusunda bulunan Nürfet köyünün karşısında (Bulgurkaya köyü) ve Teberik köyünde
karşı karşıya bakan iki dağ bulunmakta ve bu dağlara “Ziyaret” denilmektedir. Efsaneye göre bu
iki dağın tepesinde şehit mezarı bulunmaktadır. Bu şehitler, ara sıra geceleri birbirlerini ziyaret
ederlermiş. Bu yüzden de bu iki dağ arasında gidip gelen ışıklar görünürmüş. Eskiden yöre halkı
bu dağların kutsal olduğuna inandığı için yağmur duası için bu dağlara çıkar, yemek yer, dua
edermiş (Çeribaş, 2004: 86). Dağlar, aynı zamanda Çukurovalı Karacaoğlan’ın âşık olduğu
mekânlardan biridir.
Yöreye damgasını vurduğu gibi Türk dünyasına da damgasını vurmuş olan Çukurovalı
Karacaoğlan, yöredeki bazı anlatmalara göre ya bir su kenarında ya da bir dağ başında âşık
olmuştur. Yörenin en önemli Karacaoğlan anlatıcılarından İspir Onbaşı (Mehmet Koç) un
anlatmasına göre Karacaoğlan, Düziçi ile Kahramanmaraş sınırları arasında bulunan Hoğdu
Yaylasındaki başında hiç ağaç bitmeyen Gavlak Tepe’de (Daz Tepe olarak da bilinmekte) bir
aksakallı pirin ağzına tükürmesi sonucu âşık olur (Görkem ve Tülüce, 2008: 56-57) ve ilk
türküsünü de burada söyler (Kılıç, t.y.: 7-8). İspir Onbaşı’nın bu anlatmasında Karacaoğlan’ın
dağ başında âşık olmasının yanında aksakallı bir pir tarafından ağzına tükürülmesi de dikkat
çekici bir motiftir. Nitekim İspir Onbaşı’yla aynı ilçeden olan Karayiğit Osman’ın anlatmasında
da aynı motifi (ağzına tükürme) görmekteyiz (Görkem ve Tülüce, 2018: 128). Bu motifin bir
benzeri, Kangal Yakutlarındaki şaman ritüellerinde de görülmektedir.
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Kangal Yakutlarında şaman adayının eğitilmesi sırasında usta şaman, aday şamanın ağzına
tükürmektedir. Aday; belli ritüellerden geçirildikten sonra usta şaman, adaya hastalığın sebepleri
ve bunların tedavisini tek tek gösterdiği her aşamada adayın ağzına tükürür. Böylece şaman adayı,
kötülüklerin kaynağı olan aşağı dünyanın bütün yollarını öğrenmiş olur (Ksenefontov, 2011: 49).
Kangal Yakutlarında şaman adayının ağzına tükürülmesi sonucu şamanlığın püf noktalarını
öğrenmesiyle Karacaoğlan’ın ağzına bir pir tarafından tükürülmesi sonucu farklı bir kimliğe
bürünmesi arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekmektedir. Yörede anlatılan bazı rivayetlere
göre Karacaoğlan’ın ya bir dağ başında ya da bir su kenarında âşık olması, farklı bir kişiliğe
bürünmesi ve de ağzına tükürülmesi motifi, Şamanizm’de önemli bir yer tutan dağ ve su kültünün
yörede hâlâ canlı olarak devam ettiğini göstermektedir. Özellikle de Kangal Yakutlarında şaman
ritüellerindeki şaman adayının ağzına tükürme motifinin Karacaoğlan özelinde devam etmesi
veya ettirilmesi eski dini inanç kalıntıların halkın bilinçaltında bir şekilde yaşamaya devam
ettiğini göstermektedir. Yörede saha çalışması sırasında derlediğimiz bir rivayette de “ağzına
tükürme” motifi geçmektedir.
Kaynak kişimiz Zeynep Demir’in anlatmasına göre Karacaoğlan, bir gün Hoğdu Yaylasında
gezerken bir çobanla karşılaşır. Karacaoğlan, çobana “Neň var neň yok oğlum?” diye bir soru
sorar. Çoban da bir nişanlısı olmasına karşın “Benim bişem yok. Anam da yok, babam da yok.
Bir ağanın çobanlığını yapıyám.” şeklinde cevap verir. Hakikaten çobanın bu dünyada bir
nişanlısından başka kimsesi yoktur. Karacaoğlan, çobana âşık olması için ağzına tüküreceğini
söyleyerek çobandan ağzını açmasını ister. Çoban da ağzını açar. Karacaoğlan’ın ağzına
türkürmesi sonucu şişmeye başlayan çoban, bir müddet sonra bu şişkinlikten dolayı ölür. Zeynep
Demir'in dedesi Mustuk Sail’den öğrendiğine göre çobanın ölmesinin nedeni bir nişanlısının
olmasına karşın kimsesi olmadığı söyleyerek yalan söylemesidir. Eğer çoban doğruyu söylese
imiş, çoban da Karacaoğlan’ın ağzına tükürmesi sonucunda tıpkı Karacaoğlan gibi büyük bir âşık
olacak imiş. Bu anlatıda da “ağzına tükürme” motifinin geçmesi yörede şamanistik unsurların
aradan geçen onca yıla karşın devam ettiğini göstermektedir.
Türk mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahip olan “dağ kültü” ve “dağ kültü” ile ilişkili “kaya,
taş, mağara” kültü derlediğimiz türkü metinlerinde bulunmaktadır. Bu türkülerin bir kısmı
doğrudan doğruya dağa söylenmiş türküler iken bir kısmında ise dağlar türkülerin içinde
geçmektedir. Bu türkülerde dağlar; yardım sağlama, güvenilen bir liman, dert ortağı, koruyup
kollayıcı, besleyici, bol sulu pınarlara sahip olması, envaı çiçeklere bürünmesi gibi birçok olumlu
nitelikleriyle karşımıza çıktığı gibi evren yılanlarının yaşadığı, kar ve fırtınasıyla engelleyici
olması gibi olumsuz özellikleriyle de karşımıza çıkmaktadır. Birkaç türküde ise söz kalıbı
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şeklinde geçmektedir. Her ne kadar dağlar türkülerde olumsuz özellikleriyle karşımıza çıksa da
türkülerin büyük çoğunluğunda olumlu özelliklerin ağır bastığını belirtmekte fayda var.
Yörede adına en çok türkü söylenilen dağ; Düziçi’nin kuzeyinde yer alan, heybetiyle dikkat
çeken, adına efsaneler üretilen Düldül Dağı’dır (Topalak, 2021: 436). Bahsi geçen dağa
Karacaoğlan bile türküler söylemiştir. Karacaoğlan’ın yörede oldukça bilinen “Ġısmet Oldu Ben
Bu Elden Gediyom” türküsünün bir dörtlüğünde bu dağ şöyle geçmektedir:
Gene dumanlandı (da) şol ġoca Düldül (Düldül)
Sehil’den yaylaya (da) göç eddi bülbül (vay ġayrı bülbül)
Ġurdlar Sáller’de açılmış (da) menevşe sümbül
Emmim ġızı (da) ġan göründün gözüme
Karacaoğlan, bu dörtlüğünde Düldül Dağı’nı “koca” sıfatıyla birlikte zikretmektedir. Dörtlükte
geçen “Ġurdlar Sáller” ise Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesindeki Sahiller Mevkisi olup yöre
halkı tarafından Karacaoğlan’ın yurdu olarak bilinmektedir. Bu türküsünden başka Karacaoğlan
“Benden Selam Söylen Nazlı Yâre” türküsünü Düldül Dağı’na yönelerek söylemiştir. Her ne
kadar türkü Düldül Dağı’na karşı söylenmiş olsa da türküde Düldül Dağı “Gene dumanlandı
Düldül’ün başı” şeklinde bir dizede geçmektedir. Bu dizede ise Düldül Dağı, yukarıdaki
türküsünde olduğu gibi yine başının dumanlı olması yönüyle ön plana çıkmaktadır. Derlediğimiz
türküler içerisinde Karacaoğlan’ın iki türküsünde bu dağın geçmesi bu dağın âşıkların nazarında
geçmişten bugüne önemini koruduğunu göstermektedir.
Karacaoğlan dışında, yöredeki birçok âşık ve amatör icracı da bu dağa türkü söylemiştir. Bu
âşıklardan biri yörenin en önemli hikâyeci âşıklarından Karayiğit Osman’dır. “Düldül Dağı I”
türküsünde Karayiğit Osman, Dül Dağı’nın yaylalarından, soğuk sulu pınarlarından, avcıların
geyik avlamasından, belli mekânlarından kısaca güzelliklerinden bahsetmektedir. Zaten bu
türküyü de bu dağa ava çıktığında bu dağın güzelliğinden etkilenerek bestelemiştir. Bu dağa türkü
söyleyen bir başka âşık, Âşık Hüseyin Özdemir’dir.
Âşık Hüseyin Özdemir de bu dağın heybetinden, yüksek ve yalçın bir dağ olmasından etkilenerek
bu dağa türkü söylemiştir. Özdemir, “Düldül Dağı V” türküsünde Düldül’ün dağlar arasında
eşinin benzerinin bulunmadığından, geyikleri ve balıkları olduğundan, yaşının bilinmemesinden
vd. bahsetmektedir. Türküde geçen “Gel seninle beraber olalım ġardaş/Gezdir beni dağlarında ey
Ġoca Düldül” dizelerinde ise dağın açıkça kişileştirildiğini dağla arkadaş olmak istemesinden ve
kendisini gezdirmesini istemesinden anlamaktayız. Yörede oldukça sevilen Erçenekli Âşık
Hüseyin de Düldül Dağı’na türkü söyleyenlerdendir. Erçenekli Âşık Hüseyin, altı dörtlükten
oluşan “Düldül Dağı IV” türküsünde genel olarak Düldül Dağı’nın yollarının sarp, başının dik
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olmasından, yöre ahalisinin kendisinde yaylamasından, bağrında geyikleri beslemesinden,
çiçeklerinin burcu burcu kokmasından, rüzgârı olmasından vd. bahsetmektedir. Doğrudan
doğruya dağa hitaben söylenen bu türküdeki “Ellerin göçüm çağında/Melul masum ġalın Düldül”
dizeleri Düldül Dağı’nın yayla göçüm zamanında üzüldüğü vurgulanarak dağ kişileştirilmiştir.
Dağın canlı olarak tasavvur edilmesi eski Türk inancında oldukça yaygın olduğu bilinmektedir.
Düldül Dağı’na türkü söyleyen bir diğer âşık ise İsmail Görkem’in doçentlik takdim tezi çalışması
yaptığı, Ozan Tülüce’nin de yüksek lisans çalışması yaptığı yörenin önemli hikâyeci âşıklarından
Âşık Mustafa Köse’dir. Mustafa Köse’nin “Düldül Dağı II” türküsü “Dinlen şu Düldül’ü tarif
edeyim” dizesinden de anlaşılacağı üzere Düldül’ü tarif eden, anlatan, tasvir eden bir türküdür.
Türküde genel olarak Düldül’ün güzelliklerinden bahsedilmiştir. Yörenin en ünlü hikâyeci
âşıklarından Köroğlu lakaplı Âşık Mehmet Demirci de Düldül’e türkü bestelemiştir. “Düldül Dağı
Duman Almış Başına” türküsünde Köroğlu, her ne kadar türküyü doğrudan Düldül’e söylemiş
olsa da türkünün yalnızca ilk dörtlüğü ve son dörtlüğün bir dizesi Düldül Dağı’yla ilişkilidir.
Diğer dörtlükler ise ağırlıklı olarak Düziçi’nin köylerini ihtiva etmektedir. Düldül Dağı’yle ilintili
ilk dörtlükte ise Düldül Dağı’nın başının dumanlı olmasından, soğuğunun çok çetin olmasından,
yazın ise yağan kardan eser kalmamasından bahsederek bir bakıma dağın kış manzarası tasvir
edilmiştir. Son dörtlükteki dizede ise Düldül, Düziçi’nin kalesine benzetilmiştir. Burada bir
bakıma Düldül Dağı’nın sağlamlığı, sarplığı, dayanıklılığı vurgulandığı gibi ilçenin sembolü
olduğu da vurgulanmıştır. Düziçi’nin ilk belediye başkanlarından aynı zamanda yörenin önemli
âşıklarından Cevdet Yeşil de 1944 yılında bu dağa türkü söylemiştir. Altı ay boyunca Haceli Ağa
ve Demirçi Ali’nin himayesinde saklandığı Düldül Dağı’ndaki Kozluk Yaylasından ayrılırken
kendisini saklayan Düldül Dağı’na ve kendisine kol kanat geren yörenin en güçlü iki ağasına
vefasını türküde “Halel eylen Yeşildere beyleri…/Elvedeňiz Eğri Düldül Dağları” dizeleriyle dile
getirmiştir. Âşık Kemal Kıl da bu dağa kayıtsız kalmamış, “Düldül Dağı VI” adlı bir türkü
söylemiştir. Kemal Kıl, bu dağın birçok olumlu yönünden bahsettiği gibi geyiklerin, kuşların,
sarımsağının azalması gibi özelliklerden dolayı dağın eskisi gibi canlılığın kalmamasından
duyduğu üzüntüyü de dile getirmiştir. Kemal Kıl, ayırca Düldül’ün eşi benzeri olmamasına ve
Allah vergisi bir yapıya sahip olmasına da vurgu yapmıştır.
Düldül Dağı’na sadece profesyonel âşıklar türkü söylememiş, amatör icracılar da türkü
söylemişlerdir. Bu icracılardan biri kaynak kişilerimizden Mehmet Yutkal’dır. Yutkal’ın kendine
ait birkaç bestesinden birinin doğrudan doğruya Düldül Dağı olması da Düldül Dağı’nın yörenin
icracılarının gönlünde oldukça önemli bir yer tuttuğunu gösteren başka bir delildir. Yutkal,
“Düldül Dağı III” türküsünde Düldül Dağı’na “Sordun mu imanı eliňe Düldül” ve “Sordun mu
imanı köyüme Düldül” şeklinde bir dörtlük haricinde bütün dörtlüklerin sonunda soru sormakta;
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ondan bu soruya cevap beklemektedir. Türkünün ilk dörtlüğünde güz geldiği için başında sakça
kuşlarının

dönmesinden,

bulutların

olmasından,

eski

tarihlerden

ismini

almasından

bahsetmektedir. Bu dörtlükte Düldül’ün başının dumanlı olması, moralinin bozuk olmasına
bağlanmıştır. Yörede Düldül’ün tam zirvesinde taştan bir beşik olduğuna inanılmaktadır.
Türkünün ikinci dörtlüğünün “Ġuduredden yapma beşik salladın” şeklindeki ilk dizesinde bu
inanca bir gönderme yapılmıştır. İkinci dizede başında (yaylasında) niçe beylerin eğlendiğini,
üçüncü dizede ise beyler de içine dâhil olmak üzere yanına gelen insanlara neler anlattığını
sormaktadır. Üçüncü dörtlükte geçmişten bu yana top mermisinin atıldığından, bağrında
geyiklerin beslendiğinden, taşlarında kekliklerin öttüğünden bahsedilmiştir. Düldül Dağı bir
yanıyla Kahramanmaraş sınırı bir yanıyla da Osmaniye sınırı içinde yer alan bir dağdır. Osmaniye
ise 1996 yılına kadar Adana’nın ilçesiydi. Bu türkü ise 1989 yılında bestelenmiştir. Dördüncü
dörtlüğün ilk dizesinde buna vurgu yapılmıştır. İkinci dizede ise çevre köylerin yazları yaylalarına
çıktığı, üçüncü dizede ise Düldül’ün gözyaşı döktüğü dile getirilmiştir. Ancak türküde neden
gözyaşı döktüğüyle ilgili bir ipucu bulunmamaktadır. Mehmet Yutkal’ın köyü Düldül Dağı’nın
hemen dibinde olan bir köydür. Türkünün son dörtlüğü olan beşinci dörtlüğün ilk dizesinde
kökünün Düldül Dağı’na dayandığını belirtmiştir. Kökenini bu dağa dayandırması, İslam öncesi
bazı dağların ata olarak kabul edildiği inancına oldukça benzemektedir. İkinci dizede bahtının
kara olduğunu ifade eden Yutkal, üçüncü dizede bu dağın dört bir yanının köylerle çevrili
olduğunu dile getirmiştir. Yutkal, bu türküsünde doğrudan dağa seslenerek dağı kişileştirmesinin
yanında dağın gözyaşı dökmesi, yaylasında yaylayanlara bir şeyler anlatması, dertli olduğundan
dolayı başına dumanlar inmesi gibi ifadeler de dağın kişileştirildiğini gösteren başka örneklerdir.
Aynı dağa türkü söyleyen diğer bir icracı ise Duran Ali adıyla bilinen Ali Avcı’dır. Bize aktardığı
bilgiye göre birbirinin devamı olan iki türküsünden başka türküsü olmayan Ali Avcı’nın bu iki
türküsünden birinin Düldül Dağı olması bahsi geçen dağın yörede oldukça önemli olduğunu
gösteren başka bir örnektir. Ali Avcı, “Duddun da Ġolumdan Ortaya Addın” türküsünün ikinci
türküsünü doğrudan doğruya Düldül Dağı’na söylemiştir. Avcı, bu türküsünde Düldül’ün güzel
yaratıldığından, bazı yaylalarından, taşlarında kekliklerin olmasından, bağrında geyikleri
beslemesinden, boynunu eğerek baktığından, köylülerin bu dağa gelmemesinden dolayı
üzülmesinden, çiçeklerin burcu burcu kokmasından, ıssız kalmasından, bağrında erkek
geyikleri378 barındırmasından, bu geyiklerin esirgenmesinden, yalnız kaldığı için gözyaşı
akıtmasından, başına telefirik kurulmasından bahsetmektedir. Bu türkünün yakıldığı sıralarda
köylülerin yıllarca çıktığı bu dağdaki bazı yaylalara orman kesiminden dolayı çıkış yasağı
gündemdeydi. Yine aynı dönemde Düldül Dağı’nın başına telefirik çıkarılması çalışması
Yörede besili, erkek geyiklere “teke” denilmektedir. Türküde “teke” olarak geçen ifade esasında besili
ve erkek olan geyiklerdir.
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yapılmaktaydı. Türküdeki “Köylü gelmez diye (de) boyun büküyor/İssiz ġalıyon da vay Ġoca
Düldül…/ Gözlerinden akıdıyor yaşları/Yalıňız ġalıyon Ġoca Düldül…/ Telefirik ġurar
Ġaráse’nin döşüne (döşüne)” dizeleri bu olaylara atıfta bulunan dizelerdir. Türküde Düldül
Dağı’na yasaktan dolayı yıllardır yaylaya çıkan insanların gelmemesi halinde dağın üzüleceğinin
dile getirilmesi; dağ ile insanların bütünleştiğini, dağın insanları sahiplendiğini göstermektedir.
Türküde dikkat çeken bir başka unsur ise Düldül Dağı’ndan bağrında beslediği erkek geyikleri
korumasının, onlara kol kanat germesinin istenmesi oluşturmaktadır. Türküde bahsi geçen dağın
çoğunda “ġoca” sıfatıyla anılması da bu bağlamda dikkat çeken bir başka ayrıntıdır ki İslam
öncesi Türklerde dağlar, genelde bu ve buna benzer sıfatlarla birlikte anıldığı bilinmektedir.
Doğrudan Düldül Dağı’na söylenmeyip de içinde Düldül Dağı geçen birçok türkü ve ağıt
bulunmaktadır. Tecirri’nin Harmanları’nda “Ġoca Düldül Ġoca Düldül/Dumanını üce galdır”;
Körezek’in Ağıdı I’de “Düldül’ün salında kalmış”; Mıhçıoğlu’nun Ağıdı’nda “Çıkayıdım (da) şu
Düldür’ün başına”; Karayiğit Osman’a ait “Karacaoğlan” türküsünde “Çıkam Dumanlı’ya (da)
Düldül dağların görem (dağların görem)”; Çoban Kahya’nın Ağıdı’nda “Ġarşımızda Düldül
Dağı/Erir ġarı akar suyu”; Sağlık Olsun Dayımoğlu Üzülme’de “Gene çıkan şu Düldül’ün başına
…/Şu Düldül’ün dağı ġayalı daşlı” şeklinde geçmektedir. “Benim Keyfim Yayladandan Ey(i)
Olur” türküsünde ise Düldül Dağı doğrudan geçmemekle birlikte türkünün yazılış hikâyesi hemen
hemen Düldül Dağı’yla ilintilidir. Her sene Düldül’ün yaylalarına çıkan Hatın Mehmet ve eşi bir
nedenden dolayı bir yaz Düldül yerine Dumanlı Yaylasına göç etmek zorunda kalırlar. Ancak,
Hatın Mehmet ile eşi bu yaylayı beğenmezler. Bu yaylaya geldiklerine bin pişman olan Hatın
Mehmet’in eşi Dumanlı’yı yeren bu türküyü söyler. Türkünün sahibi kadın, Dumanlı Yaylasına
çıkacağına kendi köyünde kalmanın daha iyi olacağını “Benim köyüm yayladandan ey(i) olur”
şeklindeki dizeyle dile getirmiştir. Kadın, bir yandan Dumanlı’yı yererken de dolaylı olarak her
sene çıktıkları Düldül Dağı’nın yaylalarını da övmüş olmaktadır.
Yörede derlenen türkülerde Düldül Dağı dışında Gâvurdağları, Gökçedağ, Akçadağ, Berit Dağı
gibi dağlara da doğrudan doğruya türküler söylenmiştir. Bu dağlar içerisinde yer alan Düldül
Dağı, Gökçedağ, Akçadağ Gâvurdağları dağ silsilesi içerisinde yer alan dağlardır. Çalışma
sahamız olan Gâvurdağları’na yörede birçok âşık türkü söylemiştir.
Bu dağa türkü söyleyen âşıklardan biri, yörenin tanınmış âşıklarından Âşık Ersani (Tahir
Erdoğdu) dir. Tahir Erdoğdu, “Gavurdağı Güzellemesi” adlı türküsünde genel olarak
Gâvurdağlarının güzellerinden, erkeklerin yiğitliğinden, bıldırcın, turaç gibi kuşlarından, güneşin
batarken geride bıraktığı güzel manzarasından, bozlak ve barak tarzında türkülerinin olmasından,
yaylalarından vd. bahsetmektedir. Erdoğdu, dağın bu güzelliklerinden dolayı dağa olan sevgisini
dile getirmiştir.
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Adına en çok türkü söylenilen dağlardan bir diğeri Gâvurdağlarının tam orta yerinde bulunan
Gökçedağ’dır. Gökçedağ, Bahçe ile Hasanbeyli arasında bir dağ olup oldukça yüksek bir rakıma
sahiptir. Bu dağın yamaçlarında birçok pınar bulunmaktadır ki yöredeki bir su işletmesinin adı
Gökçedağ’dır. Bu dağa türkü söyleyen âşıklardan biri yörede oldukça bilinen ve sevilen türkülü
halk hikâyesi kahramanı Elbeylioğlu’dur.379 Bu dağa türkü söyleyen bir başka âşık Âşık Hüseyin
Özdemir’dir. Türküye bütüncül olarak baktığımızda Gökçedağ’ın pınarlarının, yaylalarının
güzelliğinden, dağ çayının, otlarının, kuşlarının bol olmasından, çiçeklerinin burcu burcu
kokmasından, Savranlı ve İmamlı köylerinin bağrına yaslanmasından, tepesinde radar ışığının
yanmasından, başına kar yağmasından bahsedilmektedir. Dolayısıyla türküde Gökçedağ’ın
olumlu yönlerine vurgu yapılmıştır. Bu dağa türkü söyleyen bir diğer âşık Âşık Ahmet Biçer’dir.
Üç dörtlük ve üç nakarattan oluşan “Gökçedağ I” türküsünde Ahmet Biçer, tıpkı Âşık Hüseyin
gibi Gökçedağ’ın güzelliğinden bahsetmiş; bu dağın insanı dinçleştirdiğini, çiçeklerinin burcu
burcu koktuğunu, pınarlarının şırıl şırıl aktığını, karşısındaki Akçadağ’ın kendisine baktığını,
üzerinde rüzgârgüllerinin kurulduğunu, garbi yellerinin estiğini dile getirmiştir. Türkünün üç
nakarattından ikisinde “Gâvurdağı” birinde ise “Gökçedağ” geçmektedir. Türkünün nakarat kısmı
şu şekildedir: “Çok şirinsin Ġávurdağı çok şirin (çok şirin)/İsderim sen her zaman yeşile bürün”.
Görüleceği üzere Ahmet Biçer, bu dağ hakkındaki temennilerini nakarat kısımlarında her daim
yeşile bürünmesi şeklinde dışa vurmuştur.
Bahçe ilçesinde bulunan ve Gökçedağ ile karşı karşıya olan Akçadağ da türkülere konu olmuş bir
dağdır. İbrahim Salman, sekiz dörtlükten oluşan “Akçadağ” türküsünde bahsi geçen dağın
güzelliklerinden bahsetmiştir. Salman; bahar ve yaz aylarında açan çiçekleriyle, akan pınarlarıyla,
geceleri yanan radarıyla; kışın ise başının dumanlı ve karlı olmasıyla her mevsim güzel olan
Akçadağ’ın görülmesi ve gezilmesi gereken bir dağ olduğunu her dörtlüğün sonunda yinelenen
“Gelin görün Ağcadağ’ı” dizesiyle dile getirmiştir. Bu dağlar dışında Berit Dağı ve Behri Dağı’na
da doğrudan türkü söylenmiştir.
Andırın’ın Kızılcaova köyünden kendi halinde, maddi durumu çok iyi olmayan Âşık Kör Tavıt’ın
atı çalınır. Hasanbeyli’ye oldukça yakın olan Kaypak’a kadar hırsızların izini sürer. Kaypak’ta
hırsızlara yetişir ancak kalabalık oldukları için atını hırsızlardan kurtaramaz. Atını kurtaramadığı
için üstüne üstlük bir de hırsızlardan dayak yer. Geri dönüş yolunda Kör Tavıt, “Saňa Derim Behri
Dağı” türküsünü söyler. Kör Tavıt, “Saňa derim Behri Dağı” şeklinde başlayan türküsünde bahsi
geçen dağa derdini anlatmakta, “Ġurtar ġurbet elde ġaldım” dizesinde görüleceği üzere bu dağdan

Bu türkünün bir varyantını “Gâvur Dağı ve Osmaniye Yöresindeki Türkülerde Mitolojik Unsurlar”
başlıklı makalemizde ele alıp incelediğimiz için burada tekrardan açıklamayı uygun görmedik. İlgili türkü
hakkında analiz için bkz. (Topalak, 2021: 442-443).
379
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yardım dilemektedir. Yörenin tanınmış âşıklarından Ozan Ali Tülüce ise Kahramanmaraş sınırları
içerisinde yer alan Berit Dağı’na türkü söylemiştir. Arıcılık ile meşgul olan Tülüce, yazları
arılarını Berit Dağı’na götürmektedir. Bu dağın heybetinden, güzelliğinden, başından dumanın
eksik olmamasından etkilenen Tülüce, bu dağ ile kendisini kıyas yaparak “Berit Dağı” adlı bir
türkü söyler. Tülüce; bu türküsünde dağın dertli olması, çeşitli felaketlerle mücadele etmesi,
başının ayıkmaması, bağrının yanık olması yönüyle kendisinin de aynı kaderi paylaştığını “Berid
Dağı neden şans yokdur bizde/Aynı haller mevcuddur ikimizde” şeklindeki dizelerle dile
getirmiştir. Ozan Ali Tülüce, son dörtlükte ise artık bu kötü gidişatın değişmesini, talihin de
kendilerine gülmesini “Ozan Ali isder başından aşmak/Berid Dağı bu ġaderi değişmek”
dizeleriyle ifade etmiştir.
“Ceridler Rakka’dan Sökün Edince” hikâyeli türküsünde Dadaloğlu’nun söylediği türkünün
birinin ilk dörtlüğünde Binboğa’ya seslenmektedir. Ceritlerle girdiği savaştan yenik çıkan ve
birçok askerini kaybeden Dadaloğlu, geri dönüş yolunda duygularını dile getirdiği türküsünün ilk
dörtlüğünde “Sağ selamet ayrıldığım Binbuğa (Binbuğa)/Sorsa baňa suval dağlar ne deyim”
dizeleriyle ata dede yurdu olan Binboğa Dağlarının kendisine savaşın sonucunu sorması halinde
bu dağlara yenildiğini söylemekten hicap duyacağını dile getirmektedir. Bu dizelerde
Binboğa’nın Dadaloğlu’na yapılan savaşın sonucunu soracağı ve Dadaloğlu’nun da bu soruya
cevap verecek yüzünün olmadığının dile getirilmesi, dağın canlı bir varlıkmış gibi tasavvur
edildiğini göstermektedir. Yörede ismi zikredilmeyen başka dağlara da türküler söylenmiştir.
Karacaoğlan, bu âşıkların başında gelmektedir.
Karacaoğlan, birbirinin varyantı olan “Dağlar Senin Namlı Namlı Ġarın Var” ve “Ücesinde Lamlı
Lamlı Ġarın Var” türküsünü doğrudan doğruya dağlara söylemiştir. İkinci varyantın birinci
dörtlüğünde dağların karlı olmasından dolayı yazın serin olduğu ve bu yüzden da yaylayacak
zamanın geldiğini ancak kendisinin bu dağlara çıkacak mecali kalmadığını üzülerek ifade
etmiştir. Yaz geldiğinde Türkmen aşiretleri bu yaylalara çıktığından, çadırlarını kurduğundan,
kulağı küpeli Türkmen kızlarının yaylaların soğuk sularından içtiğinden bahsetmektedir. Üçüncü
dörtlükte genel olarak dağların yeşilliğine vurgu yapılmıştır. Dördüncü dörtlükte yaylada çiçekler
içinde on beş yaşında kızlarla devran sürmek istediğini ancak bu dağlara çıkacak dermanı
olmadığı için bir kırık sazınan tek başına kaldığının iç burukluğunu dışa vurmuştur. Bir âşk adamı
olan Karacaoğlan, beşinci dörtlükte yitirdiği sevgilisinin acısını yüreğinde hissettiğini, bu acının
da dağların bir köşesinde kaldığını “Alnı top perçemli yavrı yitirdim/Bir köşeňde ġaldı gümanım
dağlar” dizeleriyle dile getirmiştir. Karacaoğlan, bu türküsünde dağları sadece doğal
güzellikleriyle ön plana çıkarmamış; aynı zamanda kendisinin derdini saklayan, paylaşan bir dert
ortağı olarak da görmüştür. Karacaoğlan, “Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar II” türküsünü ise
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doğrudan dağlara söylememekle birlikte bu türküyü kar ve fırtınaya yakalandığı bir dağ başında
söylemiştir. Karacaoğlan, sadece bu türküyü dağ başında söylememiş başka türküleri de dağ
başında söylemiştir. Karacaoğlan, tıpkı biraz önce bahsedilen türkü gibi “Yaz Gelip de Beş Ayları
Doğuşun” türküsünü de bir dağ başında kar ve fırtınaya tutulduğu esnada söylemiştir. Zeynep
Demir’den derlediğimiz “Ġaşlarını Eğdirirsin” hikâyeli türküsünde Karacaoğlan hikâyenin farklı
yerlerinde birkaç türkü söyler. Bu türkülerde dağ motifi “Üce dağ başında ben de gezerken…/
Üce dağ başına çıkdım oturdum…/ Üce dağ başında yáğelen ceren…/ Ellerin devesi dağa dolanır”
şeklinde geçmekle birlikte bu birkaç türkünün dördü dağda söylenmiştir ki bu türkünün ilk
dörtlüğünden anlaşıldığına göre türkülerden biri doğrudan doğruya dağa söylenmiş bir türküdür.
Bu türkünün ilk dörtlüğü şöyledir:
Palta dáğsin ġara ardıcın yıkılsın
Top top olsun imaların çekilsin
Benim gimi belceziğin bükülsün
Ayrılasın yâreninden eşinden
Eşi tarafından aldatıldığını düşünen Karacaoğlan, ata dede yurdu olan Hoğdu Yaylası’nda biraz
eğlenip yolu bir dağa düştüğünde söylediği bu türküsünde dağa beddua etmekte, dağın
kendisinden daha kötü olmasını dilemektedir. Bağrında biten ardıç ağacının paltayla kesilmesini,
bağrında gezen geyiklerin (ima) yok olmasını isteyen Karacaoğlan, beddua verdiği dağın da tıpkı
kendisi gibi belinin bükülmesini, yârinden ayrılmasını istemektedir. Dağın canlı bir varlık gibi
tasavvur edildiği bu türküde dağa verilen kargışın bir benzerini Dede Korkut’ta da görürüz. Dirse
Han’ın hanımı oğlunun ağır yaralanmasından sorumlu tuttuğu Kazılık Dağı’nın suyunun
akmaması, otlarının bitmemesi, koşan geyiklerinin koşmamasını, taş kesilmesini dileyen bir
kargış yapmaktadır (Ergin, 2015: 31). Dede Korkut’taki kargış ile Karacaoğlan’ın kargışının
hemen hemen aynı olması ise oldukça dikkat çekicidir. Yörenin önemli âşıklarından Dadaloğlu
da dağlara doğrudan doğruya türkü söylemiştir. Dadaloğlu, “Dinleyin Ağalar Methini Edeyim”
türküsünde gezip gördüğü, yayladığı, soğuk suyunu içtiği Engizek, Ala Dağ, Bakır Dağ, Bulgar
Dağı, Ahır Dağı, Konur Dağı, Koç Dağı gibi dağları ve yaylaları methetmiştir. Dadaloğlu,
Binboğa yaylasının en güzel yayla; Erciyes Dağı’nın ise dağların piri olduğunu “Binboğa’yı
dersen yaylalar báği …/ Erciyes ulunuz piriniz dağlar” dizeleriyle dile getirmiştir. Karacaoğlan
ve Dadaloğlu dışında yörenin başka âşıkları da dağlara türküler söylemişlerdir.
Bu âşıklardan biri Âşık Kemal Kıl’dır. Kemal Kıl, Mersin Gözne’de çalışırken Yörüklerin yayla
göçünü görür. Kendisi de uzun yıllar dağlarda hayvan otlatan Kıl, bu durumdan etkilenerek orada
dağlara bir türkü söyler. Kıl, üç dörtlükten oluşan bu türküsünde dağların yollarının kıvrımlı
olmasını, çiçeklerinin burcu burcu kokmasını, ağaçlarının koyu gölge vermesini dile getirmekte;
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bu dağlara yaylacıların göçüp göçmediğini, dağların lale sümbülünün açıp açmadığını da
sormaktadır. Kemal Kıl, her ne kadar türküsünde herhangi bir dağ ismi belirtmemiş olmakla
birlikte bu dağın kendi köyünün hemen yakınındaki Düldül Dağı’nın olması muhtemeldir.
Derlediğimiz bazı hikâyeli türkülerde dağlar; sığınılan güvenli bir liman olarak ortaya
çıkmaktadır. “Deli Boran” türküsü buna güzel bir örnektir. Bu türkünün bütün varyantlarında
tuzağa düşürülen ve hakkında ölüm emri verilen Deli Boran, kaçarak bir dağa sığınır. Bu dağ, bir
varyanta “Korku Dağı”, başka bir varyanta “Gültepe” olarak geçmekte iken diğer varyantlarda
ise Deli Boran’ın saklandığı dağın ismi zikredilmemektedir. Deli Boran, dağlar sayesinde ayakta
kalabilmiş, ölümden veya başka cezalardan kurtulabilmiştir. Deli Boran’ın dağda yedi yıl
boyunca sağ salim kaldığına bakılırsa dağ, sadece Deli Boran’ı korumakla kalmamış; aynı
zamanda yiyecek ve içecek gibi hayati ihtiyaçlarını da karşılamıştır. Bu yönüyle dağ, olumlu
özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır.
Deli Boran dışında başka hikâyeli türkülerde de dağ, sığınılan bir liman olarak ortaya çıkmaktadır.
Sumbas’ın Reşadiye köyünden Âşık Sefer Tuna, yıllar önce bir olaydan dolayı kaçmak zorunda
kalır ve Kadirli’nin Durmuş Sofular köyündeki ormanı bol olan bir dağa saklanır. Uzun süre bu
dağda kalan Tuna, “Aldırdım Elden Ġuzumu” türküsünü saklandığı bu dağda söyler. Dağlara
sığınmak zorunda kalan bir diğer âşık ise Dadaloğlu’dur. 1865 yılında gerçekleşen zorunlu iskâna
karşı çıkarak yönetimle ters düşen Dadaloğlu, dağlara sığınmak zorunda kalmıştır. “Diğneyin
Ağalar Bir Söz Söyleyim”, türküsünü saklandığı bu dağlarda söylemiştir. Bu türküdeki “Devlet
vermiş (de) haġġımızda fermanı/Ferman patışahınsa dağlar bizimdir” dizeleri, dağların kendisi ve
kendi aşireti için güvenli bir liman olduğunu vurgulaması bakımından önemlidir. Dadaloğlu, aynı
şekilde “Ġardaşdan Ġardaşa Kemlik mi Gelir” türküsünü de saklandığı bu dağlarda söyler.
Dağ, Kamberoğlu ile Senem’de ise hikâyeli türkünün kahramanlarının mezar yeri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kamberoğlu hikâyeli türküsünde eşi Senem tarafından kırk gün boyunca
aç susuz bırakılmak kaydıyla ölüme mahkûm edilen Kamberoğlu, ıssız bir dağ başına gömülür.
Daha sonra yaptığının bedelini ödeyen Senem de Kamberoğlu’nun yanına arada bir kara çalı
bitmek suretiyle gömülür. Kamberoğlu’nun mezarının dağ başında olması ile eski Türklerde bazı
mezarların Tanrı’ya yakın olduğu düşüncesiyle dağ başlarında veya yamaçlarında olması
arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekmektedir.
Bazı türkülerde ise dağ, olumsuz özellikleriyle türküde yer almıştır. Bunun en güzel örneğini ise
Esmehan adlı hikâyeli türküde görürürüz. Üvey kardeşi tarafından iftiraya uğrayan Esmehan,
babası tarafından ölüm emri verilir ve bu görev Esmehan’ın erkek kardeşlerine tevdi edilir.
Esmehan’ı kendi elleriyle öldürmeye kıyamayan kardeşleri Esmehan’ı evren yılanlarının yaşadığı
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dağa evren yılanlarının yutması için bırakır. Hikâyenin bu kısmında görüleceği üzere dağ,
koruyup kollayıcı rolüyle değil hayat alan rolüyle ön plana çıkmaktadır.
İçinde dağ geçen birçok türkü metni de bulunmaktadır. Bu türküler ve içinde geçen dizeler
şunlardır: Taşın Yanardı Tütünün Tüter’de “Davarın var çamlı dağda yayılır”; Döne Türküsü’nde
“Aman hele gene ġarşiki dağlar (da) meyve verir dallanır”; Döne Türküsü’nde “Aman çık Suriye
Dağlarına (da) baňa el eyle”; Mektup Saňa Bir Amanat Edeyim’de “Beraber gedip de dağları
görsen”; Sürmeli Bey’de “Ġardaş senin burda dağların mı var”; Baba Nasıl Aldın Da Bu
Gelini’de “Ġore dağlarını (da) Türkler bürüdü”; Elif’in Devesi Çaydan Sulanır’da “Obanın devesi
(de) dağı dolanır”; Yanan Evin Ağıdı’nda “Ġış gününe ġaldım dağda”; Hey Ağalar Sevdiğimi
Sorarsan’da “Adana İstanbul Maraş Dağı’nı”; Düziçi’m’de “Geyiği dağda yaralı”; Mehmet’in
Ağıdı I’de “Şu dağların yücesiyim”; Mehmet’in Ağıdı II’de “Üce dağda hehe derdi”;
Celaloğlan’ın Ağıdı I’de “Yüce dağın eteğine”; Andırın’ın Yazıları’nda “Çatal Dağı’n
Ġaraguz’u”; Ah Neyleyim Demircoğlu’m Elinden’de “Göresin mi geldi (de) (ġardaş, of, of, of,
of) yüce dağları”; Yoklayın Gönlümü Seviyor İsen’de “Ġaħrımdan dağlara vurdum gendimi”;
Söylerim Söylerim Sözümden Almaz’da “Yüce dağ başında bir top ġarıdım/Yağmur vurdu ılgıt
ılgıt eridim”; Ahıska’da “Akışġa’nın arkacığı dağıdı”; Ben De Çıkdım Ġabaca’nın Başına’da
“Duman da dağlara ne güzel uymuş”; Kozanoğlu’nun Ağıdı II’de “Ġozan Dağı ġarlı buzlu…/
Çıkdım (da) Ġuzan’ın Dağı’na”; Yayla Güzeli’nde “Yüce dağ başına çadır ġurulmuş”; Aşşāğıdan
(da) Ġarbi Yeli Geliyor’da “Alışġan çakmağınan da dağlar başında”; Elbeyli Köyü’nde “Ziyarat
Dağı’ndan hoşça görüne…/ Duzman Dağı serin olur yazları”; Dünyayı Verseler İlle Antakya’da
“Şu görüken dağlar hep bize yoldur”; Sallanı Sallanı Gelen Sevdigim’de “Yüceden yüceye (de)
Toros Dağı’sın”; Yaşlılık’ta “Bir zaman ben de ġoşardım/Yüce dağların aşardım”; Elbeyoliğlu
III’te “(Ahh) Sultanebeş dedikleri dağ olur (dağ olur)”; Elbeyoğlu VII’de “Yüce dağlarında ġarın
eriyo”; Hanifi Bebek’in Ağıdı’nda “Adım adım şu dağları dolaşsam/Acep bu dağlar sakladı m(ı)
ola/Şu dağlarda yeşil meşe”; Sudan Geden Allı Gelin II’de “Yüce dağlara göçünce/Soğuk suların
içince”; Birbirinin varyantı olan Ak Bilekde Sarı Hakik ile Yüce Dağdan Bakınırdım’da “Yüce
dağdan bakınırdım”; Sabahıňan Bizim Göle I’de “Açıldı (da) dağlar yaz geldi”; Kerem İle Aslı
III’de “Geldi m(i) ola üce dağların suyu/Açıldı m(ı) ola mor sümbüllü bağları”; Eller Göçdü
Ġışlasına Derildi’de “Burada durmakla dağlar ne anlar”; Çok Kelam Gonuşursan Ağzın
İçinde’nde “Hazreti Hamza şehid oldu Uhud Dağı’nda”; Kerem İle Aslı IV’te “Yedi dağ üsdüne
serdim üleşini”; Turnalar V’te “Yine dumanlandı dağların başı…/Ben gelirken Bolu Dağı çok
sisli”; Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden’de “Halep Vadisi’nden yüce dağlardan…/
Halep’den beri Domruk Dağları”; Kır Höke’nin Ağıdı’nda “Çıkdım da ġozun Dağı’nı”; Ela
Gözlerini Sevdiğim Dilber’de “Sevdiğimin salı dağlarda ġaldı”; Ahıska II’de “Akışġa’nın çevre
yanı dağıdı/Etrafı mor sümbüllü bağıdı”; Süre Süre Vardık Ġurdoluğu’na’da “Gıcılı boranlı
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seyranlı dağlar…/ Başı boz dumanlı seyranlı dağlar”; Avşaroğlu’da “Aslan gimi dağ başında
gezerdi”; Sallanı Sallanı Pıňara Geldin’de “Yüce dağ başında sümbül mü biter…/ Yüce dağlar
yol görünür gözüme”; Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık’da “Bir gürz vurdu iňileddi dağları”;
Kaman Ağıdı II’de “Ġoç Dağı’nın ġarıyınan”; Budaklı’da Bir Güzele Uğradım’da “Bizim eller
ova değil dağ idi”; Sabah Birde Ordan Bindik Trene’de “Gele gele geldik Toros Dağı’na…/
Pozantı Dağı’nın çok methin eyle”; Mekân Ġursam Ġarlı Dağlar Başına’da “Mekân ġursam ġarlı
dağlar başına”; Münire’nin Ağıdı’nda “Dağlar dağlar yüce dağlar/Erir ġarı suyu cağlar”;
Tahsildar Ali’nin Ağıdı’nda “Sabah Ala Dağı’n yüzüne”; Kızlaç Köyü’nde “Ġızlaç köyü iki
dağın arasına ġurulmuş”; Turnalar IV’de “Örencik Dağı’na ġucak açınız…/ Nohud’dan kalkıncı
dağları aşma”; Sağlık Olsun Gelirim Bir Gün’de “Âşık Hössün sesi dağları aşdı”; Mehmet
Efendi’nin Ağıdı’nda “Yüce dağın ġıcısıyım” şeklinde geçmektedir. Dağ kültüyle yakından
ilişkili olan yaylalar da türkülerde sıkça geçmektedir. Hatta bazı türküler doğrudan doğruya yayla
özlemini dile getiren türkülerdir.
“Bir Yaylamız Var da O da Morali” türküsü Mustafa Kara’nın kendi dağları ve bu dağlarda yer
alan yaylalara özlemini, sevgisini, hayranlığını getiren bir türküdür. Kaynak kişimiz Habibe
Topçu’nun “Yayla Özlemi” türküsü, uzun süredir gitmediği ata dede yurdu olan ve evlenmeden
önce sıkça gittiği yaylalara özlemi dile getiren bir türküdür. Her dörtlüğün sonundaki “Gezin
görün yaylaları” dizesi türküde geçen yaylaların görülmesi gereken bir yaylalar olduğunu dile
getirmektedir. Bir başka kaynak kişimiz Arif Duman da uzun yıllardır gitmediği Meryemçil
Yaylası’na gittiğinde duygulanarak “Meryemçil Beli’ydi Yaylanın Hası” adlı türküyü besteler.
Arif Duman, bu türküsünde yıllar sonra gittiği yaylanın değişmesinden bahsettiği gibi çocukken
ailesi ve aşiretiyle çıktığı bu yayladaki yaşanmışlıklardan da özlemle bahsetmektedir. Türkünün
isminden de anlaşılacağı üzere Duman, yaylaların en güzeli olarak nitelediği Meryemçil
Yaylası’nın tabii güzelliklerini de türküde dile getirmiştir. Yıllardır gittiği yaylalarına
yaşlılığından dolayı artık gidemeyen Âşık Celil Göl de burnunda buram buram tüten yaylalarına
“Yayla Senin İçin Ciğerim Yaktım” türküsünü bestelemiştir. Bu türküsünde Âşık Celil, yıllardır
gittiği yaylaların birçok nimetini yediğini, sefasını sürdüğünü, yaşlandığından dolayı belki de bir
daha yaylaya çıkamayabileceğini dile getirmiştir. Her dörtlüğün son dizesinde yinelenen “Ben
gediyom yayla ġal melül melül” dizeleri ise bu dağın kişileştirildini göstermesi açısından dikkat
çekicidir. “Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim” türküsü de Varsakların Hoğdu ve Nacar
yaylalarına çıkış güzegahlarını anlatan bir türküdür. Bu türküde Düziçi’nin ovalarından Hoğdu
ve Nacar Yaylalarına çıkarken belli mekânlardan bahsedilmektedir. Kaynak kişimiz İsmail
Dokuzoğlu’ndan derlediğimiz bir ağıdın ismi “Halbur Yaylası” dır. Ağıdın içeriği her ne kadar
Halbur Yaylası ile ilintili olmasa da ağıda konu olan gelin, Halbur Yaylası’ndandır.
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Derlenen türkülerin içinde dağ kültüyle ilişkili “taş” geçen türküler de bulunmaktadır. “Ağ Gelin”
türküsünde taş kesilme motifini görmekteyiz. Evli ve iki çocuk annesi Ağ Gelin, peşine takılan
kötü niyetli kişilerden namusunu kirletmemek adına kaçarken artık kaçma umudu kalmayan bir
uçurum kenarında Allah’a “Ya beni kuş et, ya da beni taş et” şeklinde dua eder. Yüce Allah da
Ağ Gelin’in dileğini yerine getirerek iki çocuğuyla birlikte taşa dönüştürür. Taş kesilme motifi
Anadolu’nun birçok yerinde efsane olarak anlatıldığı bilinmektedir. Karacaoğlan’ın “Hele Bakın
Şu Leylegin İşine” adlı türküsünde diğer birçok kültün yanında “taş kültü” de geçmektedir.
Türküde geçen “Bir dağ var (da) sade çakmak daşından/Bir dağ var (da) heç aşılmaz başından”
dizelerinde bir dağın sadece çakmak taşından olduğu dile getirilmiştir. Çakmak taşı sertliği ve
birbirine sürtülmesi halinde ateş çıkarmasıyla bilinen bir taştır. Bu dizelerde belki de dağın bu
özelliğine vurgu yapılmıştır. Dadaloğlu’na ait bir türküde ise “taş” mezar taşı olarak karşımıza
çıkmaktadır. “Ceridler Rakka’dan Sökün Edince” hikâyeli türküsünde Ceritlerle girdiği savaştan
yenik çıkan ve birçok askerini kaybeden Dadaloğlu, bu askerlerine bir mezar taşı bile
dikememesinin üzüntüsünü “Şehidime (de) dikemedim daşları (daşları)” şeklinde dizeyle dile
getirmiştir. Gittiğin Yerlerde (de) Çayır Çimen Bol Olsun adlı beddua niteliğindeki türküde “(Ah)
Basdığın yerlerde ġara daş olsun” dizesinde taşın “kara” sıfatıyla birlikte kullanılması taşa
olumsuz bir anlam kazandırmıştır. Türkünün beddua olması da bu olumsuz anlamı
pekiştirmektedir. Kerem İle Aslı I’de de “Umarım Mevle’den ġara daş olsun” şeklinde geçen
dizede “taş” “kara” sıfatıyla birlikte bir beddua örneğiyle karşımıza çıkmaktadır. “Ahmet Bey ile
Güher Hanım” adlı hikâyeli türküde Ahmet Bey’in türküsü üzerine bir türkü söyleyen Güher
Hanım’ın söylediği türküde “Ġara daş içinde (de) ġara ġarınça/Ġaranlık gecede görene yalvar”
şeklinde geçen dizelerde Güher Hanım, nişanlısı Ahmet Bey’e kara taşın içindeki kara karıncayı
bile karanlık gecede gören yüce Allah’tan başka hiç kimseye yalvarmamasını, “O” ndan başka
kimsenin kendisine çare olamayacağını izah etmiştir. Deli Boran III’te taş benzetme unsuru olarak
karşımıza çıkmaktadır. Vezirin oyununa gelerek padişahın hışmından kurtulmak için yedi yıl
dağda saklanmak zorunda kalan Deli Boran, yedi yılın sonunda bir avcı tarafından yakalanıp
padişahın huzuruna getirildiğinde son söz olarak söylediği türküde “Ben bir yapı daşıyım (da)
yerde ġalmayım/Beni bir yapıňa ġor diye geldim (Kendir boğazıma dar diye geldim)” şeklindeki
dizede kendisini bir bina taşına benzetmiş ve padişahtan kendisini yerde koymamasını yani
mecazi olarak idam etmemesini, canını bağışlamasını istemiştir. Türkünün sonunda gerçekler
anlaşılınca Deli Boran, affedilerek tekrardan sevdiğine kavuşur.
Taş, bazı türkülerde ise formel ifade olarak kullanılmıştır. Leyli’nin Ağıdı’nda “Hökümetin
ġapısına/Bir daş ġodum yapısına” dizeleri ile Mehmet’in Ağıdı I’deki “Şu Maraş’ın dapısına/Bir
daş goydum yapısına” dizelerindeki benzerlik de bunu doğrulamaktadır. Ölmezsem Alırım (da)
Iraz’ım Seni’de “Pınarın başını (oy oy) (hele) mermer daşısın (hele mermer daşısın)” geçen

568

dizelerde ise sevgili pınar başındaki mermer taşına benzetilmiştir. Bazı türkülerde “dağ” ile “taş”
bir söz grubu olarak birlikte kullanılmıştır. İneğin Ağıdı’nda “Dağ daşı deler gelir”; Dutulmaz Mı
Böylesinin Dediği’nde “Dağları daşları gezme boşuna”; Şu Yazının İri Ufak Çamları’nda
“Dağları daşları geziyám boşa”; Sağlık Olsun Dayımoğlu Üzülme’de “Şu Düldül’ün dağı ġayalı
daşlı” dizeleri buna örnektir. Bazı türkülerde taş yaslanılan nesne olarak ortaya çıkmaktadır. Musa
Kılıç’ın Eşine Söylediği Ağıt’taki “Belini vermiş (de) yünek daşına”; Necip İle Zeynep’teki
“Belimi verdim de İsdanbul’un daşına” dizeleri buna örnektir. Bazı türkülerde ise taş; Düldül
Dağı VI’da “Her daşında bir ġuş öterdi”; Sırça’nın Ağıdı’nda “Şu Ġarlığ’ın daşlarına/Keklik
ġonar başlarına” şeklinde geçen dizelerde görüleceği üzere kuşların konduğu ve başında öttüğü
bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda verilen türkülerden başka taş, Gözlerin Sevdiğim Gül Yüzlü Yârim’de “Tabudum
ġonuldu mu musalla daşına”; Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var I’de “Ġoyak ġoyak daşım
var/Ġara göz üsdünde hilal ġaşım var”; Ahu Gözlüm Ne Yüksekden Uçarsın’da “Benim yârim
daş başında oturur …/Keklik gibi daşdan daşa sekersin”; Dinle Sevdiğim Dinle Sözümü’nda
“Mağdur diye yazdır mezar daşıma”; Oğlan Geldin Derdli Derdli Oturdun’nda “Ġuduredden
dökme bu benim daşım”; Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’de “Tozak daşı gibi bin beş yüz
aygır”; Bahçanıza Bir Daş Addım Fişniye’de “Bahçanıza bir daş addım fişniye”; Önlerinden
Cahan Akar’da “Köylerinin ardı daşlı” şeklinde geçmektedir.
Derlenen türkülerde dağ kültüyle ilgili “kaya ve mağara” motifleri de sıkça geçmektedir. “Geyik
Geldi Tabır Tabır Düzüldü” türküsünde hem geyik hem atalar hem kaya hem de mağara kültü iç
içe geçmiş bir durumdadır. Bir geyiğin peşinden giden nişanlılı bir genç, geyiğin mağaraya
girmesi üzerine mağara kendiliğinden kapanmaya başlar. Avuç içi kadar bir delik dışında mağara
tamamen kapanır. Böylece mağarada mahsur kalan bu nişanlılı genç ölmeden önce bir türkü
söyler. Türküde ise her dörtlüğün sonunda “Gedin avcı ġardaş ġaldım ġayada” dizeleriyle artık
kendisinin kurtuluşu kalmadığını dile getirmiştir. Bu türküde mağara hayat alan rolüyle olumsuz
bir görünüm sergilemektedir. Deli Boran III’te Deli Boran yedi yıl boyunca saklandığı Korku
Dağı’nda bir mağara önünde türkü söylerken Keçeli Pehlivan tarafından yakalanır. Burada
mağara ilk bakışta olumsuz bir görünüm sergilemekle birlikte hikâyenin devamında suçsuz
olduğu anlaşılan Deli Boran’ın sevdiğine tekrardan kavuştuğu göz önüne alınırsa mağara Deli
Boran’ın tekrardan eski hayatına kavuşmasına aracı olduğu için olumlu bir nitelik
sergilemektedir, denilebilir. Han Mahmut’ta birbirine yapışmış ve birbirinden ayrılmayan Han
Mahmut, Diyaran Hanım ve Kamber’in cesetlerini ayırmak için yüce Allah’ın emriyle, Cebrail’in
aracılığıyla Karacaoğlan Kırklar Mağarası’ndan gelmektedir. Bu hikâyeli türküdeki Kırklar
Mağarası, halk hikâyelerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir mağaradır. Bu hikâyeli türküler dışında
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içinde “mağara ve kaya” geçen türküler bulunmaktadır. Şu Yazının İri Ufak Çamları türküsünde
“Yoňġsa ġayadan mı uçdu…/ Yüksek ġayalardan endim”; Erzinlioğlu’nun Ağıdı’nda “Tüfeğim
ġayada asılı ġaldı”; Emmim Oğlu’da “Evlerinin önü ġaya/Ġayadan bakarlar aya”; Önlerinden
Cahan Akar’da “Köylerinin ardı ġaya”; Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom’da “Mor sümbüllü
mağarası”; Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın’da “Alvarıncı mağaranın önleri” şeklinde
geçmektedir.
Taş kültüyle bir başka kült oba kültü olup türkülerde geçmekle birlikte İslam öncesindeki
anlamıyla değil; aile birliği, aşiret, yurt, yaşanılan yer gibi yeni anlamıyla kullanılmıştır. Örnek
vermek gerekirse Turnalar VI’daki “Neçe şehir geçdin neçe de oba” ve Gündeşlioğlu’daki “Uçun
ġuşlar uçun benim obama” dizelerini verebiliriz.
5.1.3.4. Ağaç ve Orman Kültü
Bacon’a göre Bozkırlarda iki önemli kült vardır: ağaç ve ata kültü. Kazaklarda kutsal kabul edilen
kişiler öldükten sonra aziz statüsüne çıkarılırdı. Çoğu zaman da hemen hemen tüm mezarlar aziz
statüsüne yükseltilirdi. Bozkırlarda ağaçların çok nadir görülmesinden dolayı bu mezarların
üstünde kendiliğinden bir ağaç bitmiş ise o mezarda yatanın aziz birine ait olması için yeterli bir
sebepti. Zaten bazı dikkat çekici ağaçlar mezarla alakalı olmasa bile kutsal addedilir; bu ağaçlara
bez, deri gibi adaklar adanırdı (Bacon, t.y.: 57).
Burhanist Altaylılarda ilkbahar törenlerinde ağacın ayrı bir öneme sahip olduğunu görmekteyiz.
Tabiatın doğuşuyla düzenlenen törene ev sahipliği yapan kişinin evine diğer kült nesnelerinin
yanında daha yeni kesilmiş kayın ağacı konurdu. Bu kesilmiş kayın ağaçların en uzunu merkez
olarak kabul edilen ocağın arka tarafına konurken evin duvarlarına ve evin giriş kısmına da diğer
kayın ağaçları konurdu. Hakas Türk toplumunda kut isteme töreninde kayın ağacına bağlanan
iplere ayrı bir önem verilirdi (Lvova ve diğ. 2013a: 95, 149).
Ağaç kültü Şamanizm’de de oldukça ön planda olan bir külttür. Viluy Yakutlarının geleneksel
şamanlık anlayışına göre şamanların diğer şamanlarla yaptıkları mücadelede muzaffer olan
şamanın her zaman kendini güvende hissettiği ve saklanacağı bir ağacı vardır. Bir kaynak kişinin
aktardığı bir rivayete göre kaynak kişinin Yegor Mihailov Yakut adındaki dayısı, bir gün ev
malzemesi için kurban edilen hayvanların kemiklerinin asılı olduğu kutsal bir ağacı keser. Kesilen
bu ağaç ise “Yüryörler” tarafından belirlenmiş, ölmüş insanların ruhlarının en sevdikleri bir araya
gelme yerini temsil etmektedir. Y. M. Yakut, bu ağacı kesince biri tarafından ağacın bu özelliği
hakkında bilgiyi Y. M. Yakut'a aktarır. İşte bundan sonra ağacı kesen kişi hastalanarak şarkı
söyleme histerisine yakalanır, daha sonra Kunnaas adındaki göksel bir şaman bu hasta adamın
içine yerleşir. Y. M. Yakut, bu olaydan sonra kendi vücuduna giren bu şaman ağzıyla konuşmaya
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başlar (Ksenefontov, 2011: 81, 262-263). Şamanist dünya görüşünde ön planda olan ağaç kültü,
Türk folklorunda da önemli bir yere sahiptir.
Ağaç kültü, Türklerin önemli efsanelerinde ve destanlarında da kendine yer bulmuştur. Oğuz
Kağan’nın ikinci eşini bir ağaç kabuğunda bulması ve bundan üç oğlu olması (Roux, 2005: 355356), Uygurlara ait bir efsaneye göre ise Böğü Kağan ve dört kardeşinin iki ağaç arasında dünyaya
gelmeleri (Yund, 1947: 52-53) bunun en güzel örnekleridir. Aynı şekilde Dede Korkut
Hikâyelerinde de ağaç kültü birçok yerde sıklıkla geçer. Bir örnek vermek gerekirse “Gölgeli
koca ağacın kesilmesin.” (Ergin, 2015: 196) şeklindeki alkış örneğini verebiliriz.
İslam öncesi Türklerde bu denli önemli olan ağaç kültü diğer kültler gibi varlığını sürdürmeyi
başarmıştır. Anadolu’nun pek çok yerinde şifa veya dilek amaçlı ağaçlara bez, çaput, ip gibi
nesnelerin bağlanması da bunu göstermektedir. Benzer uygulamalara çalışma sahamızda da
rastlanılmaktadır. Kaynak kişimiz Hamza Tehçi, eski zamanlarda Osmaniye’nin Şekerdere
köyünde yol kenarında bir dilek ağacının olduğunu ve bu ağaca bir dileği olanların çeşitli
renklerde temiz ve kaliteli bezler bağladığı bilgisini vermiştir. Bahçe’nin Gökmustafalı (İmamlı)
köyünden 1939 doğumlu kaynak kişimiz İbrahim Açıkgöz ise E Beş Karayolu’ndan Bahçe
ilçesine girilen mevki civarındaki mezarlığın olduğu yerde bir kesme ağacı olduğunu, bu ağaca
genellikle evde kalmış kızların kısmetinin açılması, öksürüğü olanların derdine çare olması,
çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olmak istemesi amacıyla bu ağaca kırmızı, yeşil çaput, ip
gibi nesneler bağladığı bilgisini vermiştir. Benzer uygulamayı Elazığ’da da görürüz. Elazığ’ın
Harput ilçesinde Muzaffer Baba Tepesi’ndeki ardıç ağacı, Beşik Baba Türbesi’ndeki yanı
başındaki sedir ağacı ile Fatih Ahmet Baba Türbesi’nin önünde ve arka kısmında bulunan alıç
ağaçlarına çeşitli isteklerde bulunmak için bez, çaput gibi nesnelerin bağlandığı görülmüştür.
Ayrıca Harput’a bağlı Hamidi köyü civarında yüz yaşında olduğu sanılan bir ardıç ağacı köy ve
civar yerlerden gelenler tarafından kutsal kabul edilmektedir. Bilhassa da çocuğu olmayan
kadınların gelip bez bağladığı altına da biraz para attığı gözlemlenmiştir (Araz, 1995: 58-59). Bu
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Türklerin hayatında bu denli önemli olan ağaç kültü türkülerde
kendine yer bulmuştur (Mirzaoğlu, 2015: 164). Nitekim derlediğimiz türkü metinlerinde ağaç
kültüyle ilgili türkü örnekleri bulunmaktadır.
Derlediğimiz türkü metinlerinde doğrudan ağaçlara söylenen türküler olduğu gibi türkülerin
içinde bir metafor olarak geçen türküler de bulunmaktadır. Ağaç; türkülerde besleyici, koruyup
kollayıcı, başında kuşların ötmesi, koyu gölge vermesi, dert ortağı olması, yardım istenen bir dost
gibi olumlu özellikleriyle karşımıza çıktığı gibi çok az da olsa kargış edilen, sitem edilen yönüyle
de karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında bazı türkülerde ise formel diyebileceğimiz söz kalıpları
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şeklinde kullanılmıştır. Çoğu türküde ağaçlar tıpkı dağ kültünde olduğu gibi “koca” sıfatıyla
birlikte zikredilmesi de dikkat çekicidir.
Kekilli Mazı, Cöbeli’nin Ġoca Çınarı, Mehmet Nam’ın Ağıdı, Koça Çınar, Alıç Seni Dur Yıkarım
türküleri doğrudan doğruya ağaçlara söylenmiş türkülerdir. “Mehmet Nam’ın Ağıdı”, Ayşe
Nam’ın Mehmet adındaki oğlunun iş yerinde bir kaza sonucu ölmesi üzerine söylediği bir ağıttır.
Ayşe Nam, Düziçi’nin Çitli köyünden olup bu köyde “Koca Çınar, Cöbeli Çınarı, Çitli Çınarı”
gibi isimlerle anılan devasa bir çınar ağacı bulunmaktadır. Eskiden köyün mezarlığı da bu çınarın
hemen yanı başındadır. Çitli köyü’ne oldukça yakın bir mevkideki Karaese Yaylası’nda oğlunun
ölüm haberini alan Ayşe Nam, “Ġoca Çınar Ġoca Çınar” dizeleriyle başladığı ağıdının devamında
“Saňa bir çift suvalım var/Memmed burdan savışdı mı” dizeleriyle çınar ağacına oğlunu görüp
görmediğini sormaktadır. Ağıdın ikinci dörtlüğüne de “Ġoca Çınar Ġoca Çınar” dizeleriyle
başlayan Nam, gençliğinde saçını taradığını oğlunun daha genç yaşta öldüğünü dile getirmiştir.
Bu dizelerden anlaşıldığına göre Nam, genç yaşta ölen oğlunun ölümünü kabüllenmekte
zorlanmaktadır. “Ġoca Çınar dibi serin” dizesiyle başladığı üçüncü dörtlükte ise oğlunun
mezarının derin kazılmasını istemektedir. Dörtlüğün üçüncü ve dördüncü dizelerinde ise il dışında
ölen oğlunun cenazesinin köye getirilmesi halinde kendisine haber verilmesini istemektedir. Bu
dizelerde Nam, bu isteğini kimden istediğini net olarak belirtmemiş olmakla birlikte ağıdın
içeriğinden Koca Çınar’dan istediği anlaşılmaktadır. Bu ağıtta bahsi geçen çınarın hayatının en
zor anında yaralı bir annenin dert ortağı, içini döktüğü bir vefalı dost olarak karşımıza çıkması
hem oldukça dikkat çekici bir ayrıntı hem de ağacın kişileştirildiğini ortaya koymaktadır. Çınarın
“koca” sıfatıyla birlikte zikredilmesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntıdır. Ayşe Nam’ın dertleştiği,
soru sorduğu, istekte bulunduğu bu çınara aynı köyden Âşık Kemal Kıl da doğrudan bir türkü
söylemiştir.
Âşık Kemal Kıl, “Cöbeli’nin Ġoca Çınarı” adlı dört dörtlükten oluşan türküsünde bu çınarın
güzelliğini ön plana çıkarmıştır. Birinci dörtlüğün ilk iki dizesinde çınarın Cöbeli’ye ait olduğu,
dibinde pınarın aktığı dile gitirilmiştir. Dörtlüğün son iki dizesinde ise çınara sevdiğinin pınardan
su içip içmediğini sormaktadır. İkinci dörtlüğün ilk dizesinde çınara halini bilen kişiler olup
olmadığını soran Kemal Kıl, dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerinde çınarın kollarını uzattığından,
dibinde yol geçtiğinden bahsetmiştir. Dördüncü dizede ise çınara bu yoldan güzellerin gelip
geçmediğini sormaktadır. Üçüncü dörtlükte genel olarak çınarın büyüklüğüne ve kuşların yuvası
olduğuna vurgu yapılmıştır. Son dörtlük olan dördüncü dörtlükte ise çınarın heybetinden,
güzelliğinden, köyün sembolü olmasından etkilenen Kemal Kıl; bu ağaca türkü söylemenin
hazzını ilk iki dizede dile getirmiş; üçüncü ve dördüncü dizelerde ise çınarın baharda açan
yapraklarını ve yaprak açtığı zaman tohumlarını savurmasını ortaya koymuştur. Türkünün
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doğrudan çınara yakılması, çınara soru sorulması ağacın şahıslaştırıldığını göstermektedir ki
ağaçla halleşmek, ona bir kişilik verip konuşturmak Türk halk şiirinde sıklıkla karşılaşılan bir
durumdur (Mirzaoğlu, 2015: 164). Aynı çınar “Mehmet Ali’nin Ağıdı” nda ise “Cöbeli’de Ġoca
Çınar/Dalın geymiş demir gimi” şeklinde geçtiğini de belirtmekte fayda var.
Béla Bartók’un da derleme çalışması yaptığı Toprakkale’nin Tüysüz beldesinde Cart Osman
adıyla bilinen Osman Evcimik’in tahimini olarak 1920’li yıllarda söylediği “Kekilli Mazı”
türküsü; Hatay Erzin’in girişinde “Kekilli Mazı” denen, etrafını sekiz dokuz kişinin kollarını
açarak ancak sarabildiği çok büyük bir mazı ağacının kesilmesi üzerine söylenmiş bir türküdür.
Türkünün birinci dörtlüğünde mazının kendi kendine mi çürüyüp devrildiği, yoksa kasıtlı olarak
bir insan eliyle mi kesildiği sorgulanmaktadır. Ayrıca ilk dizede mazının yeri ve yurdunun yol
üzerinde olduğu bilgisi de verilmiştir. İkinci dörtlükte “ġoca” sıfatıyla zikredilen mazı, “Ġaradır
ġaşları sürmeli gözü” dizesinde olduğu gibi bir kıza benzetilmiştir. Son dizede, mazıya Erzin’in
gelinlerinin ve kızlarının dibine gezmeye gelip gelmediği sorulmuştur. Üçüncü dörtlükte mazının
yıllara meydan okumasına, yedi yıl süren seferberlikte bile mazının civarındaki ağaçların
kesilmesine ve yakılmasına karşın heybetinden dolayı bu mazıya dokunulmamasına; kısaca
onlarca yıla, onca badireye karşın ayakta kalabilmiş bu mazıyı zalim birinin kıymış olabileceği
ihtimali dile getirilmiştir. Dördüncü dörtlükte mazının köküne ateş vurulduğu, yerine akasyaların
dikildiği ve etrafının da tel örgüyle çevrildiği bilgisi verilerek bir bakıma yıkılan veya yakılan
mazının yerinin son halinin tasviri çizilmiştir. Son dörtlük olan beşinci dörtlükte bunaltıcı yaz
sıcağında mazının gölgesinde serinleyen insanların gölgesinde eğlendiği bu mazının kıymetini
bilip bilmediği mazıya sorulmuştur. Ayrıca mazıyı birçok erenin gördüğü de dörtlüğün ikinci
dizesinde dile getirilmiştir. Görüleceği üzere bu türkü, yıllarca dibinde mola verdikleri devasa bir
mazı ağacının bilinmeyen bir sebepten dolayı yerinde yeller esmesi üzerine söylenmiş ağıt-türkü
tarzında bir türküdür. Eski dönemde etrafında pek ağaç olmayan, heybetiyle ve görünümüyle
dikkat çeken devasa ağaçlara kutsiyet atfedildiği bilinmektedir (Örnek, 2014:100). Türkünün
içeriğinden ve hikâyesinden anlaşıldığına göre bu ağaç, etrafındaki ağaçlardan gövdesinin
oldukça kalın olması, heybetli ve yüksek olması yönüyle ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu mazıya
duyulan saygı ve ardından yakılan türkü ile İslam öncesi tek ağaçlara atfedilen kutsiyet arasındaki
benzerlik aradan geçen yüzyıllara karşın ağaç kültünün yörede son zamanlara kadar varlığını
koruduğunu göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Bahçe’nin Kızlaç köyünün güney
yamacında da devasa büyüklükte bir çınar ağacı bulunmaktadır. Bu ağaca da yörenin âşıklarından
Âşık Ahmet Biçer bir türkü söylemiştir.
“Koca Çınar” başlıklı nakaratı iki benti üç dizeden oluşan ve “Ġoca Çınar Ġoca Çınar” dizeleriyle
başlayan türküsünde Âşık Ahmet Biçer; bahsi geçen çınarın kuşların uğrak yeri olduğunu,
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dibinden suların aktığını, dağlara odun yapmaya giden kızların dönüşte bu çınarın kollarına
salıngaç kurup sallandığını ve sallandığı bu çınara türküler söylediğini, yıldırım düşmesi sonucu
içinde olukların açıldığını, kendisinin dibinde teleme yediğini ve tıpkı kızlar gibi kendisinin de
bu ağaca türkü söylediğini dile getirmiştir. “Bin asırlık Ġoca Çınar/Sen tarihsin Ġoca Çınar”
şeklindeki nakarat kısımlarında ise çınarın yaşına ve tarihi bir çınar olmasına vurgu yapılmıştır.
Ahmet Biçer, “Kızlaç Köyü” türküsünde de bu çınardan “Ġoca Çınar’ı yıkaması çok meşhur”
şeklinde bahsetmektedir. Yörede ağaçlara söylenmiş başka türkü örnekleri de bulunmaktadır.
Yörenin önemli âşıklarından Kör Tavıt’ın “Alıç Seni Dur Yıkarım” türküsü alıç ağacı ile Kör
Tavıt’ın karşılıklı olarak atıştığı iki dörtlükten oluşan bir türküdür. Yağmurlu bir havada
gölgesine sığındığı alıç ağacına şimşek çakması sonucu ölümden kıl payı kurtulan Kör Tavıt, alıç
ağacına sitemini;
Alıç seni dur yıkarım
Seni dibinden sökerim
Saňa çok işler yaparım
Asısın alıç asısın
dörtlükleriyle dile getirir. Alıç ağacı ise bu siteme karşılıksız kalmaz ve şu dörtlüklerle Kör
Tavıt’a cevap verir:
Bilmiyon mu yerim yayla
Ġışımınan yazım yokdur
Ne çok soru soruyosun insanoğlu
Benim senden sözüm yokdur
Bu türküde ağaca sitemin dile getirilmesi, ağacın da Kör Tavıt’a karşılık vermesi ağaç kültüne
güzel bir örnektir. Doğrudan doğruya ağaçlara söylenen bu türküler dışında içinde ağaç geçen
hikâyeli türkü örnekleri de bulunmaktadır.
Esmehan’da pınarla bilikte bütünlük arz eden ağaç; Esmehan’ı hem kötü niyetli kişilerden hem
de vahşi, yırtıcı hayvanlardan koruyup kollaması yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Evren yılanların
yaşadığı dağdan kurtulan Esmehan, bol suyu ve otu olan bir pınarın yanına gelir ve burada hayata
tutunur. Geceleri ise bu pınarın başında yükselen heybetli çınar ağacının kovuğunda uyur. Bu
durum, pınarın başında bulup sonradan kendisine eş yapan bir bey bulana kadar devam eder. Bu
hikâyede pınarın su temin etmesi ve etrafındaki otlarla besin sağlaması ile ağacın da Esmehan’ı
saklaması; su ile ağaç kültünün iç içe geçtiğini göstermektedir. Su ve pınar kültünün iç içe geçtiği
bir başka türkü “Bir Çınar Bir Pınar Bir Ben Yalnız” dır. Köyde imamlık yapan Mustafa Kara,
köylülerin çoğunun yaylalara göç etmesinden dolayı camide tek başına namaz kılmak zorunda
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kalır. Caminin yanında devasa bir çınar ağacı, çınar ağacının dibinde ise bol suyu olan pınar
bulunmaktadır. Günler boyu camide tek başına namaz kılan/kıldıran Mustafa Kara, bir gün
camiden çıktığında bu pınarın başına oturarak bu türküyü söyler. Bu türküde kendisiyle birlikte
pınarın ve çınarın da yalnız kaldığını dile getirerek pınara ve çınara kişilik atfetmiştir. Bu yönüyle
türküde su ve ağaç kültü birliktelik arz etmektedir. Güzel Ahmet hikâyeli türküsünde babası
tarafından gözlerine mil çekilmek suretiyle kör olan Güzel Ahmet’in gözlerinin açılmasına vesile
olan güvercinler, bir ağaca konmuşlardır. Bu ağaçtan uçan güvercinlerden düşen tüyler sayesinde
gözleri açılan Güzel Ahmet’in gözlerinin açılmasında ağacın doğrudan doğruya olmasa da dolaylı
olarak katkısı olması ağacın olumlu bir özelliğine bir başka örnektir.
Doğrudan doğruya ağaca söylenmiş türküler dışında içinde ağaç geçen birçok türkü
bulunmaktadır. Elbeylioğlu’da “(Aman) Ağoluk’da (da) bugün bidse bir çınar/(Hele) Biddikden
sonra da istemez tımar (Öldüm elinden off, off)”; Elbeyli Köyü’nde “Ġoca Çınar deller köyün
pirine”; Mehmetli Beldesi’nde “Koca Çınar orta yerin bilirim”; Elbeylioğlu III’te “(Ah) Ağacın
çürüğü özünden olur”; Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı I’de “Gül ağacı boğum boğum/Gül dalını
dökdü bōn…/Gül ağacını bıdamışlar”; Sarı Ahmet’in Ağıdı III’te “Havadan bir çam yıkıldı/Dalı
bıdaġı döküldü”; Düldül Dağı IV’de “Sızılaşır çam dalların”; Âşık Halil IV’de “Gelin zülfün dar
ağacı”; Ali’nin Ağıdı’nda “Evimizin önü ġavak/Dalın ġırdım ufak tefek”; İşe Biz Geldik
Bayburd’a’da “Gözüm gördü ancak ġavak”; Sarı Gelin Suya Geder’de “Malat.y.a’nın
ġavaġları/Dökülüyor yapraġları”; Berit Dağı’nda “Ġarardıçlar kök saplamış böğrüne”;
“Irastgeddim Bir Geline” adlı türküde “Sakızlık purşun açınca”; Hele Bakın Şu Leylegin İşine’de
“Bir mahluġ var (da) ağacda biter”; Diğneyin Ağalar Bir Söz Söyleyim’de “Ġab(a) ağacın (da)
gürlemesi dalınan”;

Ġaşlarını Eğdirirsin’de “Palta dáğsin ġara ardıcın yıkılsın” şeklinde

geçmektedir.
5.1.3.5. Ateş ve Ocak Kültü
Türkler çok eski zamanlardan beri yönünü güney, saatini öğle, mevsimini yaz, rengini ise kızıl
olarak tasavvur ettikleri ve “od” adını verdikleri ateşe karşı her zaman hürmetkâr davranmışlar;
ateşte temizleyici ve kutsal bir kuvvet görmüşlerdir (Günay ve Güngör, 2018: 67). Hatta Türklerin
ateşe taptığı, ateşe ayin düzenlediği bile söylenmektedir. Türk hükümdarları ateşlere yapılan
ayinlerde ateşteki beliren suretlere bakıp kehanette bulunurdu. Ancak bu hükümdarların hangi
Türk kağanları olduğu bilinmemektedir. Ayrıca XI. yy. da Uygur kağanları kutsal kabul edilen
ateş, su ve altına benzetilmekteydi. Ateşi ilk bulan da bir Türk kağanı olan Türk adlı biriydi. Bu
hakan aynı zamanda ilk ocağı ateşlediği için ateş ibadetini de başlatan kişidir (Esin, 2001: 24-25,
58, 67).
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Ateşin en önemli özelliklerinden biri arındırıcı bir güce sahip olmasıdır. Mezarlıktan dönüşlerde
olsun kampa giren yolcularda olsun bu kişilerin hem kendileri hem de elbiseleri ateşle
arındırılması gerekmektedir. Dolayısıyla saflığından şüphelenen her şeyin kor halindeki iki ateş
arasından geçirilmesi, ocağın etrafında döndürülmesi ve üstünden atlatılması mecburidir (Roux,
2011: 233). Nitekim ateşle temizleme, temizlenme ritüellerine başta Göktürkler olmak üzere diğer
Türk boylarında ve Moğollarda da rastlamaktayız. Zaten Türklerin ve Moğolların kültürleri bazı
konularda birbirine oldukça benzemektedir (Eberhard, 1996: 62).
Bizans elçilerinden Teofilakt Simokatta’nın verdiği bilgiye göre Göktürkler, ateşe derin bir saygı
duymaktadır (Grousset, 2017: 113). Göktürkleri ziyaret eden Bizans elçisi Zemarkhos ve
mahiyetindeki kişilerin kötülüklerden arındırılması amacıyla iki ateş arasından geçirilmesi de
bunu doğrulamaktadır (Günay ve Güngör, 2018: 67; Kafesoğlu, 2002: 293; Turan, 2018: 79;
Ligeti, 1946: 64). Anadolu’yu yurt tutan Müslüman Türkler arasında günümüzde bile ocak ve
ateş kültünün izlerine rastlanılmaktadır. Ateş kültüyle ilintili bir diğer kült ise ocak kültüdür.
Geleneksel dünya görüşüne göre ocak, düzenin temsili ve dünyanın bir nevi yansıması olarak
kabul edilebilir. Altaylıların çadırındaki ateş, evin ve yeni ailenin başlangıç noktasıdır. Bunun
dışında ocak; boyun sembolü ve koruyucusu, insanoğlunun aracısı ve koruyucusu, zenginliğin
temsilidir. Nitekim çok eski zamanlarda aşiretten biri öldüğünde ölen kişinin ocağının da
söndüğüne inanılırmış. Ocak aynı zamanda ateş iyesinin yaşadığı yerdir (Lvova ve diğ.,
2013a:161).
Ateş kültünün izleri, halk hikâyelerinde varlığını sürdürmüştür. Bunun en güzel örneğini ise
Kerem ile Aslı Hikâyesi’nde görmekteyiz. Kerem’in Aslı’ya kavuşamaması üzerine derin bir ah
çekerek yanması, halk hikâyelerindeki ateş kültüne sadece bir örnektir (Özdemir, 2014: 78). Halk
hikâyelerinde karşımıza çıkan ateş ve ocak kültü türkülerde de karşımıza çıkmaktadır. Nitekim
yöreden derlediğimiz türkülerde ateş ve ocak kültüyle ilgili türküler bulunmaktadır.
Karacaoğlan’a ait “Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar I” türküsünün son dörtlüğü şu şekildedir:
Diyor (da) Ġaracoğlan ġırklar erenler
Ben gediyom hoşca ġalın yarenler
Ġonuşduğum (da) kavim ġardaş yarenler
Söğündürmen çıralarım yak benim
Karacaoğlan, bu dörtlükte artık kendisinin bu dünyadan göçme zamanı geldiğini, ölümünden
sonra dostlarından ocağını söndürmemelerini istemektedir. Karacaoğlan’ın kısa süren evliliğini
saymazsak

ömür

boyu

evlenmemiştir.

Dolayısıyla

çocuğu

olmayan

Karacaoğlan’ın

“Söğündürmen çıralarım yak benim” şeklinde dile getirdiği arzusu, neslinin devam etmesini
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istemesinden ziyade adının silinip gitmemesini ister niteliktedir. Benzer dizeleri “Ahmet Bey ile
Güher Hanım” adlı hikâyeli türküde de görürüz. Bir deve ısırması sonucunda bacağından
yaralanan Ahmet Bey, yedi yıl boyunca yatağa mahkûm olur. Bu süre zarfında ise Ahmet Bey’in
bakımını amcası kızı ve nişanlısı Güher Hanım üstlenir. Ahmet Bey’in her gün düzenli olarak
bakımını yapan Güher Hanım, bir gün gecikir. Ahmet Bey, nişanlısı Güher Hanım’ın kendisini
ihmal ettiğini düşünerek içli bir türkü söyler. Bu türküyü söyledikten kısa bir süre sonra ölür.
Ölmeden önce söylediği bu türkünün üçüncü dörtlüğünün “Ben ölürsem (de) ataşımı yakan
yok/Söndürmen çıramı derim ağlarım” şeklindeki son iki dizesinde kendisinin ölümünden sonra
yerini tutacak bir evladı olmadığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Karacaoğlan’ın
“Söğündürmen çıralarım yak benim” dizesi ile Ahmet Bey’in “Söndürmen çıramı derim ağlarım”
dizesinin birbirine oldukça benzemesi de dikkat çekicidir. İki türküde de ocak ve ateş kültü iç içe
geçmiştir.
Ocak kültünün geçtiği başka bir türkü “Damadın Ağıdı” dır. Eve yeni gelen ve güvey odasına
konan bir gelinin gerdek gecesinde kocasını tüfekle öldürür. Ölen oğluna ağıt yakan acılı anne
ağıdın ikinci dörtlüğünde “Ġınaman ha ġoňşularım/Yakdıcağım ocak baddı” şeklindeki
dizeleriyle oğlunun ölümüyle artık evini, yurdunu tutacak; kendisinden sonra neslini devam
ettirecek kimsenin kalmadığını dile getirmiştir. “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı I” de de ocak kültü
geçmektedir. Ali Ağa’nın mallarını çalan Açacak Omar’ın peşine takılan en büyük oğlu ve
ortanca oğlu Açacak Omar tarafından öldürülür. Ali Ağa’nın son kesen oğlu, hem abilerinin
intikamını almak hem de çalınan mallarını almak için Açacak Omar’ın karşısına çıkar. Açacak
Omar, Ali Ağa’nın bu son kesen oğlunu babasının ocağının batmaması adına vurmak istemediği
için bu oğlanı evine geri dönmesi için uyarsa da oğlan geri dönmez. Dönmediği gibi silahıyla
Açacak Omar’a ateş eder. Ancak silahın içi boş olduğu için silah ateş almaz. Bunun üzerine
Açacak Omar, bu oğlanı da vurarak öldürür. Bu hikâyede Açacak Omar’ın Ali Ağa’nın son kesen
oğlunu babasının ocağını tüttürmesi adına vurmak istememesi ocak kültüne güzel bir örnektir.
“Emmim Evin Duddu M(u) Ola” isimli hikâyeli türküde boş yere amcasının kızını boşayıp başka
biriyle evlenen Ahmet Bey, daha sonra yaptığına çok pişman olur ve bu pişmanlığından dolayı
hasta olur. Günden güne sararıp solan Ahmey Bey, ölmeden önce son kez eski eşini görmek ister.
Ahmet Bey’in eski eşi, ölüm döşeğindeki eski eşine söylediği türkünün ilk dörtlüğündeki “Bir
söz dedin emmimoğlu/Yakışır mı ocağıma” dizeleriyle eski eşinin kendisine boşanmadan önce
ağır bir söz söylediğini ve kendisinin bu sözü hak etmediğini dile getirmiştir. Bu anlamıyla bu
dizelerde “ocak” ın aileyi temsil ettiği anlaşılmaktadır. “Kozanoğlu’nun Ağıdı I” de de ocak kültü
bulunmaktadır. Bu türkünün hikâyesi ile “Emmim Evin Dudu M(u) Ola” türküsünün hikâyesi
kahramanların farklılığını saymazsak hemen hemen aynıdır. Kendisini boş yere boşayan ölüm
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döşeğindeki eşine “Ġurban olam emmimolu/Bir şor dedin yakışdı mı ocağına” dizelerini
söyledikten sonra kadının eski eşi Kozanoğlu ölür. Bu dizelerde bir önceki türküde olduğu gibi
“ocak” yine aile anlamda kullanılmıştır. İçinde “ocak” geçen başka türküler de bulunmaktadır.
Oğlağımın Belin Ala’da “Yükleddim eşeğe (de) sürdüm ocağa”; Hayta Hüseyin Ağa’nın
Ağıdı’nda ve Mehmet Efendi’nin Ağıdı’nda “Kahve kaynar ocağında”; Bir Yaylamız Var da O
da Morali’de “Menekşe ocağı sümbül biteği” şeklinde geçmektedir. Bu türkülerde “ocak” ise eski
zamanlarda ısınmak, yemek yapmak, aydınlatmak için evin bir köşesine yapılan ve içinde ateş
yakılan bölme ve bolluğu temsil etmesi yönüyle iki anlamda kullanılmıştır.
İçinde ateş geçen birçok türkü bulunmaktadır. Necip İle Zeynep’te “Ataş addın (da) ciğerimi
yandırdın”; Köroğlu II’de “Ataşa verdigim (vay vay) köyler varıdı”; Ġaranı’nın Dereleri I’de
“Beni ataşına yakar”; Elleme Ġoyunu Burda Dişlesin’de “Sarar alev ataş yakılır şimdi”; Dutulmaz
Mı Böylesinin Dediği’nde “Addın yüreğime ataşı ġoru”; Vay Felek Neddim Saňa’da “Ah bir ataş
yanar özümde”; Turnalar II’de “Geçin Eloğlu’nu yanman ataşa”; Sallanı Sallanı Pıňara Geldin’de
“Kerem gimi ataş addın özüme”; Bon Ben Bir Gelin Gördüm’de “Beni ataşıňa yakdın”; Bōn Ben
Bir Gelin Gördüm’de “Ataş sardı bütün örde/Ataş beni yakmaz oldu”; Musa Kılıç’ın Eşine
Söylediği Ağıt’ta “Yanıyor içimde (de) ġoruňan ataşı”; Acem Kızı’da “Yanmış ataşına Tarsus
Adana”; Süre Süre Vardık Ġurdoluğu’na’da “Üşüdük titredik bir ataş yakdık”; Yeter Yaradan’da
“Mecnun’un çekdiği aşk ataşından”; Boşa Efkârlanma Divane Göňül’de “Ataşlara düşdüğünü
duydun mu”; Kadirli’den İzmir Çeşme’ye Giddi’de “Yüreğimde ateş ciğer yanıyor”; Elbeylioğlu
IV’te “(Ah) İçerime ateş düğün ġurdurdun (düğün ġurdurdun)”; Bōn Ben Bir Gelin Gördüm’de
“Ataş sardı bütün örde/Ataş beni yakmaz oldu”; Dumanlı Yaylası’nda “Âşık Softa’m der ki (de)
hep yanmış ördü”; Sürmeli Bey’de “Maraş altı (da) yana yana örd olur”; Göç Elif’im Vaktı Geldi
Yaylanın’da “Çukurova (da) yana yana (da) örd olur”; Han Mahmut’ta “Aşġ ördüne ciğerimi
yakan yâr …/ Aşġ ördüne ciğerini yakarım”; Hocam Sana Gayet Üstün Dediler’de “Buňa
inanmazsan örde vururlar/Ataş nedir alaf nedir kül nedir” şeklinde geçmektedir.
5.1.3.6. Rüzgâr Kültü
Sibirya toplulukların anlatılarında gökyüzünün dört köşesinden esen dört rüzgârdan söz edilir.
Dört köşe de zaten dört yöne denk gelmektedir. Rüzgârın meskeninin ise dağlar olduğu kabul
edilirdi. Yakutlar, rüzgârın dağlarda yaşadığını düşündüklerinden bir ıslık çalarak rüzgârı
çağırabileceklerine inanırlardı. Bu düşüncenin etkisiyle hem Yakutlar hem de Lamutlar büyük bir
dağın yanından geçerken yüksek tonda konuşmamaya dikkat ederlerdi. Buna sebep ise yüksek
tonla konuşmanın dağın efendisini rahatsız edeceği ve kendi üzerlerine fırtına göndereceği
korkusuydu (Harva, 2014: 180). İbn-i Fazlan’ın verdiği bilgiye göre Başkurtlar “yel” i mukaddes
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bilmektedir (Esin, 1979: 22). Türk kültüründe önemli olan “rüzgar (yel), fırtına” derlediğimiz
türkü metinlerinde de geçmektedir.
Aşşāğıdan (da) Ġarbi Yeli Geliyor’da “Aşşāğıdan (da) ġarbi yeli geliyor”; Binin Gardaşlar da
Gedelim Ava’da “Ġarbi derler (de) seher çağı esene”; Düldül Dağı II’de “Ġarbisi poyrazı her yanı
açık”; Gökçedağ I’de “Deli deli eser ġarbi yelleri (yelleri)”; Kızlaç Köyü’nde “Ġarbi yeli ılgıt
ılgıt esiyor”; Öksüz Ali II’de “Ġarbi eser harmanlarım savrılır” şeklinde geçmektedir.
Öksüz Ali II’de “Poyraz eser gemilerim devrilir”; Meryemçil Beli’ydi Yaylanın Hası’nda “Eser
deli poyraz çamlar ses verir”; Ġol Ġol Oldu Cerit Eli Göçüyá’da “Eser poyraz çam dalları sızılar”;
Düldül Dağı’nda “Eser boyraz yelin Düldül” şeklinde geçmektedir.
Yayla Güzeli’nde “Ilgıt ılgıt eser seher yelleri”; Öksüz Ali’de “Ilġım ılġım esen seher yelleri”
şeklinde geçen “seher yeli” Bon Ben Bir Gelin Gördüm’de “Seher yeli her yellerin başısın/Aç
göğsünü memelerin üşüsün” şeklinde geçmektedir. Bu son türküde bahsi geçen dizeler, türkünün
yakılmasına neden olan dizelerdir aynı zamanda.
Memleket özlemi üzerine söylenen Acı Ve Serde Gurbet Eli Yelleri türküde otuz beş yıldır
Almanya’da çalışan Osmaniye’nin Kayalı köyünden Mustafa Koca, memleketinde esen yelleri
özlediğini türkünün nakaratlarında dile getirmektedir. Dolayısıyla bu türküde “yel” özlenen bir
nesne konumundadır. Bunun dışında “yel” türkülerde benzetme unsuru, geçit vermemesi,
sevdiğinin kokusunu getirmesi, serin olması, serin olması gibi olumlu ve olumsuz özelliklerinin
yanında söz kalıbı olarak da kullanılmıştır. İçinde “yel” geçen türkülerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
Mehmet Nam’ın Ağıdı’nda “Yel esdikce dalın döner”; Dinle Sevdiğim Dinle Sözümü’de
“Aşağıdan bir yel esti serinden”; Sırça’nın Ağıdı’nda “Yel esdikçe ġumu tozar”; Dağlar Senin
Namlı Namlı Ġarın Var’da “Yel esdikçe kokuların getirir”; Köse Hoca’nın Ağıdı’nda “Yel
esdikçe dalın düzler”; Ücesinde Lamlı Lamlı Ġarın Var’da “Yel eser de kokusunu getirir”; Düldül
Dağı II’de “Gayet serin olur yeli Düldül’ün”; Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı V’te “Geçemedim
yelliyimiş”; Tez Yetiş’te “Sevdamızı verme azgın yellere”; Parayı Belledim Yandım
Dutuşdum’da “İbiş Mezarı’ndan (da) yel gibi aşdım”; Şut Mehmet’in Ağıdı’nda “Şu Maraş’da
ulu mezar/Yel eser de ġumu tozar”; Önlerinden Cahan Akar’da “Köylerinin önü mezer/Yel eser
de ġumu tozar” şeklinde geçmektedir.
Rüzgâr ise üç türküde geçmektedir: Gökçedağ II, Turnalar IV ve Pınar. İlk iki türkü Âşık Hüseyin
Özdemir’e, üçüncü türkü Âşık Gaygılı’ya aittir. Bu üç türküde “rüzgâr” sırasıyla “Eser ürüzgarı
ne de çok yaman”, “Eser ürüzgarı insan bayılır”, “Serinlesin diye rüzgâra ġarşı” şeklinde somut
anlamıyla kullanılmıştır. İki türküde ise Bahçe ile Hasanbeyli ilçelerinde kurulan Rüzgâr
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Güllerini belirtmek için kullanılmış olup bir işletme adını temsil etmektedir. Türkülerde “fırtına”
da geçmektedir. Ora Güneş Dáğmedi Mi’de “Ora güneş dáğmedi mi/Fırtınası dinmedi mi”
şeklindeki dizede ise fırtına gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Bunun dışında Karacaoğlan, iki
türküsünü dağlarda yolculuk yaparken kar ve fırtınaya tutulması sonucu sığındığı kuytu bir yerde
söylemiştir.
5.1.3.7. Eşik Kültü
Eski Türklerin inancına göre evi koruyan bir tanrı bulunmaktadır. Bu tanrı, kapının pervazında ve
daha çok da eşiğinde bulunmaktadır (Roux, 2011: 235). Karginler ölüyü gömdükten sonra ateşe
ve kapıya üç kaşık votka serperler. İnanışa göre ön kapıda kabilenin koruyucu ruhu bulunmakta
ve bu ruh çadırı veya avluyu küçük kötü ruhlardan korumaktadır (Katonov, 2004: 67).
Derlediğimiz türkülerde “eşik” iki türküde geçmektedir: Düğünde Vurularak Ölen Mehmet’in
Ağıdı’nda “Süpürmedim eşiğinizi”; Mekân Ġursam Ġarlı Dağlar Başına’nda “Varabilsem yârin
eşik daşına” şeklinde geçmektedir.
5.1.4. Kutsal Kuşlar
Eski Çin ve Çularda bazı yırtıcı kuşların Gök Tanrı’nın temsilcisi olduğu düşüncesi vardı.
Türklerde ise Gök Tanrı’nın kuşu kuzgundur. Saksağan bir takımyıldızına adını verdiği ve belki
de bundan dolayı Kırgızlar-Gardizi’nin dediği gibi- saksağana tapıyorlardı. Su kuşlarından olan
kaz ve bir çeşit kuğu olan horday, kut ve beylik nişanesi olarak kabul edilmekteydi. Alper
Tunga’nın kızının adı da zaten Kaz idi. Oğuzlar, turnayı kutsal bir kuş olarak görmekteydi (Esin,
2001: 88-89). Kuşların Hunlar için de önemli bir yere sahip olduğunu her zaman bir talih işareti
olmasından ve de oklarına kartal telekleri takmalarından anlaşılmaktadır (Baldick, 2016: 33).
Kutsal sayılan bu kuşlar şamanların elbiselerinde de kendine yer bulmuştur.
Sibirya şamanları genel itibariyle bazı hayvanlarla yakınlık kurarken kartal, kaz, baykuş gibi
kuşlarla da yakınlık kurmaktadır (Drury, 1966: 61). Yapılan çalışmalara göre en eski ve orijinal
şaman giysileri hayvan biçimlerini taklit eden elbiselerdir (Çoruhlu, 2017: 116). Şaman, ayinlerde
yardımcı ruhlarını çağırır ve bunlar vasıtasıyla göğe tırmanır. Şamanın yardımcı ruhları genelde
zoomorf biçimli olarak tasavvur edilmektedir. Şamanların ayinlerde kuş gibi ötmeye hatta kuş
gibi uçmaya çalışmaları bu anlayışın bir sonucudur (Günay ve Güngör, 2018: 116).
Şaman ağacı, şamanın göğe çıkmasında önemli bir gereç olmasının yanında genç şamanın
yetişmesinde de önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. İnanışa göre kartal, büyük şamanları bu
ağacın tepesinde eğitir. Kuş sembolleri, şamanların uçabilme becerisini arttırmaktadır. Kartal, ak
şamanlara yardım ederken kuzgun ise kara şamanlara yardım etmektedir. Zaten çeşitli kuşlar,
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bahsettiğimiz bu ağaçların üst dallarında şamanların kuş biçimindeki yardımcıları olarak temsil
edilmektedir (Hoppál, 2019: 261-262). Şamanizm’de çok önemli bir yere sahip olan kuşlarla ilgili
inanışlara günümüzdeki bazı Türk boylarında bile rastlanılmaktadır.
5.1.4.1. Kuğu, Kaz, Ördek
Çoğu zaman kuğu ve kaz birbirlerinin yerine kullanılmaktadır (Roux, 2011: 207). Çok eski
çağlardan beri hem Orta Asya’da hem de Çin’de kaz ve kuğu gibi bazı kuşlar kutsal
addediliyordu. Bir örnek vermek gerekirse bu kuşlar Türklerce kut ve beylik nişanı olarak
görülmüştür, ördek ise Budist döneminde mutluluk ve refahın temsili olarak tasavvur edilmiştir
(Çoruhlu, 2017: 224).
Kuğu kuşuyla akrabalık motifi, çoğu Türk ve Moğol topluluğunda ortaktır. Bu topluluklarda
kuğuyla ilgili birçok inanış, motif olmakla birlikte en yaygını “ata kuğu” motifidir. Mesela AltaySayan ve Yakut boyları arasında bu motifin oldukça yaygın olduğunu görürüz. Hatta Altay-Sayan
boylarından bazıları isimlerine ön ek olarak “kuu/huu (kuğu)” sözcüğünü eklemektedir. Bu
uygulamanın totemist bir kalıntı olma ihtimali yüksektir. Sibirya Türk topluluğunun kendi
kökenlerini ilişkilendirdikleri kartal, şahin gibi başka kuşları olsa da kuğu ile daha yakın bağları
bulunmaktadır (Lvova ve diğ., 2013/b: 36-37). Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip bu
kuşlar derlediğimiz türkü metinlerinde geçmektedir.
Derlenen türkü metinlerinde kaz, ördek, kuğu; çoğunlukla sevgiliye benzetilen bir metafor olarak
karşımıza çıkmaktadır. Deli Boran I’de bir iftira sonucu yedi yıl dağda saklanmak zorunda kalan
Deli Boran, ayrı düştüğü Küpeli için söylediği türküde Küpeli’yi “Çıkmış da yaylaya başları
humar/Güvel ördek gimi göllere tumar” dizeleriyle bir ördeğe benzetmiştir. Elbeylioğlu VI adlı
hikâyeli türküde Elbeylioğlu, amcası oğlu Ali Kadıoğlu’nun eşi Muzu’yu “Aynanıl Gölü’nde bir
ördek yüzer (bir suna yüzer oy)” dizeleriyle bir ördeğe benzetmiştir. Karacaoğlan’a ait “Şu
Göllerde Öten Ġuşlar” adlı türküde Karacaoğlan, göl kenarında rastladığı güzel kızları ve gelinleri
“Ördeğinen ġaz değil mi” dizeleriyle ördek ve kaza benzetmiştir. Karacaoğlan’a ait ve içinde
birkaç türkü bulunan “Ġaşlarını Eğdirirsin” türküsünde Karacaoğlan, Elif’i “Sankı yeşil başlı
ördek” dizesinde görüleceği üzere yeşil başlı ördeğe benzetmiştir.
Sadece kızlar, gelinler ördeğe benzetilmemiş, erkekler de ördeğe benzetilmiştir. Öldürülen Üç
Oğulun Ağıdı III’te Türkmen Ali’nin Açacak Omar tarafından vurulan üç oğlu “Türkmen Ali’nin
uşağı/Güvel ördek yürüyüşlü” şeklindeki dizelerde görüleceği üzere yürüyüş tarzı bakımından
ördeğe benzetilmiştir. Bu türküler dışında kaz, ördek ve kuğunun benzetme unsuru olarak
kullanıldığı başka türküler de bulunmaktadır. Bu türkülere ve türküler içinde geçen dizelere Deli
Boran V’teki “Kayseri’den uçan ġuşlar/Ördeğinen ġaz değil mi”; Önlerinden Cahan Akar’da
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“Güvel ördek yörüyüşlü/Kesmeburnu gözelleri”; Sabahıňan Bizim Göle I ve II’de “Sandım ki
göle ġaz gelmiş”; Abbak Ġuğum Terk Eylemiş Sılasın’da “Abbak ġuğum terk eylemiş
sılasın/Ġuğum kalkmış vatanına gediyor” verebiliriz.
Bazı türkülerde ise ördek, kaz ve kuğu benzetme veya metafor olarak değil somut varlıklarıyla
geçmektedir. Deli Boran III’te bolluk ve zenginlik nişanesi olarak “Odanda çalınırdı alışġan
sazlar/Ötüşür ördeklerin (de) bağrışır ġazlar” şeklinde geçmektedir. Aynı şekilde Sekiz Yüz
Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’de “Sekiz yüz tavuğu dokuz yüz ġazı” zenginlik nişanesi olarak
geçmektedir. O Nedir Ki Yol Ediyor Deňizi’nde ise yapılan bir atışmada sorulan bir sorunun
cevabı olarak “Ördek derler suya geder ıslanmaz” şeklinde geçmektedir. Bana Kara Diyen
Dilber’de “Güllerde kuğular olur/Göğsü ak kara benlidir” dizelerinde olduğu gibi somut
varlığıyla geçmektedir.
İki türküde ise formel ifade olarak kullanılmıştır. Omar’ın Ağıdı’ndaki “Aşağıdan gelen
ġazlar/Önünü ardını gözler” dizeleri ile Ġaşlarını Eğdirirsin’deki “Irmak kenarında yáğelen
ġazlar/Uzadmış boynunu yârini gözler” şeklindeki dizeler birbirinin aynısı olmasa da kafiye ve
redif uyumu bakımından aynıdır.
5.1.4.2. Yırtıcı Kuşlar: Kartal, Şahin, Atmaca, Yırtıcı Kuş
Türk mitolojisinde doğan, atmaca, şahin ve kartal gibi kuşlar türeyişle ilgili başlıca temsili
hayvanlardır. Bu kuşlar, kendilerinden türediğine inanılan ya hayvan-ana ya da hayvan-ata olarak
tasavvur edilir. Bundan dolayı bu yırtıcı kuşlar, aynı zamanda töz olarak görülür. Mesela
Yakutların asil aşiretlerinin atasının kartal olduğuna inanılırken Teleütlerden Merkütlerin ise bir
kara kartaldan türediğine inanılmaktaydı (Çoruhlu, 2017: 171-172).
Çinlilerde ve Choularda da yırtıcı kuşların bazılarının Gök Tanrı’nın temsilcisi olarak görülmekte
iken Türklerde ise kuzgun Gök Tanrı’nın kuşu olarak görülüyordu (Esin, 1979: 39). Doğanlar
(şahinler), Türk-İslam kültürünün edebiyatında “Horasan’ın kahramanları” olarak da
vasıflandırılır. Bu yüzden bu bölgede bu kuşlara ayrı bir önem atfederler ki Uygur mitlerinde
mühim bir yer tutması da bunu doğrulamaktadır (Roux, 2018c: 608).
Derlediğimiz türkülerde kartal iki türküde geçmektedir. Bunlardan biri “Bebek Ağıdı” dır.
Göçerevli yaşam zamanında Yörük taifesine mensup bir Yörük gelinin bebeği bir ardıç ağacına
asılı kalır. Bebeğinin ağaca asılı kaldığını görmesine karşın bu durumu o dönemde gelinin
kaynana ve kayınbabasının yanında konuşmaması âdeti sebebiyle kimseye diyemez. Mola
yerinde bebeğin ağaçta kaldığı öğrenilmesi üzerine vakit kaybetmeden bebeğin takılı kaldığı
ağacın yanına vardıkların bebeğin bir kartal tarafından yendiğini görürler. Artık bebek için
yapacak bir şey kalmamıştır. Görüleceği üzere bu ağıtta kartal bebeği parçalayarak öldürmesi
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yönüyle karşımıza çıkmaktadır. “Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık” adlı türküde ise “Akan ġana
ġartal ġuzgun dönüyá” şeklinde geçmektedir. Bu türküde de kartal; yapılan bir kavgada akan
kanlara üşüşmesi yönüyle çıkmaktadır ki yine bir önceki türküdeki gibi olumsuz bir görünüm
sergilemektedir. Kartal dışında türkülerde şahin kuşu da geçmektedir. Ancak türkülerde şahin;
kartal gibi olumsuz yönleriyle değil; yüksekte uçması, turnayla beslenmesi, asalet ve yiğitliğin
sembolü olması, sevgilinin gözüne benzemesi gibi olumlu özellikleriyle ortaya çıkmaktadır.
Ceridler Rakka’dan Sökün Edince’de Rakka’dan Ceyhan Nehri kenarına konan Ceritleri tehdit
eden Dadaloğlu’ya aynı sertlikte cevap veren Cerit Türkmen aşireti reisi Ceritoğlu Ali Bey,
Dadaloğlu ve aşiretini kargaya benzetirken kendisini ve aşiretini ise “Ġarganın derneği (de) gelsin
şahana (şahana)” dizesinde olduğu gibi şahine benzetmiştir. Bir Beyoğlu İle Geldim Buruya
türküsünde şahin benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. Birbirini seven iki genç kaçarak bir yere
varırlar. Orada hüküm süren beyden kendisine kalacak bir hane isteyen kıza, bey yardımcı
olacağına kıza sahip olmak, kızla evlenmek istediğini dörtlüklerle dile getirir. Beyin teklifini
şiddetle reddeden kız, “Şahanın yuvasına ġarġa mı ġonar/Ġarġa gadar hökmün yokdur Beyoğlu”
şeklinde dizelerle beyi kargaya, kendisini ise şahine benzetir. İki türküde de şahin, asaleti temsil
ederken karga ise asaletsizliği, düşkünlüğü temsil etmektedir. Dadaloğlu’na ait Sırrını Verme De
Avrada Yâda türküsünde “Gardaşdan gardaşa da kemlik mi olur/Şahanın yuvası da issiz mi galır”
şeklinde geçen dizelerde asilzade, köklü aileler şahine benzetilmiş; bu ailelerin neslinin de aynı
babaları, dedeleri gibi asilzade olacağı vurgulanmıştır. Daha açık bir ifadeyle soy ve sopun önemli
olduğu öne çıkarılmıştır. “Saňa Derim Behri Dağı” hikâyeli türküsünün ikinci türküsünde ise Kör
Tavıt, gönlünü kaptırdığı kızın gözlerini “ Gözlerini benzeddim yavru şahana” dizesinde olduğu
gibi yavru şahine benzetmiştir. Bu türküde şahin asaletten ziyade güzellik unsuru olarak
geçmektedir.
İki türküde ise şahinin turna etini sevdiği dile getirilmiştir. Deli Boran IV’te “Şahan da pek sever
durnayı”; Bilemedim Bir Derdin Var Ġız Senin I’de “Şahanın yediği durna etidir” şeklinde geçen
dizelerde bunu görebiliyoruz. Burada şahinin bir leşten ziyade onlarca türküye konu olmuş turna
etini sevmesi yine şahinin olumlu özelliğini ortaya koymaktadır. Üç türküde şahin, somut
anlamıyla kullanılmıştır. Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa’da “Atmaca şahini yüksek uçarsa”;
Elbeylioğlu II’de “Yükseğinde (de) yavru şahinler döner (Amanın döner)”;

Ġaşlarını

Eğdirirsin’de “Şahan güccük yavrısına çekilir” dizeleri bu türkülere örnektir. Bu türküler dışında
içinde şahinin geçtiği türküler ise şunlardır: Deli Boran V’te “Şahanı seçelim bazdan…/ Şahan
durup baz dururkan”; Gülüsdana Beňzer Bu Dağlar Yazın’da “Issısımış şahinlerin yuvası”; Ġız
Ġaçırmak Ġolay Değil’de “Yükseğe şahin oturmuş”; Osman Akdoğan’ın Körü Topalı’da “Ala
sakça gendine şahanım demiş”.
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Yırtıcı kuşlardan atmaca, doğan ve alıcı kuş ise Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa’da “Atmaca şahini
yüksek uçarsa”; Heybe I’de ise “Ġolda götürürler doğanı”; Sürmeli Bey’de “Alıcı ġuşlar (da)
yüksek yapar yuvada (olur yuvada)” şeklinde türkülerde yalnızca birer kez geçmektedir.
5.1.4.3. Turna
Orta Asya’daki Türk ve Moğol halklarında çok önemli bir yeri olan turnalar (Reinhard ve Pinto,
2019: 24) eski Türk inancına göre uzun yaşamı ve ölümsüzlüğü temsil etmesinin yanında Altın
Köl Yazıtı’nda geçtiği üzere zenginlik ve bolluğu da temsil etmekteydi (Çoruhlu, 2017: 224).
Turnaların Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olduğu, seyyahların da gözünden
kaçmamıştır.
Arap seyyah İbn-i Fazlan’a göre Başkurtların on iki tanrısı vardır. Bu Türk boyunun kutsal saydığı
ve taptığı kuşlardan biri ise turnadır. Hatta bununla ilgili bir anlatı da bulunmaktadır. Bu anlatıya
göre turna kuşuna tapanlar, düşmanlarıyla yaptıkları bir savaşta yenik durumuna düşer. Yenik
durumdayken düşman kuvvetlerinin arka sıralarında turnalar belirir ve bağrışmaya başlarlar.
Turnaların bağrışmalarından ürken düşman kuvvetleri korkarak kaçar. Rivayete göre bu kişiler
turnaların kendisine yardım etmesinden sonra bu kuşlara tapmaya başlamışlardır (Bozkurt, 2018:
25).
Turnanın bu tarihi fonksiyonu hemen kaybolmamış, Bektaşi menkıbelerinde bütün canlılığıyla
varlığını korumuştur. Kızılbaş ve Bektâşîler, bu kuşu uğurlu saydıkları gibi bu kuşa karşı derin
bir saygı da göstermişlerdir. Şah İsmail’in şiirinin birinde “Turnaya vermiş sesini” şeklinde geçen
bu dizede ve Pir Sultan Abdal’ın bir şiirindeki “Hazeret-i Şah’ın âvâzı, turna derler bir kuştadır.”
şeklinde geçen dizelerinde turnaların sesinin Hz. Ali’den aldığı vurgulanmıştır (Eröz, 1977: 408409). Türklerin hayatında bu denli önemli bir yere sahip olan turna, Türklerin folklorunda da
kendine önemli bir yer bulmuştur.
Halk hikâyelerinde de turna; hasret, gurbet, haber ve selam iletme unsuru olarak mühim bir yer
tutmaktadır. Turnalar aracılığıyla sıladaki canandan haber sorulur, canana selam gönderilir.
Yaralı Mahmut hikâyesinde kahraman sevdiğine selamı turnalarla gönderir. Aynı şekilde Kerem
de yolda karşılaştığı turnalara sevgilisini sorar ve sevdiğine turnalarla selam gönderir (Aydoğan,
2006: 60). Kerem ve Yaralı Mahmut örneğinde olduğu gibi başka âşıkların şiirinde ve türküsünde
de turnalar önemli bir yer tutmaktadır.
Zaten âşık edebiyatı içinde en çok kullanılan kuş turnadır (Köse, 2012: 77). Öyle ki nerdeyse tüm
âşık ve halk şairi turnaları konu alan şiirler, türküler söylemiştir. Bunlardan birkaçına örnek
vermek gerekişe Kul Hüseyin, Sefil Ali, Âşık İbrahim, Âşık Pervarî, Âşık Esirî, Bayburtlu
Hicranî, Seyyid Osman, Âşık Talibî, Âşık Hasan, Âşık Garip Bektaş, Âşık Erol Şahiner, Âşık
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Ahmet Yeniceli, Ahıskalı Ali Paşa’yı sayabiliriz (İvgin, 2019: 142-155). Boratav, halk şiirlerinde
ve türkülerinde en duygusal parçaların belki de “turnam” sözcüğüyle başlayanlar olduğunu ifade
etmektedir. Boratav’a (2016: 116-117) göre halk edebiyatı mahsullerinde geçen turna kuşu divan
edebiyatındaki bülbülden çok daha canlı bir yere sahiptir. Keza turna; gariplere sılayı, sıladakilere
gurbeti anımsatan, şaire, âşığa üzerinden aştığı dağlardan haberler ulaştıran bir kuştur. Turnanın
teli de pek meşhur başka bir motiftir. Nitekim yöre âşıkları ve amatör icracıları da turnalara
kayıtsız kalmamış turnalarla ilgili birçok türkü söylemişlerdir.
Bu âşıklardan biri Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Âşık Hacı’dır. Dört kıtadan oluşan bu türküde
Âşık Hacı, turnalar vasıtasıyla sevgilisine mektup salmak ister. Bunun yanında turnalardan
kendinin doğup büyüdüğü köyüne turnaların konmasını da ister (Reinhard, 1965: 342). Aslen
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden olmasına karşın Çukurova’da çokça bulunan ve oldukça
sevilen Âşık Hüseyin de “turna” lara altı dörtlükten oluşan bir türkü söylemiştir (Atılgan, t.y.:
148). Karacaoğlan’ın da “turnalar” üzerine bir türküsü bulunmaktadır (Karaburç, t.y.: 19-20).
Yörenin tanınmış halk şairlerinden Seyfi Metin, bir çalışmasında (2018: 136) turnalara bir şiir
söylemiştir. Nitekim derlediğimiz birçok türkünün içinde turna geçtiği gibi doğrudan doğruya
turnalara söylenmiş türküler de bulunmaktadır.
Doğrudan turnalara türkü söyleyen âşıklardan biri yöreye ve Türk dünyasına damgasını vurmuş
Çukurovalı Karacaoğlan’dır. Elinde sazıyla diyar diyar gezerken mola vermek için oturduğu bir
yol kenarında gökyüzünde uçan turnaları gören Karacaoğlan, duygulanarak dört dörtlükten oluşan
“Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar” türküsünü söyler. Karacaoğlan, bu türküsünde genel olarak
gökyüzünde uçan turnalara derdini açmakta; onlarla hasbıhal etmektedir. Türkünün birinci
dörtlüğünde gökyüzünde bölük bölük uçan turnalara aşk derdiyle yaralı olduğunu, bu aşkın
kendisini perişan ettiğini söyleyen Karacaoğlan, turnalardan “Erkan edin şu halime bak benim”
dizesiyle yardım dilemektedir. İkinci dörtlükte de benzer duyguları dile getiren Karacoğlan,
üçüncü dörtlükte bu kez, gurbet eldeki yalnızlığını, ölmesi halinde arkasından ne gözlerini
yumacak ne de arkasından ağlayacak kimselerin olmadığını dile getirmiştir. Özetle söylemek
gerekirse gurbet diyarlarda gezen Karacaoğlan, bu türküsünde turnalara yalnızlığını anlatmakta;
onlarla dertleşmektedir. Derlediğimiz Köroğlu’na ait bir hikâyeli türküde ise “turna teli” ön plana
çıkmaktadır. “Köroğlu I” hikâyeli türküsünde en iyi askerlerinden Deli Hoylu’yu Mavili isminde
bir kız ile evlendirmek ister. Mavili, Deli Hoylu ile bir şartla evlenmeyi kabul eder: İran’da
bulunan turna telinin kendisine getirilmesi. Çeşitli badirelerden sonra İran’dan turna teli getirilir
ve Mavili’ye verilir. Bu hikâyeli türküde turna teli, tıpkı Dede Korkut’taki Kan Turalı’nın Selcen
Hatun ile evlenmek için yerine getirmek zorunda kaldığı üç sınav gibi bir evlenme sınavı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Dadaloğlu zamanında yaşamış İnce Bey, bir suçtan dolayı hapise atılır. Koskoca bir bey iken
sıradan insanlarla aynı koğuşta kalan İnce Bey, bu durumu bir türlü içine sindiremez. Bu duygu
yoğunluğu altında “Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden” adlı beş dörtlükten oluşan bir türkü
söyler. İlk dört dörtlükte turnaların göç güzergâhı tarif edilmekte ve bu güzergâhlarda uğranması
ve yapılması istenen dilekler dile getirilmektedir. Son dörtlükte ise bir zamanlar kırk atlısı olan
bir bey iken şimdi sıradan insanlarla, kölelerle aynı koğuşta kalmaktan duyduğu acıyı dile
getirmiştir. Bir bakıma son dörtlükte yaşadığı içi ıstırabı turnalarla paylaşmış; ona derdini
açmıştır. Turna, bu yönüyle bir dert ortağı, hâlden anlayan bir yoldaş hüviyetindedir.
Karacaoğlan, İnce Bey gibi yörenin birçok âşığı ve amatör icracıları da doğrudan doğruya
turnalara türküler söylemişlerdir.
Bu âşıklardan biri yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Âşık Karayiğit Osman’dır. Bir yıllık evli
olan Karayiğit Osman, 1974 yılında Kütahya’da askerlik yaparken hanımını ve memleketini çok
özler. Tenha bir yere geçerek turnalar aracılığıyla memleketine ve hanımına duyduğu hasreti dile
getirir ve turnalardan bunların durumlarını sormalarını ister. Karayiğit Osman “Turnalar I”
türküsünün birinci dörtlüğünde gökyüzünde uçan turnalara içini dökmekte; ayrılık acısının zor
olduğunu ve geride daha bir yıllık evli oldukları hanımının durumunu sormasını istemektedir.
İkinci ve üçüncü dörtlükte kendi memleketinin yolunu tarif eden Karayiğit Osman, turnalardan
kendi memleketinin yollarından ve kendi ilçesinin önemli su kaynaklarından Sabun Çayı’ndan
haber getirmelerini istemektedir. Son dörtlük olan dördüncü dörtlükte kendi köyünü ve yaylasını
açıklayan Karayiğit Osman, ölene kadar vazgeçmeyi düşünmediği bir yıllık eşinden turnalardan
bir haber getirmesini istemektedir. Memleket ve yâr hasretinin dile getirildiği bu türküde turnalar
aracı konumundadır, diyebiliriz.
Turnalara türkü söyleyen bir diğer âşık yörede oldukça sevilen ve türküleri söylenilen Erçenekli
Âşık Hüseyin’dir. Dört dörtlükten oluşan “Turnalar II” adlı türküde Âşık Hüseyin, Mersin’den
kaldırdığı turnaları Adana, Ceyhan, Düziçi üzerinden Beyoğlu, Kahramanmaraş ve Göksun’a
kadar uçurmaktadır. Turnalara bu uğrak yerleri hakkında bilgi verdiği gibi bazı uğrak yerlerindeki
tehlikelere karşı “Göğsün’de İsmail Bey avcı derler ondan sakının/ Birez yücelerden uçun
durnalar” dizelerinde olduğu gibi turnaları uyarmaktadır. Turnalara türkü söyleyen bir diğer âşık
Âşık Hüseyin Özdemir’dir. “Turnalar IV” adlı on bir dörtlükten oluşan türküsünde Âşık Hüseyin,
turnaları diğer turna türkülerinde olduğu gibi bazı güzergâhlara kondurmakta, bu güzergâhlar
hakkında bilgi vermekte, turnalara tavsiyelerde bulunmakta, turnalardan bazı isteklerde
bulunmaktadır. Âşık Hüseyin Bahçe’nin Arıklıkaş köyünden olmakla birlikte Düziçi ilçesinde
akrabaları olduğu için Düziçi’ne sıkça gelip gitmektedir. Arıklıkaş köyü ile Düziçi’nin birbirine
oldukça yakın olması da bu gidip gelmeleri arttıran önemli bir faktör olmuştur. Âşıklık geleneğini
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ve saz çalmasını Düziçili âşıklardan öğrenmiştir. Kendi köyü ile Düziçi arasındaki bir dağda
söylediği bu türküsünde geçen mekânlar Kahramanmaraş, Türkoğlu sayılmazsa Düziçi ile Bahçe
ilçesine ait mekânlardır. Turnaların konmasını, ziyaret etmesini, uymasını tavsiye ettiği mekânlar
ise Düziçi, Haruniye, Kutlar Kalesi, Dumanlı, Karkın, Lapaçlı, Bilalik, Botlar, Dereler, Türkoğlu,
Kahramanmaraş, Kaman, Kızlaç, Ayran, Bahçe, Örencik Dağı, Nohut, Arıklıkaş, Taşoluk,
Selemler, Dırbat, Mezgitli, Kokar Pınar’dır. Turnaların kişileştirildiği bu türküde sesinin
etkileyiciliğine ve tüyünün güzelliğinin insanı büyülediğine de vurgu yapılmıştır. Turnalara türkü
söyleyen bir diğer âşık, Âşık Softa (Abdullah Kara) dır.
1973 yılında Tekirdağ Çorlu’da vatani görevini yaparken bir gece nöbetinde havadan uçan
turnaların sesini duyan ve bu sesten çok etkilen Âşık Softa, orada irticalen turnalara on üç
dörtlükten oluşan bir türkü söyler. Âşık Softa, bu türküsünde güneye doğru uçan turnalara
uğramasını, ziyaret etmesini, görmesini, konmasını, selam vermesini tavsiye ettiği mekânlar; dini
ve milli yönü ağır basan mekânlardır. İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi,
Ankara’daki Hacı Bayram Veli türbesi, Aksaray’daki Somuncu Baba türbesi, Konya’daki
Mevlana türbesi, Tarsus’taki Eshabı Keyf Mağarası, Gaziantep Araban’daki Seydi Vakkas türbesi
ve İslahiye’deki Ökkeşiye türbesi, Menzil’deki Bilal Baba türbesi, Urfa’daki Balıklı Göl,
Siirt’teki Veysel Karani türbesi, Elazığ Harput’taki Pamuk Baba türbesi, Suriye’deki Süleyman
Şah türbesi; türküde turnaların görmesi, ziyaret etmesi, selam vermesi istenilen mekânlardır.
Türküde geçen bu mekânların tamamının dini ve milli mekânlar olması da dikkat çekicidir.
Türkülerde geçen “Acep nere uğrar (da) yoluňuz sizin …/ Ziyaret edin de gedin durnalar…/
Ordan öte uçun (da) gedin durnalar…/ Semah yapıp bir çark edin durnalar” şeklindeki dizeler
turnaların kişileştirildiğini göstermektedir.
Yörede tanınmamakla birlikte Hasanbeyli’nin Karayiğit köyünde oldukça tanınan, sevilen, örnek
alınan, biçim ve içerik açısından birçok değerli şiiri/türküsü bulunan “Hoca” lakaplı Mustafa Kara
da turnalara türkü söylemiştir. Mustafa Kara, tıpkı Âşık Softa gibi Kırklareli’nde askerliğini
yaparken bir gece vaktinde gökyüzünde uçan turnaların sesinden etkilenerek “Turnalar III” adlı
türküyü orada irticalen söylemiştir. Birkaç dörtlüğü eksik olan bu türküde Mustafa Kara,
İstanbul’da bir gün kalmasını tavsiye ettiği turnalardan kendi köyüne yakın Cebel ve Türkü’ye
vardıktan sonra kendi köyüne inmesini, son dörtlükte ise turnalardan amcası Süleyman Kara’nın
kendisini unutup unutmadığını sormasını istemektedir. Mustafa Kara’nın turnalar vasıtasıyla
amcasından bir haber almak istemesi turnaların aracı rolünü ön plana çıkarmaktadır.
Osmaniye’nin Bahçe köyünde oldukça bilinen, kendine ait birçok bestesi bulunan İsmail Hakkı
Erdoğdu da turnalara türküler söyleyenler arasındadır.
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İsmail Hakkı Erdoğdu’nun Çelebi adında bir oğlu, Adapazarı’nda tanıştığı bir kızla evlendikten
sonra bir daha kendi köyüne gelmez. Bu süre zarfında bir de Hakan adlı oğlu olur. İsmail Hakkı
Erdoğdu, uzun süredir görmediği oğlunu çok özler. Bir gün tarlada çalışırken gökyüzünden uçan
turnaların sesini işitince evlat hasretiyle yüreği birden kabararak orada oğlu ve torununa duyduğu
özlemi dile getiren “Turnalar V” türküsünü besteler. Erdoğdu, bu türkünün ilk dörtlüğünde
sinesinin yaralı olduğunu, gurbet elde olan ve uzun süredir görmediği oğlunun hasretiyle yanıp
tutuştuğunu söylediği turnalardan oğlundan olumlu haberler getirmesini istemektedir. Erdoğdu,
ikinci dörtlükte ise bu kez turnaların hepsine değil sadece turnaların başına hitap etmekte ve ondan
kendi yaralı halini sormasını istemektedir. Üçüncü dörtlüğün ilk iki dizesinde dizelerden
anlaşıldığına göre Yüce Allah’a hitap eden ve “O” ndan insanların kalbini kıran insanları
affetmemesini dileyen Erdoğdu; dörtlüğün son iki dizesinde ise turnalara seslenmekte;
turnalardan torunu Hakan’a selam göndermesini istemektedir. Dördüncü dörtlüğün “Durnam
gideceğiniz Adana üsdü/ Ben gelirken Bolu Dağı çok sisli” şeklindeki ilk iki dizesinde oğlunun
bulunduğu ilin yol güzergâhını genel hatlarıyla tarif etmekte; bu güzergâhlardan Bolu Dağı’nın
da çok sisli olduğunu söyleyerek turnaları buradan geçerken dikkatli olması konusunda
uyarmaktadır. Dörtlüğün üçüncü dizesinde uzun yıllardır köye gelmeyen oğlunun köye
gelmemesinin sebebini tam olarak anlamlandıramayan Erdoğdu, oğlunun köye gelmemesinin
sebebinin kendisinden kaynaklı olup olmadığını turnalardan oğluna sorarak öğrenmesini
istemektedir. Beşinci dörtlükte bu kez oğlu yerine Çelebi isimli torununu turnalardan gözleriyle
görüp bulmalarını söylemektedir. Son dörtlüğün ilk iki dizesinde ise yine dizelerden anlaşıldığına
göre aradan turnaları çıkarıp doğrudan Allah’a seslenmekte; kalbinin yaralı olduğunu
bildirmektedir. Son iki dizede ise oğlundan hiç mektup gelmemesine karşın oğlundan bir mektup
gelir diye postacıları dört gözle beklediğini dile getiren Erdoğdu, son dizede oğlunun bir mektup
göndermesini dilemektedir. Bu türküde turnalar; bir dert ortağı, haber getirip götüren bir postacı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yörede turnalara söylenmiş türkülerin çokluğuna bakılırsa
turnaların ister profesyonel âşıkların isterse de amatör icracıların düşünce yapılarında turnaların
ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
Doğrudan doğruya turnalara söylenmemekle birlikte içinde turnaların geçtiği birçok türkü
bulunmaktadır. Bu türkülerde turnalar genelde benzetme unsuru, şahinin avladığı bir kuş, dert
ortağı olarak karşımıza çıktığı gibi hazır söz kalıpları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kaman
Ağıdı I’de “Gölden uçdu bir çift durna/Ötüşüyo diliyinen”; “Kaman Ağıdı II’de “Gölden uçdu iki
turna/Ötüşüyo zarıyınan”; Deli Boran II’de “Şahin (de) neylesin durnayı”; Ölmezsem Alırım (da)
Iraz’ım Seni’de “Gökden uçan tek durnanın eşisin”; Hey Ağalar Nice Olur’da “Göklerden durna
çekilir/İner Bağdat’a dökülür”; Bilemedim Bir Derdin Var Ġız Senin I’de “Yiğidin bindiği Arap
atıdır/Şahanın yediği durna etidir”; Bilemedim Bir Derdin Var Ġız Senin II’de “Yiğidin bindiği
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(de) Arap atıdır/Şahinin yediği durna etidir”; Dosdum Saňa Selam Saldı Ġınalı’da “Mısır’ın
Bağdad’ın telli durnası”; Oturmuşlar Dize Dize’de “Saza sürerler durnayı/Göze çekerler sürmeyi”
dizeleri bu tür türkülere örnektir.
5.1.4.4. Diğer Kuşlar
Derlediğimiz türkü metinlerinde turnalar dışında “bülbül, karga, keklik, baykuş, güvercin, ibibik
kuşu, Huma Kuşu” gibi kuşlar da bulunmaktadır. Türkülerde geçen bu kuşlardan biri efsanevi
huma kuşudur. İki türküde geçen huma kuşu, türkülerin birinde sevgiliye benzetilmişken birinde
ise gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım’da “Sandım kı havada bir
ħuma ġuşu” şeklinde benzetme unsuru olarak; Âşık Halil I’de ise “Gökyüzünde ħuma ġuşu/Ne
bilir yerin ġıymatın” şeklinde hiç yere konmayan geçek huma kuşu olarak kullanılmıştır. Bir
türküde guguk kuşu (common cuckoo) geçmektedir. Meryemçil Beli’ydi Yaylanın Hası’nda
“Neşe verir yaylaya ġuġġuğun sesi” şeklinde yaylalara neşe vermesiyle karşımıza çıkmaktadır.
Kuşlar içinde değerlendirebileceğimiz tavuk ve horoz da türkülerde kendine yer bulmuştur.
Eski Türk-Moğol kültüründe pek yer bulmayan horoz, Anadolu’da heterodoks kesimlerinde
kendine yer bulmuştur. Ancak bu eski Türk inançlarında olduğu gibi bir ata veya başka bir kült
ifade etmemektedir. Kutsallaştırılan şahısların kabirlerinde kurban edilmesinden dolayı Hz.
Muhammet’in yoldaşı, Tanrı’nın yakını, göksel “tahta yakın” olan Cebrail ya da Selman Farisi
adındaki baş melektir. Ayrıca sabahları ötmesi, kötü ruhların zararlı davranışlarını
sonlandırdığına inanılır (Roux, 2011: 197).
Derlediğimiz türkülerde doğrudan doğruya horoza söylenmiş bir türkü metni ile içinde horoz
geçen üç türkü metni bulunmaktadır. Bu üç türkünün ikisinde horoz, sabaha karşı ötmesi yönüyle
birinde ise gerçek somut varlığıyla geçmektedir. Bir Çınar Bir Pınar Bir Ben Yalnız’da “Uykudan
uyandım horuz ötümü/Horuz sesi gelmez noldu bütünü”; Ali’nin Ağıdı’nda “Gine öddü ġanlı
horoz/Uyan Ali’m sabah oldu” şeklindeki dizelerde horuzun sabahleyin ötmesi yönüne vurgu
yapılmışken Parayı Belledim Yandım Dutuşdum’da ise “On liraya [çocuktan] horoz almış/Ġapıda
öddürün ġayrı” şeklinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır. “Horuzumun Yöne Öte” türküsü ise
kaybolan bir horozun varması muhtemel kişilere sorulması şeklinde mizahi bir türküdür. Bu
türküde Ġoca Töde, Bıyığı İnce, Deli Melek, Cufla Hoca, Medine Hatın, Aňşa Veli, Ġolu Böyük
adıyla bilinen kişilere horozu görüp görmediği sorulmaktadır.
Tavuk ise derlenen türkü metinlerinde dört türküde geçmektedir. Bu dört türkünün birinin konusu
tamamen tavuk olup diğer üç türküde ise sadece birer dizede geçmektedir. “Sarı Tavucağım Sarı”
türküsü düğün yemeğinin içine düşen bir tavuk üzerine tavuğa söylenmiş beş dörtlükten oluşan
bir türküdür. Bu Sene De Yokdur Yasım’da “Kel Memmed’e kesen tavuk”; Könçek Türküsü’nde
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“Tavuklarda olur kekmek”; Dinle Ġardaş Saňa Bir Mektup Yazdığım’da ise “Tavuklara ġıran
geldi duydun mu” şeklinde geçmektedir. Görüleceği üzere dört türküde de tavuk gerçek anlamıyla
kullanılmıştır. Bu kuşlar dışında başka kuşlar da türkülerde geçmektedir.
Bu kuşlardan biri kargadır. Dört türküden ikisinde şahin ile karga birlikte kullanılmış; şahin
asaleti, karga ise asaletsizliği ve nankörlüğü; başka bir türküde ise karga; kadir kıymet bilmeyen,
güzelin ve güzelliklerin değerini bilmeyen nankör tipleri temsil etmektedir. Dördüncü türküde ise
leş yiyen gerçek bir kuş olarak geçmektedir. Bu türküler ve içinde geçen dizeler şunlardır:
Ceridler Rakka’dan Sökün Edince’de “Ġarganın derneği (de) gelsin şahana (şahana)”; Bir
Beyoğlu İle Geldim Buruya’da “Şahanın yuvasına ġarġa mı ġonar/Ġarġa gadar hökmün yokdur
Beyoğlu”; Âşık Halil I’de “Ġargayı ġondurmuş güle/Ne bilir gülün ġıymatın”.
Türkülerde geçen bir diğer kuş ibili kuşudur. “Garipçe Garipçe Öten İbili” adlı hikâyeli türküde
geçen bu hikâyeli türküde sevdiği kızın göçtüğünü gören genç, orada bulunan beş yavrulu ibili
kuşuna sevdiğini aşağıdaki dörtlüklerle sorar:
Garipçe garipçe öten ibili (ibili)
(Aman) Dōğru söyle (de) beş yavruyun başuçun (başuçun)
Bizim eller (bizim eller) yaylasına göçdü mü
Tozakġaya (da) bellerinden (bellerinden) aşdı mı
Beş yavrulu ibili ise bu sevdalı gence aşağıdaki dörtlüklerle karşılık verir:
Üç gün oldu (üç gün oldu) sizin eller göçeli (göçeli)
Beş gün oldu Cihan Suyu’n içeli
Önü ġırmızı önlüklü alnı peçeli
Aşdı geddi (de) bir gözleri sürmeli
Bu türküde sevdalı gencin ibili kuşuyla konuşması, ona sevdiğini sorması; ibili kuşunun da bu
gence sevdiği kız hakkında bilgi vermek suretiyle cevap vermesi, tamamen şamanistik bir
unsurdur. Türk kültürünün en önemli eseri olan Dede Korkut hikâyelerinde suyla, ağaçla, dağla
konuşma ile bu türküdeki sevdalı gencin ibili kuşuyla konuşması, ibili kuşunun da aynı şekilde
cevap vermesi arasındaki benzerlik de bunu doğrulamaktadır.
Türkülerde geçen bir diğer kuş kırlangıçtır. İki türküde formel ifade olarak geçen kırlangıç, bir
türkünün ise tamamen konusu olmuştur. Karacaoğlan’ın “Yemen Ellerinden Gelen Ġarlanġıç”
adlı türküsü, yukarıda değindiğimiz gibi turnalara söylenmiş türküler gibi doğrudan doğruya
kırlangıçlara söylenmiş dört dörtlükten oluşan bir türküdür. Türkü her ne kadar kırlangıçlara
hitaben söylenmiş bir türkü olsa da dini içerikli bir türküdür. “Yemen ellerinden gelen ġarlanġıç”
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dizesiyle başlayan birinci dörtlükte kırlangıçlara geçmiş zamanları bilip bilmediğini soran
Karacaoğlan, kırlangıçların da kendisi gibi yalnız olduğunu dile getirmiştir. İkinci dörtlükte, bir
bakıma kırlangıçların doğal yaşamı tasvir edilmiştir. Bu dörtlükte, Yemen ellerinden gelen
kırlangıçların gurbet elde çamur ve samandan ev yapıp burada yavruladığını dile getiren
Karacaoğlan, bu kırlangıçların dünyanın gelip geçici olduğunu bildiğini de vurgulamıştır. Üçüncü
dörtlükte kırlangıçlardan ziyade Kâbe’yi yapanın İbrahim peygamber olduğu, inşa edilen
Kâbe’nin Allah’ın birliğine delil olduğu vurgulanmış; “Ġadir Mevla’m beni eyleme melül”
şeklindeki üçüncü dizede ise Allah’tan kendisini darda koymamasını, darda koyup üzmemesini
dilemiştir. Dörtlüğün son dizesinde ise yine kırlangıçlara dönüp onlara geçmiş zamanları bilip
bilmediğini tekrardan sormaktadır. Kırlangıçlara yer verilmeyen dördüncü dörtlükte genel olarak
dünyanın gelip geçiciliği, bu dünyada iken ahireti düşünerek yaşanılması gerektiği
vurgulanmıştır. İlk iki dörtlükte ön plana çıkan kırlangıçlar, üçüncü dörtlükte geri planda;
dördüncü dörtlükte ise tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılangıçlara soru sorulması, ona hitap
edilmesi,

kırlangıçların

gariplik

yönünden

kendisiyle

benzer

olması;

kırlangıçların

şahıslaştırıldığını göstermektedir. Bu türkü dışında kırlangıç, iki türküde formel ifade olarak
geçmektedir. Düğün Günü Vurularak Öldürülen Damadın Ağıdı’nda “Ġırlangıç yapar
yuvayı/Çamır sıvayı sıvayı”; Sarı Ahmet’in Ağıdı II’de ise “Ġırlangıç yapar yuvayı/Çamır suvayı
suvayı” şeklinde dizeler kılangıçların formel ifade olarak geçtiği türkülerdir. Türkülerde geçen
bir diğer kuş güvercindir.
Güvercin ile ilgili en güzel örneğe Karacaoğlan’a ait “Fenedir Dünyanın Ötesi Fene” adlı hikâyeli
türküde rastlamaktayız. Bu türküde iftiraya uğrayan Karacaoğlan, yöre ahalisi tarafından çivili bir
tahtaya atıldığı esnada Karacaoğlan, tam çivili tahtaya düşmek üzereyken güvercine dönüşür ve
uçarak ortadan kaybolur. O vakitten sonra Karacaoğlan’ı ne gören olmuş ne de sesini duyan
olmuştur. Şamanların ayin sırasında kuğu, kaz, kartal gibi yardımcı kuşlarının donuna girdiği,
onları taklit etmesiyle Karacaoğlan’ın güvercin donuna girerek sırra kadem basması arasında
oldukça benzerlik bulunması oldukça dikkat çekicidir. Bu da bahsi geçen türküde Şamanizm’de
önemli bir yer tutan “kuş donuna bürünme” motifinin olduğunu göstermektedir. İçinde güvercin
geçen başka bir hikâyeli türkü ise Güzel Ahmet’tir. Bu türküde güvercin, babası tarafından
gözlerine mil çekilen Güzel Ahmet’in gözlerinin açılmasına yardımcı olmasıyla ortaya
çıkmaktadır. Güzel Ahmet’in iki yavrusu olan anne bir güvercinin uçtuktan sonra yere düşen iki
tüyü gözlerine sürmesiyle gözleri açılır. Bu türküde Güzel Ahmet’in bütün hayvanların ve
kuşların da dilini öğrenmesi ve onlarla (yılanla karşılıklı olarak türkü söylemesi gibi) konuşması
da bir diğer şamanistik unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkülerde karşımıza çıkan bir diğer
kuş baykuştur.
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Üç türküde kendine yer bulan baykuş; bir türküde azgın bakışıyla, iki türküde ise benzetme
unsuruyla ortaya çıkmaktadır. Âşık Sefer Tuna’ya ait “İki Cani İgfal Eddi Yârimi” adlı hikâyeli
türküde Âşık Sefer Tuna kendi yalnızlığını “Bayġuş oldum viranede öterim” dizesinde olduğu
gibi baykuşun viranelerde ötmesine benzetmiştir. “Söylerim Söylerim Sözümden Almaz” adlı
hikâyeli türküde hanımını yeğeni Etter Mahmut ile yakalayan Karacaoğlan, kendini aldatan
hanımına söylediği türküde kendisini “Boş yuva beklemiş bayġuşa döndüm” dizesinde olduğu
gibi boş yuva bekleyen baykuşa benzetmiştir. Bir kıza sevdalı olmasına karşın kızın kendisine hiç
yüz vermemesi üzerine söylediği

“Ahu Gözlüm Ne Yüksekden Uçarsın” adlı başka bir

türküsünde Karacaoğlan, bu kızın sert bakışını “Azgın azgın baykuş gibi bakarsın” dizesindeki
gibi baykuşun sert bakışına benzetmiştir. Türkülerde sıklıkla geçen bir diğer kuş, kekliktir.
Derlediğimiz hikâyeli türkülerde keklik dokuz türküde geçmektedir. Bunlardan beşi, dağlarda
(üçü Düldül Dağı biri Karlık Dağı) ve kayalıklarda sekmesi, ötmesi yönüyle; birinde yöresel bir
deyim şeklinde, birinde sevgilinin yürüyüşüne benzetilmesi, birinde kaçan bir sevgiliye
benzetilmesi, birinde ise kafeste beslenmesi yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Duddun Da
Ġolumdan Ortaya Addın’da “Daşlarında kekliklerin ötüyor (ötüyor)”; Düldül Dağı II’de “Ötüşür
keklikler geder hoşuma”; Düldül Dağı III’te “Daşlarında kekliklerin ötüyor”; Sırça’nın Ağıdı’nda
“Şu Ġarlığ’ın daşlarına/Keklik ġonar başlarına”; Ahu Gözlüm Ne Yüksekden Uçarsın’da “Keklik
gibi daşdan daşa sekersin”; Çayır Çimen Olsun Döndü’m Meskenin’nde “Sen keklik oluver ben
de avcısı”; Benli Emine’nin Kocasına Söylediği Ağıt’ta “Ġayalarda öter keklik”; Sağlık Olsun
Gelirim Bir Gün’de “Ġafesde beslenen ġınalı keklik”; Tahsildar Ali’nin Ağıdı’nda “Keklik
kekliğe dakılar” şeklindeki türküler içinde keklik geçen türkülerdir.
Keklik dışında Çobanın Elinde Ġaval’da “Serçe ġadar olamadım”; Bir Çınar Bir Pınar Bir Ben
Yalnız’da “Serçeler ötüşür ara sırada” şeklinde serçe de iki türküde geçmektedir. İlk türküde
benzetme unsuru olarak kullanılmışken, ikinci türküde ise serçe, gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
Türkülerde en çok kendine yer bulan kuş ise bülbüldür.
Derlediğimiz iki türkü doğrudan doğruya bülbüle söylenmiştir. Karacaoğlan Sabahtan Uğradım
Bülbül Sesine isimli dört dörtlükten oluşan türküsünü ağaçta öten bir bülbülün sesinden
etkilenerek icra etmiştir. Her ne kadar bu türkü dalda öten bir bülbüle söylenmiş olsa da yörede
“ahiret üsdüne” olarak bilinen dini-tasavvufi tarzında bir türküdür. “Sabahdan uğradım bülbül
sesine/ O da bir yanını güle getirir” dizeleriyle başlayan türkünün birinci dörtlüğünün son iki
dizesinde sırrı ancak yiğitlerin tutabileceği, namertlerin ise sırra hiç sadık olmayacağı
vurgulanmıştır. İkinci dörtlükte kötü dilin insanın başına bela getireceği, namertlerin nasihatten
anlamayacağı, nankörlere de ne kadar iyilik yapsan görmeyeceği dile getirilmiştir. Üçüncü
dörtlük doğrudan nasihat veren bir dörtlüktür. Bu dörtlükte; yeri yurdu olmayan insanlarla
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muhatap olunmaması, sırların herkesle paylaşılmaması, karakter yoksunu insanlarla komşu
olunmaması gerektiği, olunması halinde ise namusuna mutlaka göz dikeceği dile getirilmiştir.
Türkünün son dörtlüğünde adına türkü söylediği ağaçta içli içli öten bülbülün boşu boşuna
ötmediğini belirten Karacaoğlan, tatlı dilin önemine vurgu yapmış, tatlı dilin bu dünyada
halledemeyeceği hiçbir sorunun olmayacağını ifade etmiştir. Son dörtlükteki “Derd(i) olmayan
bülbül öter mi dalda (oy oy oy)” dizesiyle Karacaoğlan, belki de toplumsal yozlaşmaya bülbülün
bile üzüldüğünü, bu yüzden de içli içli öttüğünü ifade etmek istemiştir. Doğrudan doğruya
bülbüle söylenmiş diğer bir türkü ise İki Bülbül Geldi Ġondu Dikene’dir.
Gurbet ele gelin giden bir kız, başta ailesi olmak üzere memleketini özlemeye başlar. Zamanla bu
hasretlik dayanılmaz bir hâl alınca kız, bir türkü söyler. “Vatan kültü” nün ön planda olan bu
türküde kız, memleket hasretini dile getirmiştir. “İki bülbül geldi ġondu dikene/Öte öte
ömrücüğün tükene” dizeleriyle başlayan bu türkünün diğer dörtlüklerinde bülbül yerini “Uçan
ġuşlar (da) ben anama gedicim” şeklindeki dizelerde olduğu gibi “kuş” a bırakmıştır. Aile ve
memleket hasretiyle yanıp tutuşan kız, uçan kuşlara memlekete gitmek istediğini dile getirmiştir.
Türkünün hikâyesinde kızın bu duygularını kocası da dâhil kimseye açmaya utanmasına karşın
bülbülün de içinde bulunduğu kuşlara çekinmeden açması, kuşun bir dert ortağı, sırdaş olarak
görüldüğünü ortaya koymaktadır. Doğrudan türkülere söylenilen bu iki türkü dışında içinde
“bülbül” geçen birçok türkü bulunmaktadır. Bu türkülerin çoğunda ise bülbül, gül ile birlikte
zikredilmiştir.
Bülbülün gül ile birlikte geçtiği türkülere “Deli Boran I” de “Ġıyam eder gül bülbüle dolaşır”;
“Diğneyin Ağalar Bir Söz Söyleyim” de “Bülbülün ġonalġası (da) ġonca gülünen”; Hey Ağalar
Nice Olur da “Bülbül gülsüz ötmezimiş”; Âşık Halil V te “Bülbülün figanı (da) ġonca gülünen”;
Sallanı Sallanı Pıňara Geldin’de “Bülbül olup (da) gül dalına ġonarsam”; Bu Dünyanın Servetini
Neyleyim’de “İstemem bahçende ġarı bülbüller ödsün/Benim gonca gülüm (de) solduktan keri”;
Pencereden Bakan Dilber’de “Gül bülbülün sekiminde/Zülüf perçem takımında” dizelerini örnek
verebiliriz. Bazı türkülerde ise bülbül; gül yerine bahçe, bağ, dal ve diken ile birlikte
zikredilmektedir. Bu türkülere ise Çok Kelam Ġonuşursan Ağzın İçinde’de “Bülbül ġonup ötmedi
mi bağında”; Eğlen Güzel Güzel Eğlen Figam Açayım’da “Cevap verem bahçemdeki bülbüle …/
Cevap verrim bahçendeki bülbüle”; Bugün Ben Bir Güzel Gördüm II’de “Bülbül ġonmuş dal
üsdüne”; Kaman Ağıdı II’de “Has bahçanın ġonca gülü” şeklindeki türküleri ve türküler içindeki
dizeleri verebiliriz.
Bu türküler dışında bülbül; yuvada ötmesi, yâre benzetilmesi, kocalarını kaybeden gelinlerin
ağlaması, yuvanın dağılması, göç etmesi, saz sesine benzetilmesi gibi sembollerle karşımıza
çıkmaktadır. Bu türkülere Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım’da “Ġávúr bülbül eddi (de
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ulan) dillerimizi”; Hey Ağalar Bir Güzele Uğradım’da “Bülbül ne hoş öter amma yuvada”;
Andırın’ın Yazıları’nda “Sanki şeyda bülbülüdür”; Sarı Ahmet’in Ağıdı I’de “Bahçede bülbül
ġığırır”; Ali Paşa’da “Kafesden bülbül uçurdum”; Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı I’de “Üç ġardaşın
dört gelini/Bülbül oldu öddü bōn”; Binin Gardaşlar Da Gedelim Ava’da “Kırıldı bülbülü bozuldu
yuva”; Sallanı Sallanı Pıňara Geldin’de “Vaktı gelmeyince bülbül mü öter”; Ġısmet Oldu Ben Bu
Elden Gediyom’da “Sehil’den yaylaya (da) göç eddi bülbül (vay ġayrı bülbül)”; Görüküyo
Hamite’nin Ġalası’nda “Çaňımız öterdi (de) bülbül avazlı”; Görüküyo Hamite’nin Ġalası’nda
“Çaňımız öterdi (de) bülbül avazlı” türkülerini örnek verebiliriz. İçinde bir tür olarak “kuş” geçen,
ismi zikredilmeyen türküler de bulunmaktadır.
İsmi zikredilmeyen kuşlara en güzel örnek Karacaoğlan’a ait Söylerim Söylerim Sözümden
Almaz adlı hikâyeli türküdür, diyebiliriz. Bu hikâyeli türküde bir düğünde sazıyla icra ederken
Karacaoğlan’ın sazının düzeni bozulur. Ne kadar uğraşsa da sazına düzen vermeyen Karacaoğlan,
evinde kötü giden bir şeyler olduğunu sezinleyerek dışarı çıkar ve “Yarabbi, baňa bir ilham ver,
şu evi bir görüm.” diye dua eder. Duası kabul olunan Karacaoğlan, bir kuşa dönüşerek evine varır.
Bu türküde Karacaoğlan’ın kuş donuna girmesi ve uçarak evine varması tamamen şamanistik bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim şamanların ayin sırasında çeşitli kuşların donuna
girdiği bilinmektedir. Bu da yöre halkının Müslüman olmasına ve aradan geçen onca yıla rağmen,
muhayelesinde bu kültü koruduğunu, yaşattığını göstermektedir.
“Alıcı kuş” ve “huma ġuşu” gibi yırtıcı ve mitolojik kuşlarla birlikte zikredilen kuşları saymazsak
derlediğimiz hikâyeli türkülerde kırka yakın “kuş” sözcüğü geçmektedir. Türkülerde “kuş”
sözcüğü genel olarak bütün kuşları kapsayıcı bir şemsiye olarak kullanılmıştır. “Kuş”, türkülerde
gerçek somut anlamının yanında yuvası olması, uçması, tıpkı “turna” gibi memlekete haberler
göndermesi, sıladan haber getirmesi, sevdiğine selam iletmesi, gönül kuşu gibi mecazi anlamlarda
kullanılması gibi birçok yönüyle karşımıza çıkmaktadır.
Yörede oldukça bilinen “Gündeşlioğlu II” hikâyeli türküsünde Gündeşlioğlu bütün malını
mülkünü kaybetmesi üzerine kendini “Ben bir ġuş idim de uçdum havaya/Ġırıldı ġanadım
düşdüm yuvaya” dizelerinde görüldüğü üzere kanadı kırılmış bir kuşa benzetmektedir. Bahçanıza
Bir Daş Addım Fişniye adlı türküde sevdiği kıza kavuşamayan bir delikanlı; üzüntüsünü, sitemini,
burukluğunu “Her ġuşun bir yuvası var” şeklinde dizeyle dışa vurmuştur. Doğada her kuşun bir
yuvası olmasına karşın kendisinin bir yuvası yoktur. Bu da acısını daha da arttırmaktadır. İki
Bülbül Geldi Ġondu Dikene’de ise kuşlar “Uçan ġuşlar (da) ben anama gedicim” şeklinde hitap
edilen bir dost olarak ortaya çıkmaktadır.
Bazı türkülerde ise “kurt” veya “keklik” gibi bir varlıkla bir söz öbeği kurarak karşımıza
çıkmaktadır. Duddun Da Ġolumdan Ortaya Addın’da “Göňul isder kekligini ġuşları”; Ben De
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Çıkdım Ġabaca’nın Başına’da “Ġuşlar ġurtlar tabib idi gendine” türküleri buna örnek teşkil
etmektedir.
Dağlar Gayet Yüksek Düz Ġanlıseki’de “Gönül ġuşu yüksek uçar dudulmaz”; Gündeşlioğlu III’te
“Yüksek uçdu göňul ġuşu havadan”; Elbeylioğlu VII’de “Uçdu göňül ġuşu çıkdı havaya/Ġırıldı
ġanadım düşdüm yuvaya” dizelerinde görüleceği üzere üç türküde “gönül kuşu” şeklinde mecazi
anlamda kullanılmıştır. “Hanifi Bebek’in Ağıdı” nda ölen Hanifi Bebek, ağıtın yakıcısı aynı
zamanda Hanifi Bebek’in eşi Fatma Bebek tarafından “Ġuşumu uçurdum Türk’den” şeklindeki
dizede görüleceği üzere bir “kuş” a benzetilmiştir. Eski Türk inancında insanın ruhu bir kuş
şeklinde bedeni terk ettiği bilinmektedir. Bir türküde ise yöresel dilde “kuş, civciv” anlamı taşıyan
“cücük” geçmektedir. Öksüz Ali II’de nişanlısını yeğeni ile evlendiren Develioğlu’ndan
nişanlısını kendisine tekrardan vermesini isteyen Öksüz Ali, kendisini “Bir cücük de bir çalıya
çevrilir” dizesinde görüleceği üzere küçük bir kuşa benzetmiştir. Bunun dışında Öldürülen Sekiz
Kardeş Ve Babalarının Ağıdı’nda “Sabaħıňan bir ġuş öter”; Cöbeli’nin Ġoca Çınarı’nda “Dalında
saklar ġuşunu” dizelerinde de kuş geçmektedir.
5.1.5. Kutsal Hayvanlar
Belli başlı hayvanlar, Şamanizm’de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayin sırasında karşılarına
çıkan hayvan şeklindeki kötü güçlerle mücadele eden şamanlara bu mücadelede yine hayvan
şeklindeki yardımcı ruhları yardımcı olur. Zaten şamanın bizzat kendisi de geyik veya kuş giysisi
ile gerçek bir hayvandır. Şöyle ki şaman; hayvan topluluğu ile bütünleşmiş, genellikle ritüel bir
çıplaklığı zorunlu kılan bir ön erginlemeyle hayvanlardan biri olmuştur (Roux, 2018a: 514).
Şamanizm’de önemli bir yere sahip olan hayvan kültü, Türklerin ve Moğolların düşünce
yapısında da önemli bir yer tutmaktadır.
Roux’a göre hayvanlar ağaçlar kadar evrende önemli bir yer tutmamaktadır. Çünkü hayvan,
insanlara hem daha çok benzemesinden hem de daha yakın olmasından dolayı iki tür arasındaki
sınır çizgisi daha az belirgindir (2005: 70). Hayvanların en dikkat çekici yetenekleri arasında
doğanın gidişatı hakkında insanlardan daha önce hissetme ve daha iyi anlama becerisini söylemek
gerekir. Bir örnek vermek gerekirse Gobi Çölü’nün batı taraflarında insanlar ve hayvanlar için
tehlike arz eden bir fırtına çıkmaktadır. Bu bölgeden giden kervanlardaki yaşlı develer, bu
fırtınanın geleceğini önceden sezdiği için hemen yere yatarak kafasını kuma sokardı. Bunu gören
insanlar fırtınanın çıkacağını anladıklarından hemen kendilerince bazı önlemleri alarak bu
fırtınadan kurtulmayı başarırlardı. Eğer develer bu fırtınanın geldiğini önceden haber vermeseler
bu insanların çoğu bu fırtınada hayatını kaybederdi. Altaylı halkların nazarında hayvanlar önemli
bir yer tutsalar da tarih boyunca hiçbir zaman tapınım unsuru olmamıştır (Roux, 2005: 72-73, 89).
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Türklerin ve Moğolların dünya algılarında ruhun çoğu zaman hayvan suretinde olduğu inancı
yaygındır. Bununla ilgili Buryatlardaki bir anlatı şöyledir: İki Buryat insanı bir çadırda yatarken
biri uyanır. Bir süre sonra uyuyan arkadaşının ağzından bir arının çıktığını görür. Bu arı belli
müddet çadırın içinde dolaştıktan sonra dışarı doğru uçar. Uyanık olan Buryatlı, arının ne
yapacağını merak ettiğinden dolayı hemen dışarı çıkar ve arıyı izlemeye koyulur. Arı ise oba
halklarının çadırlarının çevresinde dolaştıktan sonra uzaklaşarak bir dağ boğazında gözden
kaybolur. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrardan çadıra gelir ve çadırın içindeki su kovasına
konar. Ancak arı, su kovasına düşer. Çetin bir uğraştan sonra kovadaki sudan çıkmayı başarır ve
uçarak tekrardan uyuyan adamın burnundan içeri girer. Uyuyan Buryatlı uyanınca arkadaşına
gece bir dağ boğazına gittiğini ve orada gümüş paralar gördüğünü, geri dönüşte ise bir deniz
kıyısına vardığını ve buradan denize düştüğünü, zor bela hayatını kurtardığını, sonra da
uyandığını anlatır. Arkadaşı da hemen dağ boğazına giderek gümüş paraları bulur (Harva, 2014:
215). Buradaki anlatıda insan ruhunun bir arı olarak karşımıza çıkması Türklerin ve Moğolların
düşünce yapısında hayvan kültünün ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Belli başlı
hayvanların eskiden beri kişilere isim olarak verilmesi de dikkate değer bir diğer husustur.
Belli başlı hayvanların Türklerde şahıslarda ad olarak kullanılması totemizmin kalıntılarının
bilinçaltında yaşadığının somut kanıtlarıdır (Roux, 2018d: 623). Roux, başka bir çalışmasında da
bilhassa da 12. ve 13. yy. da hayvan adlarının soyadları olarak kullanıldığını ve bu durumun da
insanlar ile hayvanlar arasındaki sıkı bağı gösterdiğini belirtmektedir (2018c: 605).
5.1.5.1. Kurt
Kurt, Türklerin hayatında en önemli rolü üstlenen bir hayvandır (Roux, 2011: 190). İbrahim
Kafesoğlu’na göre Türklerde ata olarak kabul edilen tek bir hayvan vardır: kurt. Kurdun Türkler
arasında çok yaygınlık göstermesinin sebebi ise göçerevli bir yaşam tarzına sahip Türklerin
binlerce hayvanıyla bozkırların uçsuz bucaksızlığında en büyük tehlike olarak kurtları görmesi,
bu hayvana karşı korku ile beraber saygı duymasına dayanmaktadır. Öyle ki kurdun gerçek
isminin “böri” olmasına karşın gerçek isminin söylenmeyip yerde solucan tarzı bir sürüngenin
adının kullanılması tercih edilmiştir (2002: 291). Türeyiş destanında olduğu gibi diğer
türeyişlerde hayvan ata olarak önemli bir fonksiyona sahiptir. Çoğunlukla “Kök Böri, Gök Kurt,
Bozkurt” gibi adlarla anılan kurt, yeri gelmiş hayvancılıkla uğraşan Türklerin korkulu rüyası
haline gelmiş yeri gelmiş Türk mitolojisinin sembolü haline gelmiştir. Ancak İslam öncesi
Türklerde rehber, yol gösterici gibi birçok olumlu davranışın temsili konumundadır (Duran, 2012:
119-120).
Bazı araştırmacılar bazı hayvanların öldürülmesinin yasak olduğunu en başta da kurdun
öldürülmesinin yasak olduğunu belirtmektedir. Hem Türkler hem de Moğollar, kurt etinden pek
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hoşlanmadıkları için kurt etini yemezlerdi. Kurt ile ilgili birçok inanışın Anadolu’da son
zamanlara kadar devam ettiğini 1932 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde görmekteyiz. Bu ilçedeki
halkın dünya görüşüne göre kurt öldürülürse mutluluk yaylayı terk eder (Roux, 2005: 371). Yine
aynı bölgede, Silifke’de, Silifke Tahtacıları, bir kurdun aşık kemiğini bir iple bağlayarak herhangi
bir yere asarlar. Bu uygulamanın bütün dertlere çare olduğuna inanılır. Mesela sıtmaya karşı kurt
postundan birkaç kıl kopartılıp ateşin üstüne atıldıktan sonra başlarına bir örtü örtülür, bu tütsüye
doğru eğilinir ve bu tütsü teneffüs edilirdi. Ayrıca Anadolu’daki bütün kesimlerde yolda kurda
rastlanılması iyiye işaret olarak yorumlanırdı (Eröz, 1977: 411, 414). Bizim derlediğimiz hikâyeli
türkülerde kurt; yiğit insan için benzetme unsuru, çeviklik, avında kararlı, uluması gibi yönleriyle
birçok türküde karşımıza çıkmaktadır.
Bazı türkülerde bütün kuşları ve hayvanları temsil eder nitelikte “kurt ile “kuş” sözcükleri söz
öbeği olarak geçmektedir. Ben De Çıkdım Ġabaca’nın Başına’daki “Ġuşlar ġurtlar tabib idi
gendine”; Dinle Ġardaş Saňa Bir Mektup Yazdığım’daki “Ġurdlar ġuşlar ete doydu duydun mu”;
Turnalar III’teki “Bura Ġırklareli ġuş ġurd deresi”; Dumanlı Yaylası’nda “Ġırılmış ġuşları (da)
tükenmiş ġurdu” türküleri ve türkülerdeki dizeler bu kullanıma örnek teşkil eden türkülerdir.
İki türküde söz kalıbı olarak kullanılmıştır. Sürmeli Bey’deki “Maraş altı (da) yana yana örd
olur/Her sineği (de) bir alıcı ġurd olur” dizeleri ile Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın’daki
“Çukurova (da) yana yana (da) örd olur/Her sineği (de) can alıcı ġurd olur” dizeleri kurdun söz
kalıbı olarak geçtiği dizelerdir. Üç türküde ise benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. Ġocan Ölüp
Dul Ġalınca Dünyada’daki “Sakın varam deme sen bir aç ġurda”; Elleme Ġoyunu Burda
Dişlesin’deki “Pehlivanlar bir alıcı kurdumuş kurt”; Ceridler Rakka’dan Sökün Edince’deki
“Alaosmanoğlu (da) asıl ġurdumuz (ġurdumuz)” dizeler de kurdun benzetme unsuru olarak
kullanıldığı dizelerdir. Bu türküler dışında kurtlar türkülerde, doğadaki kurtlar olarak gerçek
anlamıyla kullanılmıştır. Emmim Oğlu’nda “Al öküzü ġurdlar yesin”; Bir Yaylamız Var Da O
Da Morali’nde “Gansız’da Gürdük’de uluşur ġurdlar”; Āşamıňan Millet Toplandı Bize’de
“Erġoçak bağı çalı bütün ġurd oldu/ Ġurdlar varıyo çekilsin sürümüz”; Berit Dağı’nda “Ġızıl
ġurdlar kervan olmuş çiğiline” türküleri ve türkülerde yer alan dizeler buna örnektir.
5.1.5.2. Aslan
Güç, kuvvet, kudret ve taht gibi sembolik anlamları olan aslan; eskiden beri Türk kültür hayatında
oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Türk kültüründe alplik ve yiğitliğin sembolü olan aslan,
günümüzde bile doğan çocuklara ad olarak konulmaktadır (Duran, 2012: 120).
Derlediğimiz hikâyeli türkülerde aslan yaklaşık otuz kez geçmektedir. Bazı türkülerde ise birden
fazla kullanılmıştır. Bir örnek vermek gerekirse Köroğlu I adlı hikâyeli türküde “aslan” beş kez
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kullanılmıştır. Aslan türkülerde genelde benzetme unsuru olarak geçmektedir. Köroğlu, kendi
askerlerini güçlü, cesur, asaletli, sadık, vefalı olması yönünden aslana benzetmiştir. Aynı
benzetmeyi Elbeylioğlu da yapmıştır. Allah’ın aslanı olarak bilinen Hz. Ali de Saňa Derim Saňa
Lemse Ġralı adlı hikâyeli türküde Allah’ın aslanı olarak geçmektedir. Mehmet Efendi’nin
Ağıdı’nda yedirmesiyle, içirmesiyle, gözü karalığıyla nam yapmış Mehmet, bacısı tarafından
aslana benzetilmiştir. Çayır Çimen Olsun Döndü’m Meskenin türküsünde ise Döne isminde bir
kız aslana benzetilmiştir. Bu son örnek de aslanın sadece erkekler için benzetme unsuru olarak
kullanılmadığını kadınlar için de kullanıldığını göstermektedir.
5.1.5.3. Boğa/Tosun/Öküz/Sığır380
Dünya mitlerinde güç, kuvvet gibi anlamları olan boğa, Türk kültüründe hükümdarın ve gücün
sembolüdür (Duran, 2012: 120). Eski Türklerde bilhassa alplık ongunu ya da timsali olan öküz
veya boğa, bazen gök bazen de yer unsuru içerisinde değerlendirilmiştir. Ancak daha çok yer
unsurunun içerisinde değerlendirilmiştir. Yere kurban olarak sunulan hayvanlardan biri de
öküzdü. Ayrıca yeraltı dünyasının hâkimi olan Erlik’in bindiği hayvan bir boğadır (Çoruhlu,
2017: 215). Bu bilgilerden boğanın Türk toplumunda önemli bir yere sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Derlediğimiz türkülerde boğa bir kez geçmesine karşın öküz ve sığır daha çok geçmektedir. Sığır,
beş; öküz ise dokuz kez türkülerde geçmektedir. Tosun ise bir türküde vaat edilen nesne olarak
ortaya çıkmaktadır. Boğa kültü içinde değerlendirebileceğimiz inek ise bir türküde üç kez
geçmektedir. Bu türkü, bütün sermeyesi bir inek olan bir kadının ineğinin ölmesi üzerine
söylenmiştir.
“Öküz Tüyü Turap Turap” türküsü tamemen öküz ile ilgili bir türküdür. “Emmim Oğlu”
türküsünde öküz “al” sıfatıyla birlikte iki kez kullanılmıştır. Türkünün hikâyesinden anlaşıldığına
göre türküde geçen öküzler, tarlada çift süren gerçek öküzlerdir. “İneğin Ağıdı” ise maddi durumu
çok zayıf olan, bütün sermayesi bir inek olan bir kadının ineğinin ölmesi üzerine söylenmiş bir
ağıttır. Ahmet’in Ağıdı’nda ise Ceyhan Nehri’ne düşen çocuğunun bulunması halinde “Beş düve
ġurban ederdim” dizesinde görüldüğü üzere yaralı anne, beş adet düve kurban adayacığını dile
getirmiştir. Nerenden Çıkdı Da Evvelki Sözün’de ise “tosun” vaat edilen bir nesne olarak
geçmektedir.
5.1.5.4. Ayı
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Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz. (Balcı, 2019).
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Ayının Türk mitolojisinde önemli bir yeri olmakla birlikte hiçbir zaman kurt, at veya kartal kadar
önemli bir yeri olmamıştır (Çobanoğlu ve Altar, 2016: 18). Nitekim derlediğimiz türkü
metinlerinde de ayının çok az geçmesi de ayının diğer hayvanlar kadar ön planda olmadığını
göstermektedir. Derlediğimiz türkü metinlerinde “ayı” üç türküde geçmektedir. Yazıya Bosdan
Ekerler isimli kına türküsünde “ayı” “Ağlıyacak ayı ayı” dizesinde olduğu gibi bir ağlama biçimi
olarak; Karacaoğlan’a ait Ahu Gözlüm Ne Yüksekden Uçarsın adlı türküde ise “Meyvenin eyisin
ayı yerimiş” şeklinde bir atasözü biçiminde; Haydi Gurbet Ele Burdan Göçelim adlı türküde ise
“Böyük ġızlar ayı gülü sokunur” şeklindeki dizede görüleceği üzere bir gül çeşidi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
5.1.5.5. At
Türk mitolojisine göre şamanı kutsal erklerin yanına ulaştıran, tanrıların yanında bulunan at
ölümün ve sezginin temsili olup şamanistik inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir. Tanrıların
insanlara yardımda bulunması için atın varlığı gereklidir. At, gizemli bir âlemi yeryüzünde temsil
ettiği gibi hem şamanın hem de insanların en sadık dostudur. At, aynı zamanda insanları cennete
götürecek yolu da bilmektedir. Mitolojide bu kadar önemli bir yer tutan atın Türk destanlarındaki
kahramanların da en büyük yardımcısı olarak da ortaya çıkmaktadır (Seyidoğlu, 1996: 55).
İnsanın vefalı dostu olan, sahibinin ölümünden sonra da sahibini koruyan bir tılsım olarak kabul
edilen at (Gordlevskiy, 2019: 86); halk edebiyatımızda adeta milli bir tip olarak karşımıza
çıkmaktadır (Sevük, 1954: 914). Öyle ki dünyadaki hiçbir ulusun folklorunda Türk folklorundaki
kadar at motifi bulunmamaktadır (Sıksık, 1983). Türk folklorunun önemli unsurlarından olan
destanlarda at, her daim ön planda olmuştur.
Destanlarda en çok yer tutan hayvan attır. Yakutların kültüründe kahramanların atları güneşin
olduğu taraftan gelmiştir. Bazı Türk topluluklarına göre ise atların Apsatı adında bir tanrısı vardır.
Hızır’ın boz veya kır atı kanatlı olup uçabilmektedir (Uraz, t.y.: 145). Köroğlu destanında da at,
çok önemli bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Köroğlu’nun Kırat’ı sudan çıkan bir aygırın,
at sürüsü içerisindeki bir kısrakla çiftleşmesi sonucu doğmuştur. Köroğlu’nun Paris nüshasında
ise bu su, Amuderya olarak karşımıza çıkmaktadır (Boratav, 2016: 83).
At, halk hikâyelerinde de önemli bir motif olarak ortaya çıkmaktadır. Konuyu somutlaştırmak
adına bir örnek vermek gerekirse “Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı” nı verebiliriz. Bu
hikâyenin kahramanı Bamsı Beyrek’in boz aygırı, kahramanın en yakın dostları arasındadır
(Ergin, 2015: 61-98). Aynı hikâyenin çalışma sahamızdan derlenmiş varyantında da at ön plana
çıkmaktadır. Hikâye kahramanı Bal Boğrek’in en büyük yardımcısı Báňli Boz isimli atıdır. Báňli
Boz, sahibini Horzan kralının tuzağından kurtarmak için çok sarf etmiştir (Görkem, 2000: 236).
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Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan ve Türk folklorunda karşımıza sıklıkla çıkan
“at” derlediğimiz hikâyeli türkülerde de en çok geçen hayvandır. Çoğu türküde at; zenginliğin
sembolü, atlı askerler, Hz. Hızır’ın binek atı, Hz. Ali’nin binek atı, suçlular için ölüm aracı,
sahibinin yoldaşı, çift sürmesi, gelinin götürüldüğü araç, yiğitlerin binek atı, üzerine iddiaya
girilen bir varlık gibi birçok yönüyle ortaya çıkmaktadır.
Elbeylioğlu I’de Elbeylioğlu’nun ve amcası oğlu Ali Kadıoğlu’nun kırk atlısı vardır.
Kahramanmaraş paşası Kör Paşa, Elbeylioğlu’nun atını bir bakıma gasp eder. Elbeylioğlu IV’te
yine Elbeylioğlu’nun kırk atlısı vardır ve bu atlıyı Kör Paşa öldürtür. Kamberoğlu ile Senem’de
Senem’in babası yanına kırk atlı alarak Kamberoğlu’nu aramaya koyulur. Bu kırk atlıyla
Senem’in yaşadığı yere gelir ve Kamberoğlu’nu ölüme mahkûm eden kızını ve kızının yeni
kocasını cezalandırır. Şeref İle Senem’de yıllar sonra sevdiğine kavuşan Şeref, Senem’i kırk atlı
ile evine gelin getirir.
Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım’da Ermeni kralına esir düşen Hüseyin’i ve adamlarını
Ermeni kralının kızı Asiye ayarladığı atlarla kurtarır. Gündeşlioğlu’nda amcasının kızının
tarlasında başak toplarken atın üstünde amcasının kızı gelir ve Gündeşlioğlu’nu tarlasından kovar.
Hikâyenin türküsünde ise küfeylan ile birlikte at “Beğánmezdim (de) küfaylanın eyisin/Şimdi baş
atımız (da) eşşek olukdur…/ Biri ata binerdi biri deveye” şeklinde geçmektedir. Köroğlu II’de
Şam’da Şirin Döne’nin gerdek gecesinde ölmesi üzerine Köroğlu ve atı sırra kadem basar. Burada
Köroğlu ile atının bütünlük arz ettiği, ikisinin de olağanüstü bir niteliğe haiz olduğu
görülmektedir. Köroğlu III’de üç kızı olan Gürcistan kızının yerini işi gücü olduğu için
göstermeyi reddeden kervancı, Köroğlu tarafından atların içine atılarak işkenceye maruz bırakılır.
Atların tekmesine ve ısırığına dayanamayan kervancı Gürcistan kralının yerini göstermeyi kabul
etmek zorunda kalır.
Öksüz Ali II’de nişanlısını kaybeden Öksüz Ali, at izlerini takip ederek nişanlısını bulmaya
çalışır. At izlerini takip eden Öksüz Ali, yolda bir çobandan nişanlısının kaçırıldığını öğrenir. Bu
hikâyede “at izi” sevdiğini arayan Öksüz Ali’ye yardımcı olması rolüyle karşımıza çıkmaktadır.
Saňa Derim Behri Dağı’nda ise Hz. Hızır, “Yetiş sen boz atlı Hızır” dizesinde olduğu gibi “boz
atlı” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. “Döne Türküsü II” türküsünde türküye konu olan Döne’yi
bir ata bindirerek Suriye’ye gelin gönderirler.

Ceridler Rakka’dan Sökün Edince’de ve Elden Geldi (De) Elden Geddi Gaziler’de Dadaloğlu’nun
dokuz yüz atlısı vardır. Bu atlıların sekiz yüzü Ceritlerle yapılan savaşta ölür. Türküde ise “Çek
atın başını (da) Ġırım’a doğru (beyler Ġırım’a doğru)…/ Arap atın (da) ġoç yiğidin gün oldu
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(beyler gün oldu)…/ (Eyy) Deh bre deh bre (de) dehle ġır atım” şeklinde “at” geçmektedir. Geceki
Gördüğüm Şol Gara Düşler’de ise Ceritlerle savaşa giren Dadaloğlu’nun üç yüz atlısı vardır.
Girilen bu savaşta üç yüz atlıdan iki yüzü ölür. Bu türküde ise at “Eherlen atımı (da) ġavim
ġardaşlar…/Bu ġavgaya (da) üç yüz atlı dıkıldı” şeklinde geçmektedir. Saňa Diyom Saňa Hasan
Ġala’sı’nda da türküden anlaşıldığına göre Ceritlerle savaşa giren Dadaloğlu’nun üç yüz atlısı
vardır. Bu üç yüz atlıdan ancak yüzü sağ kalabilmiştir. Bu türküde at “Arap atın ġoç yiğidin gün
(ü) oldu (Ey efendim)…/ (Ah) Atımı ahárleyin güccük ġardaşlar…/(Ah) Üç yüz atlı geldi harbe
dıkıldı” şeklinde geçmektedir. Saňa Derim Saňa Hasan Ġalesi’nde ise Dadaloğlu’nun sekiz yüz
atlısı vardır. Bu atlılardan yedi yüz tanesi, Ceritlerle girilen savaşta ölür. Bu türküde ise “Ġoç
yiğidin Arap atın gün oldu…/ Eherlen atımı (da) güccük ġardaşlar…/ Sekiz yüz atlıyınan (da)
cenge dıkıldı” şeklinde geçmektedir.
Deli Boran II’de padişah ile veziri, Deli Boran’ın üç gün içinde gelip gelmeyeceği üzerine besili
bir at üzerine iddiaya girerler. İddiayı kaybeden padişah atını vezirine vermek zorunda kalır.
Hikâyenin sonunda gerçekler anlaşılınca vezir, bir atın arkasına bağlanarak ölüme mahkûm edilir.
Hikâyenin türküsünde ise at “Dayım (da) biner Arap ata” şeklinde sadece bir kez geçmektedir.
Deli Boran III’te aynı şekilde padişah ile Arap seyisi “at” üzerine iddiaya girerler. Bu türküde ise
at “Ġırk atın var senin tavlada bağlı” şeklinde geçmektedir. Gerçekler anlaşılınca Arap seyisin de
akıbeti aynı olur.
Hırrak Mehmet’in Ağıdı’nda Hırrak Mehmet, atın üstünde Sabu Çayı’nı çekerken vurularak
öldürülür. Hırrak Mehmet’in atı, vurularak öldürülen sahibini ayakları arasına alarak korumaya
çalışır. Oraya gelen ahali, ceseti attan zar zor almayı başarırlar. Burada at; sahibinin sadık dostu,
vefalı yoldaşı olarak ortaya çıkmaktadır. “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı I” ve bu ağıdın varyantları
olan “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı III” ile “Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı IV”te Ali Ağa’nın üç oğlu
da atın üstünde Açacak Omar tarafından vurularak öldürülür. Hatça’nın Ağıdı’nda çakan
şimşekten dolayı atın şaha kalması sonucu Hatça, Aksu Nehri’ne düşerek ölür. Bu türküler dışında
içinde “at” geçen türküler aşağıda verilmiştir.
Köroğlu I adlı hikâyeli türkünün ikinci türküsünde her dörtlüğün sonunda “Çekin benim ġır
atımı”; Saňa Diyám Saňa (aa) Hasan Ġalesi’nde “Arap atın ġoç yiğidin gün oldu (gün oldu)”;
Celaloğlan’ın Ağıdı I’de “Ġır at kendi yem istiyo”; Düğün Günü Vurularak Öldürülen Damadın
Ağıdı’nda “Gır at da garşımdan geldi”; Benden Selam Söylen (de) Mürseloğlu’na’da “Hani benim
göğ ġır atım”; Pilavı Yavan Getirmiş’te “Göğnüm oğlu bȫk çitlik/Tayıkaň beslerler atlık”; Ġır At
Yemin Almış Yol Mu Dayanır’da “Ġır at yemin almış (da anam) yol mu dayanır”; Öldürülen Üç
Oğulun Ağıdı II’de “Enmez atın sarısı”; Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı III’te “Enmez atının sanrısı”;
Getirin Atımı Gidem Bazamaz’da “(Ulan) Getirin atımı (da) gidem bazamaz…/ Getirin atımı (da)
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gidem eşgere”; Geceki Gördüğüm Şol Gara Düşler’de “Eherlen atımı (da) ġavim ġardaşlar”; Sarı
Ahmet’in Ağıdı II’de “Üstünde postu atılı…/Al atı ġapıda bağlı”; Dutulmaz Mı Böylesinin
Dediği’nde “Gederken de ırastgeldim atlıya”; Bilemedim Bir Derdin Var Ġız Senin I’de “Yiğidin
bindiği Arap atıdır”; Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden’de “Arap at üstünde demim
varıken/Hasali’de kırk atlı bir báğ iken”; Düldül Dağı II’de “Hazreti Ali’nin atının adı verildi”;
Dinle Ġardaş Saňa Bir Mektup Yazdığım’da “İcili Hebip çifte atı dutarkan…/ Topal Yusup bir at
almış yürümez”; Bilemedim Bir Derdin Var Ġız Senin II’de “Yiğidin bindiği (de) Arap atıdır”;
Eşkıyalar Tarafından Vurularak Öldürülen Mehmet’in Ağıdı’nda “Gelen atlı beş miyidi”; Sekiz
Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’de “ Yolcular da yola çıkar atınan”; Dinleyin Ağalar Metini
Eyleyim’de “Ayrı durur binek atı Ahmed’in”; Mustafa’nın Ağıdı’nda “Hızır’ın atına bindi de
geddi”; Boşa Efkârlanma Divane Göňül’de “Aşk atından düşdüğünü duydun mu”; Yerin Osman
Şen’im Atlara Yerin’de “Yerin Osman Şen’im atlara yerin…/ Birini de bu at yer Osman Ağa…/
Her ġoşuda at ġalıyá geride…/ Gece gündüz (de) at peşinde ġopuyá” şeklinde geçmektedir.
“Kırat, kısrak, doru, tay, aygır, beygir, kulun” gibi atın farklı türleri de türkülerde sıklıkla
geçmektedir. Bunlar; türkülerde binek hayvanı, yük hayvanı, çift süren hayvan, zenginlik
nişanesi, yarış atı gibi somut anlamlarda kullanılmıştır. Bu türkülere Beňli Dorum Yan Gelip De
Yatıyá türküsü, emanet alınan yaşlı bir doru tipi atın ölümü üzerine mizahi tarzda söylenmiş bir
türküdür. Bunun dışında Anan Bacın Hep Bir Oldu Üçünüz’de “Doru atınız boş mu çekdiler”;
Efkârlısın Ġarı Bugün’de “Doru beygirini boş mu çekdiler”; Kaman Ağıdı I’de “Halıl Kahya’m
ġıra binse/Süleyman’ım doruyunan”; Kaman Ağıdı II’de “Halil oğlum ġıra binse/Süleymen’im
doruňan”; Hırrak Mehmet’in Ağıdı’nda “Müdür binmiş doru atına…/ Ġardaşımın doru atına”;
Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’de “Sekiz yüz ġısrak dokuz yüz beygir/Tozak daşı gibi bin
beş yüz aygır…/Yarısı al doru yarısı gök ġır…/ Ehere gelecek taylardan başġa”; Kaman Ağıdı
III’te “Halil Kâhya’m ġıra binse/Süleyman’ım doruyunan”; Emmim Oğlu’nda “ Tavladaki doru
taya…/Doru tayın nalı yoktur”; Yerin Osman Şen’im Atlara Yerin’de “Bin doru ata da sahada
görün/ Al ġısrak yedi tarranın birin…/Vasıkalı birin taydan besliyá” şeklinde geçmektedir. Deli
Boran III’te “(Efendim) Ġırk ġısrağın var da ġulunlu taylı”; Köse Hoca’nın Ağıdı’nda “Ġır ġısrak
cağlamıyo/Ġatır (da) tayı oynamıyor”; Dinleyin Ağalar Metini Eyleyim’de “Ġısrağı ġulundan
ayrı yayılır”; Taşın Yanardı Tütünün Tüter’de “Altında ġıratı ceddir uçağı”; Elden Geldi (De)
Elden Geddi Gaziler’de “(Eyy) Nerde ġaldı (da) benim nazlı ġıratım”; Yörü Bre Pınarbaşı’nda
“Nerde ġaldı (da) göğ ġıratım” türkülerini verebiliriz. Beş türküde sekiz defa geçen beygir, bütün
türkülerde gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Bu türkülerden biri olan Allah Rahmet Etsin Ġır
Bekir’in konusu ölen bir beygirin arkasından yazılan mizahi içerikli bir türküdür. İçinde beygir
geçen türküye bir örnek vermek gerekirse Ġoca Bel’e Çıkdım Ben Geri Bakdım’da “Yağmırı
görünce beygire çarpdım” türküsünü verebiliriz.
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5.1.5.6. Yılan/Evren/Ejder
Yılanlar, Türk mitolojisinde çok önemli bir yer tutmuştur. Taberi’nin eserinde Türkler arasında
anlatılan bir efsane şöyledir: başı inci, bedeni kızıl altın, gözleri yakut olan bir yılan yaratılır. Bu
yılana göğün en kutsal ve yüksek yerine yedi defa sarılması emredilir. Yılan da verilen emri yerine
getirir. Bu yılan o kadar büyüktür ki denen yere yedi defa sarılmasına karşın vücudunun yarısı
gökten yere kadar asılı kalır. Bu yılanın dört başı ve her başında yedi yüz bir yüzü bulunmaktadır.
Her yüzünde bin ağzı bulunan bu yılanın her ağzında ise bir dili vardır. Bu yılanın ayrıca seksen
bir de boynuzu vardır (Uraz, t.y.: 154-155).
Derlediğimiz türkü metinlerinde “evren, yılan, ejder” az da olsa geçmektedir. Güzel Ahmet’te
yılan, Güzel Ahmet’e yardımcı olması yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Babası tarafından
gözlerine mil çekilen ve bir sazlığa atılan Güzel Ahmet, bu sazlıkta tam yedi yıl kalır. Yedi yılın
sonunda Güzel Ahmet’e tesadüf eden bir yılan, Güzel Ahmet’in perişan haline acır. Yılanın
geldiğini hisseden Güzel Ahmet yılana;
Paldır küldür gelen yılan
Gözleri var beni görür
Böyle intizar olmadan
Ölsem bundan eyi olur
şeklinde bir dörtlük söyler. Bu dörtlük üzerine yılan Güzel Ahmet’e ağaca bir güvercin
konacağını, bu güvercinden düşen tüyleri gözlerine sürmesi halinde gözlerinin açılacağını
söyleyerek Güzel Ahmet’e yardımcı olduğu gibi söylediği dörtlükte de bunu yine tekrar eder.
Güzel Ahmet ile yılan karşılıklı olarak birbirine ikişer dörtlükten oluşan türküler söyler. Bu
dörtlüklerin konusu ise Güzel Ahmet’in gözlerinin açılmasına vesile olacak olan güvercindir. Bu
türküde Güzel Ahmet’in yılanla karşılıklı olarak türkü söylemesi, yılanın şahıslaştırıldığını açıkça
göstermektedir.
Bir yılan çeşidi olan “evren” yılanı Esmehan’da karşımıza çıkmaktadır. Kardeşi tarafından
iftiraya uğrayan Esmehan, babası tarafından ölüm emri verilir ve bu görev oğullarına tevdi edilir.
Esmehan’ı kendi elleriyle öldürmeye kıyamayan kardeşleri, Esmehan’ı ölmesi için evrenlerin
yaşadığı ve yuttuğu Evren Dağı’na bırakırlar. Esmehan, bir şekilde bu dağdan kurtulmayı başarır.
Bu hikâyeli türküde “evren” insanları yutan yönüyle ortaya çıkmaktadır. Dağın isminin “Evren
Dağı” olması da hikâyeli türküde dikkat çeken bir diğer ayrıntıdır.
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Gözüm Olsa Görürüdüm’de yılan, somut anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. Yörenin önemli
âşıklarından Kör Tavıt, yaşlılığında gözleri görmediği için önündeki yılana tam basmak
üzereyken yılan, ses çıkararak oradan uzaklaşır. Tam basmak üzere olduğu yılandan çok korkan
Kör Tavıt, söylediği türkünün ilk dörtlüğünü bu yılana söyler. Kör Tavıt’ın yılana söylediği
dörtlük şu şekildedir:
Gözüm olsa görürüdüm
Boz mu ġara biliridim
Nışan alır vururudum
Asısın yılan asısın
Dörtlükte görüldüğü üzere Kör Tavıt’ın gözlerinin görmediğinden dolayı yılanın ne tür bir yılan
olduğunu göremediğini, gözleri görmesi halinde bu yılanı vurabileceğini dile getirmiştir.
Dörtlüğün son dizesi ise yılanın asi olduğu vurgulanarak yılanı şahıslaştırmıştır. Bu hikâyeli
türküler dışında içinde yılan geçen türkülere Gittiğin Yerlerde (De) Çayır Çimen Bol Olsun’da
““Ellerin top top olsun (da) ġolların yılancık”; Hele Bakın Şu Leylegin İşine’de “Bir şehir var
yılan yağar üsdüne/Onu da yer (de) (geri) geri döner leylekler” türkülerini ve türkünün içinde
geçen dizeleri verebiliriz.
5.1.5.7. Deve
Türklerin mitolojisinde bazı hayvanlar gibi deve de alp simgesi veya bir ongun olarak kendine
yer bulmuştur. Bilhassa da devenin erkeği olarak adlandırılan buğra, kahramanlarca töz olarak
kabul edildiğini Suleg petrogliflerindeki ve Akbeşim eserlerindeki tasvirlerde görmekteyiz. Bir
Çin kaynağının verdiği bilgiye göre göğe kurban sunan Hunlar bu merasimlerde at ile deve
yarışları yaptırmışlardır (Çoruhlu, 2017: 216). Develer; her ne kadar kurt, at, ejder gibi Türk inanç
sisteminde ön planda olmamasına karşın yine de kültür hayatımızda bir şekilde kendine yer
bulmuştur.
Irk Bitig’de develerin salyaları göğe ulaşır, yeryüzünün içine girer ve uyuyanları uyandırır. Bazı
mitlerde ise ata konumunda olduğu görülmektedir. Bu rolünden olsa gerek tarih öncesi çağlardan
günümüze kadar deve güreşleri yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de devenin kafatası, kötülükleri
def eden bir nazarlık olarak kullanılmaktadır (Roux, 2011: 195; Roux, 2018c: 607). Develer
folklor ürünlerinde de kendine yer edinmiştir. Erkam Aidar masalında tanrının ak bir devesinden
bahsedilmektedir (Uraz t.y.: 151).
Derlediğimiz birçok türkü metninde de deve geçmektedir. Derlenen türkülerde deve genellikle
zenginlik sembolü, binek ve yük hayvanı, birinin ölümüne neden olması, vaat edilen bir hayvan,
söz kalıbı olarak geçmektedir.
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Ahmet Bey İle Güher Hanım’da Ahmet Bey’in bir ayağını ısırması sonucu tam yedi yıl yatağa
mahkûm olur ve yedi yılın sonunda ölür. Burada deve, Ahmet Bey’in ölümüne neden olduğu için
olumsuz bir görünümdedir. Bebek Ağıdı’nda kartal tarafından yenen bebek, bir devenin üzerinde
iken bir ağaca takılır. Bu türküde iki dörtlükte “deve”, “Deveyi deveynen çaddım/ Yuların üsdüne
addım…/ Devesi deveden yüce/Deveyi yükleddik gece” şeklinde geçmektedir.
Bazı türkülerde ise “deve” söz kalıbı olarak geçmektedir. Sarı Ahmet’in Ağıdı IV’te “Deve gelir
adım adım/Üsdüne yükledim odun” dizeleri ile “Hırrak Mehmet’in Ağıdı’ndaki “Deve gelir adım
adım/Deviye vururlar odun” dizeleri arasındaki benzerlik söz kalıbına örnek teşkil etmektedir.
Celaloğlan’ın Ağıdı II’deki “Ah Aşağıdan gelen deve (deve)/Gevişini geve geve” Hırrak
Mehmet’in Ağıdı’ndaki “Deve gelir ġatar ġatar/Ġatarını üsdüne atar”; Aşağıdan Gelen Eli
Develi’de “Aşağıdan gelen eli develi/Devesinin burnunda ciya dolalı”; Önlerinden Cahan
Akar’daki “Develeri çifte çaňlı/Gözelleri püsġürme beňli” dizeleri ile Düğünde Vurularak Ölen
Mehmet’in Ağıdı’ndaki “ Bre deve bre deve/Gelir boynun eğe eğe” dizeleri ise doldurma dizeleri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıdaki türküler dışında içinde deve geçen türküler ise şunlardır: Elif’in Devesi Çaydan
Sulanır’da “(Ah) Elif’in devesi (de) çaydan sulanır/Obanın devesi (de) dağı dolanır”;
Gündeşlioğlu II’de “Biri ata binerdi biri deveye/İrili ufaklı ġaldı ġuzular”; Şu Bizim Köyde De
Ġurnaz Kel Börklü’nde “Ġatar ġatar gelmiş tüllü develer/Çeltiği Maraş’a çekerim demiş”;
Nerenden Çıkdı Da Evvelki Sözün’de “Boynu uzun boz devenden ġorkarım”; Çok Kelam
Gonuşursan Ağzın İçinde’nde “Varıdı devesi üç binden küsür”; Kerem İle Aslı IV’te “Deňk
eyledim doksan dokuz ġatar deveye”; Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık’ta “Zalım deve kinli
bizim elimiz”; Dinleyin Ağalar Metini Eyleyim’de “Görsen deve gibi bütün iğdişler”; Ġaşlarını
Eğdirirsin’de “Ellerin devesi dağa dolanır/Elif’in devesi çayda sulanır”; Mahmut Taşkaya’ya
Taşlama’da “Sen önde ardında tam elli deve”; Hele Bakın Şu Leylegin İşine’de “Deve dabanından
(da) büyük izi var (büyük izi var)” şeklinde geçmektedir.
5.1.5.8. Geyik
Sibirya bölgesinde ekonominin temelini geyik oluşturduğu için bu hayvan kutsallaştırılmış ve
güneşle denk tutulmuştur. Bozkır halkı iklimin müsait olmasından dolayı atı ve öküzü
evcilleştirmişken Sibirya taygaları iklimin ancak geyiğin evcilleştirmesine müsaade etmesinden
dolayı geyik bu topluluklarda en önemli ekonomik unsur olmuştur. Etinden, sütünden, kürkünden
faydalanılan geyiğin taşıma gücünden de faydalanılmıştır. Kısaca geyik, bahsedilen topluluğun
yaşam kaynağıdır desek abartı etmiş olmayız (Çirkin, 2019: 312-313).
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Türk kültür hayatında geçmişi çok eski devirlere kadar uzanan geyik, kutsal bir kült hayvanıdır
ve geceyi temsil etmektedir. Geyik, genelde yol gösterici olmaktan ziyade insanları tuzağa
düşüren hayvan hüviyetindedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya taş ve kayalara en çok işlenen motifler
geyiğe aittir. Hatta kamların elbise ve teflerinde geyik tasvirleri bulunmaktadır (Duran, 2012:
122). Eski anlatılarda belki de yeryüzünün simgesi olduğu için, evcilleştirilmemiş olmasına
rağmen kurban edilmiştir ve kendisine gök tarafından kut verilmesinden dolayı Gök ile ayrıcalıklı
görünen bir ilişkiye sahiptir. Geyiğin boynuzlarının tılsımlı olduğuna inanıldığı için evlerin
damlarında bulundurulur (Roux, 2011: 197; Roux, 2018c: 607).
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra da geyikle ilgili motifler devam etmiştir. Özellikle de
birçok tarikatla ilgili menkıbelerde eski mitolojik özelliğini sürdürmüştür. Bunlardan en
bilinenlerden ikisine örnek vermek gerekirse Bursa’nın manevi koruyucusu olarak bilinen Geyikli
Baba’nın geyik donuna girmesini (Çoruhlu, 2017: 213) ve Kaygusuz Abdal’ın av sırasında
yaraladığı bir geyiğin daha sonra intisap edeceği Abdal Musa çıkmasını verebiliriz (Eröz, 1992:
127-128). Eski Türk inancında önemli bir yere sahip olan geyikler, Türk folklorunun önemli
unsurlarından olan türkülerde de kendine yer bulmuştur.
Geyik avının sebep olduğu felaketi dile getiren türkülere, Türkiye’nin pek çok yerinde rastlamak
mümkündür. Bu duygular; Adana, Diyarbakır, Fethiye ve Ankara’da bozlak olarak dile getirilir
(Eröz, 1977: 407). Nitekim bu tarz türküler Türkiye’nin birçok yerinde görüldüğü gibi çalışma
sahamızda örnekleri bulunmaktadır.
Yaşar Kemal, Gavurdağı’nda (Osmaniye/Bahçe/Kızlaç köyü) geçen bir Alageyik efsanesine yer
verir. Efsane kısaca şöyledir: Durmuş Ali, adında birinin annesinin bütün telkinlerine karşın
dağlarda geyik yavruları vurmaktadır. Son vurduğu yine bir geyik yavrusudur. Annesi, bu geyik
yavrularının vurulmasının iyi olmadığını, olmayacağını dile getirir. Bir gün Durmuş Ali yine
geyik avına çıkar. Bir geyik, Dursun Ali’yi tuzağa düşürür ve onu sarp bir kayalığa düşürür.
Bacağı kırılan Durmuş Ali’nin bu kayalıktan kurtulma şansı yoktur. Tuzağa düşüren o geyik ise
Durmuş Ali’nin son vurduğu geyik yavrusunun annesidir. Durmuş Ali, bu kayalıkta epey bir
müddet kaldıktan sonra ölür. Ancak ölmeden önce bir türkü söyler. Bu türkü Gâvur Dağı’nda
oldukça meşhurdur (1954: 850-852). Bu efsaneye göre geyik ve bilhassa da yavrularını avlamak,
felaketle sonuçlanan bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim derlediğimiz türkülerde de
benzer motifler bulunmaktadır.
Geyik Geldi Tabır Tabır Düzüldü adlı hikâyeli türküde nişanlılı bir genç, arkadaşlarıyla ava çıkar.
Önüne çıkan bir geyiğin peşine takılan bu genç bu geyiği epey bir süre kovaladıktan sonra bu
geyik bir mağaraya girer. Genç de geyiğin arkasından mağaraya girer. Kendiliğinden kapanan
mağarada ancak bir avuç büyüklüğünde boşluk kalır. Mağarada mahsur kalan bu genç ölmeden
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önce bir türkü söyler. Bu hikâyeli türküde geyik, kendisini vurmak isteyen gencin ölümüne neden
olması yönüyle ortaya çıkmaktadır. Erzinlioğlu’nun Ağıdı’nda da geyik avı felaketle
sonuçlanmaktadır. Erzinlioğlu, Erzinlioğlu’nun dayısı ve bir komşuları geyik avına gider. Bir
geyiğin peşine takılan Erzinlioğlu, tenhada sıkıştırdığı geyiği ateş ederek öldürür. Geyiği yüzen
Erzinlioğlu, akşam olunca yüzdüğü geyiğin derisi altına yatar. Aradan biraz zaman geçince
Erzinlioğlu’nun dayısı ve komşuları olan genç, uzaktan bu deriyi görünce bu deriyi geyik sanarlar.
Derinin altında yeğenin yattığından habersiz olan Erzinlioğlu’nun dayısı, geyik sandığı bu deriye
ateş eder ve bilmeden yeğenini öldürür. Bu ağıtta geyik, kendisini öldüren Erzinlioğlu’ndan
ölümünden sonra bile olsa intikamı alan rolüyle ortaya çıkmaktadır. Dayısı tarafından vurulan
Erzinlioğlu’nun öldürdüğü geyiğin bedelini canıyla ödemesi geyiğin mitolojik yanını
göstermektedir. Geyik avının dolaylı da olsa olumlu hadiselere yol açtığı türküler bulunmaktadır.
“Deli Boran” adlı hikâyeli türkünün hemen hemen bütün varyantlarında dağda tam yedi yıl
boyunca suçsuz yere saklanmak zorunda kalan Deli Boran’ı geyik avına çıkan bir avcı bularak
Deli Boran’ı dağdan kurtarır. Bu yönüyle de geyik avı, diğer türkülerdeki gibi felakete değil, Deli
Boran’ın tekrardan eski hayatına kavuşmasına aracı olmuştur.
Bu türküler dışında birçok türküde “geyik” geçmektedir. Derlenen türkülerde “geyik” genelde bir
av hayvanı olması, doğal yaşam alanı olan dağlarda yaşaması yönüyle ön plana çıkmaktadır.
Duddun Da Ġolumdan Ortaya Addın’da “Geyikler de ġucağında yatıyor”; Bu Sene De Yokdur
Yasım’da “Ücelerde olur geyik”; Mıhçıoğlu’nun Ağıdı’nda “Düşeyim de geyiklerin peşine”; Göç
Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın’da “İma geyikler de seyreder yüceden”; Düldül Dağı IV’te “İma
geyik var dağında”; Sağlık Olsun Dayımoğlu Üzülme’de “Geyik çıkar Gözyeri’nin daşına”;
Düldül Dağı V’te “Gördüm geyiklerin beslersin gendin/Meler geyiklerin yöreňde Düldül”
türküleri bu türkülere örnek teşkil etmektedir.
Bazı türkülerde ise geyik kültü içinde değerlendirebileceğimiz “ceren” de geçmektedir. Yörenin
en önemli türkülerinden birinin ismi “Ceren” dir. Derlenen türkülerde “ceren” genelde sevgiliye
benzetilmiştir. Bu türkülere örnek vermek gerekirse Deli Boran I’de “Şo ġızın da evden
çıkışı/Cerene benzer sekişi …/ Top top olmuş ağca ceren/Geder dosdun çöllerine”; Deli Boran
II’de “O güllerin hoş kokuşu/Ağca cerenin sekişi”; Ağca Ceren Ener Gelir Yırakdan’da “Ağca
ceren ener gelir yırakdan”; Ela Gözlü Benli Dilber’de “Ne hoş bakar ceren gimi”; Sabahdan
Uğradım Ben Bir Geline’de “Ağca ceren gimi seker sekişi”; Ġaşlarını Eğdirirsin’de “Üce dağ
başında yáğelen ceren”; Önlerinden Cahan Akar’da “Ağca ceren ġimi seker” türkülerini
verebiliriz.
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Yörede “ima” geyik anlamı taşımaktadır. Besili erkek geyiklere ise “teke” denilmektedir.
Derlediğimiz türkülerde geyik anlamına gelen “ima” ile erkek, besili geyik türü olan “teke” de
geçmektedir. “İma” yukarıda verdiğimiz örneklerde genelde “ima geyik” şeklinde söz kalıbıyla
birlikte kullanılmasına karşın burada verdiğimiz türkülerde tek başına kullanılmıştır. Bu türkülere
ise Bir Yaylamız Var da O da Morali’ndeki “Ġaraġayalık da ima yatağı”; Duddun Da Ġolumdan
Ortaya Addın’daki “Çevresinde yáğılıyo tekesi/Esirge tekeni ey Ġoca Düldül”; Ġaşlarını
Eğdirirsi’ndeki “ Top top olsun imaların çekilsin”; Düldül Dağı III’taki “Salağında imaların
yatıyor”; Düldül Dağı VI’daki “ Bir kölgesinde imeleri yatardı” türkülerini verebiliriz.
5.1.5.9. Diğer Hayvanlar
Balık: Türklerin dünya görüşünde, özellikle nehir ve göl kenarlarında yaşayan (Çoruhlu, 2017:
214) bolluğun ve bereketin sembolü olarak kabul edilen balık (Duran, 2012: 122) derlediğimiz
türkülerde az da olsa geçmektedir. Bu türkülerde balık; söz kalıbı, bir soru nesnesi, dinî
mekândaki balıklar, nehirde ve gölde yüzen canlı balıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
türkülere Her Aġşam Her Sabah Ezen Verirsin’deki “Deryanın içinde bir balık vardur/Balığın
içinde üç ġutu vardur”; Akamaz Olmuşsun Eski Yoluna’daki “Elime bir balık vermedin Cahan”;
Ġır At Yemin Almış Yol Mu Dayanır’daki “Su başında oynaşıyor balıklar/Bir omuzdan bir omuza
belikler”; Düldül Dağı V’teki “Evlerin içine balıklar dolmuş/Oynar balıkların gölünde Düldül”;
Turnalar VI’daki “Yüksekden seyredin (de) Balıklı Gölü” örneklerini verebiliriz.
Domuz: İslam’ın domuzla ilgili tabusu, İslamiyet ile ilişkisi olan Batı dünyasında domuzun geri
plana düşmesine neden olmuştur (Roux 2018c: 608). Nitekim derlediğimiz türkülerin ikisinde
olumsuz özellikleri yönüyle benzetme unsuru, Karacaoğlan’a ait bir türküde ise bir soru öznesi
olarak kullanılmıştır. Bu türküler ve içinde geçen dizeler şunlardır: Pilavı Yavan Getirmiş’te
“Bükde yatık doňuz ġumu”; Sıtır’da “Nere geddi Uzun Domuz”; O Nedir Ki Yol Ediyor
Deňizi’de “O nedir ki uyuz eder doňuzu…/ Küncü derler uyuz eder doňuzu”.
Köpek: Köpek, kurtla kıyaslandığında Türklerin nazarında kurdun hep gerisinde kalmıştır. Bu
durum, şaman ayinlerinde de açık bir şekilde görülmektedir. Güçlü şamanlar ayin esnasında kartal
ve kurt gibi hayvan şekline bürünürken zayıf şamanlar köpek biçimine bürünüyordu. Genelde yer
altına inmek amacıyla yararlanılan köpek, aynı zamanda Türk kozmolojisinde ölümü temsil
etmekteydi (Çoruhlu, 2017: 225). İslam’ın köpeğe kuşkuyla bakması, köpeğin öneminin derece
derece azalmasına sebep olmuştur (Roux, 2018c: 606). Mesela köpek, halk hikâyelerinde
günahkâr melek rolüyle karşımıza çıkmaktadır. İnsanların yaratılış mitlerinde köpeğin önemli
görevi bulunmaktadır. Ancak, insanları korumakla görevli olan köpek şeytanın sözlerine kanarak
düşüş yaşamıştır (Roux, 2005: 89). Yörede köpek yerine “it” sözcüğü de kullanılmaktadır. “İt”
sözü de zaten eski Türklerde köpek anlamı taşımaktaydı (Ersoy, 2009: 63).
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Derlediğimiz hikâyeli türkülerde “köpek” ve bir köpek türü olan “tazı”; söz kalıbı, zenginlik
sembolü, namert, yalaka, sözünde durmayan insanlar için benzetme unsuru ve gerçek somut
anlamlarıyla kullanılmıştır.
Her Sabah Her Sabah Ezan Verirsin hikâyeli türküsünün üçüncü türküsü Kars kadısının
Karacaoğlan’a Türkçesi köpek olan “kelp” demesi üzerine söylenmiş bir türküdür. Kendisine
“kelp” denilmesine çok içerleyen Karacaoğlan, Kadirli (Kars) kadısı ile Kozan (Sis) müftüsünden
söylediği türküyle bir bakıma intikamını almış olur. Ketip Selim lakaplı Selim Şahin ise Aldım
Ġalemi Elime adlı türküsünü ava oldukça meraklı öğretmen Mehmet Gümren’in kendi av
köpeğini yanlışlıkla vurması üzerine söylediği mizahi bir türküdür. İki türküde ise söz kalıbı
diyebileceğimiz bir tarzda ortaya çıkmaktadır. Bayram Ali’nin Ağıdı’ndaki “Ġarādiğ’in
yazısı/Varıdı avcı tazısı” dizeleri ile Andırın’ın Yazıları’ndaki Andırın’ın yazıları/Davşan ġovar
tazıları” türküleri buna örnek teşkil etmektedir. Namert, sözünde durmayan, korkak insanlar için
benzetme unsuru olarak kullanılan türkülere Ahir Zamandan’da “Çok olur zenginin çakalı
iti/Köpeklik yapanı (da) biçen olmaz mı”; Dinleyin Ağalar Metini Eyleyim’de “Allah’ın Abdal’ın
başıma it eddin”; Eşkıyalar Tarafından Vurulan Askerin Ağıdı’nda “Seni vuran itin oğlu/Silahını
götürdü mü”; İmece Türküsü’nde “Ġuduruk it bakışlı/Söz verdi Kazım da gelmedi” şeklindeki
türküleri ve dizeleri verebiliriz. Bazı türkülerde ise diğer hayvanlarla birlikte “köpek” de zenginlik
nişanesi olarak orataya çıkmaktadır. Bu türküye Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’deki “Bin
ġadar köpeği beş yüzü tazı/Finiden coniden zaardan başġa …/Avcılar da ava geder itinen”
türküsünü verebiliriz.
Yukarıda belirtilen türküler dışında “köpek ve tazı” nın geçtiği türküler ise şunlardır: Gavurdağı
Güzellemesi’nde “Tavşanlar tazılar tozu dumana ġatarken”; Allah Rahmet Etsin Ġır Bekir’de
“Üşüşmüş köpekler yer Bekir emmi”; Parayı Belledim Yandım Dutuşdum’da “Bir it buňu
dalamamış”; Zuluğ’un Da Atı Hefke’de “Ağ itiňen ġaldın Zuluk”.
Tavşan: Tavşan, eski zamanlarda Türklerin totem hayvanlarından biriydi. Orta Asya’daki
şamanlar bu hayvana “kozan” demekte ve tavşanla ilgili toteme de “Kozan töz” ismini
vermektedir. Bu hayvanın hem sevilen hem de sevilmeyen yanları bulunmaktadır (Eröz, 1977:
415).
Derlediğimiz türkülerde tavşan iki türküde geçmektedir. Gâvurdağı Güzellemesi’nde “Tavşanlar
tazılar tozu dumana ġatarken” şeklinde geçerken yukarıda da verdiğimiz gibi Andırın Yazıları’da
ise “Andırın’ın yazıları/Davşan ġovar tazıları” formel ifade olarak geçmektedir.
Koyun ile Kuzu: Yaklaşık elli türküde geçen kuzu, ağırlıklı olarak anne babanın yavrusu yerine
kullanıldığı gibi az da olsa sevgili ve asker için de kullanılmıştır. Türkülerde koyun ile kuzunun
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birlikte kullanıldığı türküler de bulunmaktadır. Bazı türkülerde ise koyun ile kuzu söz kalıbı
olarak geçmektedir. Bu türküler ve türkülerin içindeki dizeler aşağıda verilmiştir.
Öksüz Ali I’de “Ġoyun güddüğümü sezdiğin yeter”; Tek Geldi (De) Direklere Çıkıyor’da
“Ġoyunlarımız da körpe ġuzulu”; Çoban Kahya’nın Ağıdı’nda “Ġoyun meler ġuzusuna”;
Elbeylioğlu IV’te “Ġırk ġoyun gönderdim (de) ġırdırdın baňa”; Ölmezsem Alırım (da) Iraz’ım
Seni’de “Hayladım da ġoyunları hayladım”; Olmasın Dünyada Halini Soran’da “Mor ġoyunlar
döl dökmenin zamanı”; Güzel Ahmet’te “Çoban ġoyunu yayar mı/Ġoyun ġuzuya uyar mı…/ Ne
söylesin anaň ġuzum”; Celaloğlan’ın Ağıdı I’de “Ġoyun gelir yatağına/Arı ġonar peteğine”;
Atmaca Şahini Yüksek Uçarsa’da “Ġatarlar ġoyuna görpe ġuzuyu”; Meryemçil Beli’ydi Yaylanın
Hası’nda “Ġoyunları ġırkar yünü satardık/Toplantı oldu mu ġuzu keserdik”; Yayla Güzeli’nde
“Ġoyun ġuzu birbirine akışır”; Köroğlu III’te “Yüz ġoyun söyledin güccük çobana (hele
çobana)”; Evde Kalan Kızın Türküsü I’de “Bir oğlum olsa da ġoyun güderdi”; Evde Kalan Kızın
Türküsü II ‘de “Bir oğlum olsa da ġoyun güderdi”; Evde Kalan Kızın Türküsü III’te “Bir oğlum
olsa da ġoyun güderdi”; Könçek Türküsü’nde “Ġoyunlarda olur toklu/Bilmem könçek nerde
saklı”; İlhan’ın Ağıdı’nda “Ġoyunlarım ġoyunlarım/Sağdıcağım ġoyunlarım”; Elleme Ġoyunu
Burda Dişlesin’de “Elleme ġoyunu burda dişlesin/Benim ġoyun sizin köyde ġışlasın/Sürersen
ġoyunu döğüş başlasın…/Topla, burda çoban yayma ġoyunu”; Sırça’nın Ağıdı’nda “Maraş derler
ova yazı/Meleşiyor ġoyun ġuzu” şeklinde geçmektedir. Bunun dışında içinde ağırlıklı olarak kuzu
geçen türküler ve türkülerin içindeki dizeler aşağıda verilmiştir.
Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı V’te “Ġara ġoyunun şişeği/Bebek ġıçının duşağı”; Sağlık Olsun
Gelirim Bir Gün’de “Meleşiyor ġoyunların ġuzusu/Mevzilere girmiş ana ġuzusu”; Ayşe Gelinin
Ağıdı’nda “Goyun gelir ġuzuyuňan/Ayağının tozuyuňan…/Ġoyun gelir yata yata/Çamırlara bata
bata”; Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm’de “Yüz ġoyun vermişler yüz daha değer”; Aldırdım
Elden Ġuzumu’da “Aldırdım elden ġuzumu”; Kendi Hastalığına Ağıt’ta “Gelinsene ġuzularım”;
Esmehan’da “Ġuzum sizden ayrılıyom”; Gündeşlioğlu II’de “İrili ufaklı ġaldı ġuzular…/Ġuzular
geride ġaldı gümanım”;

Ahmet’in Ağıdı’nda “Yalıňız dáğılsın ġuzum”; Ben De Geldim

İstanbul’a’da “Ben gediyom ġuzularım…/ Heç ağlama ġuzularım”; Leyli’nin Ağıdı’nda “Senin
için geldim ġuzum”; Avşar Mehmet’in Ağıdı’nda “Beşiġdeki yatan ġuzun”; İneğin Ağıdı’nda
“Nedim ġuzum seni”; Yörü Baba Diyenim Yok’ta “Tavıt Memmed benim ġuzum”; Gözüm Olsa
Görürüdüm’de “Tavıt Memmed benim ġuzum”; Hamza Ali’nin Ağıdı’nda “Öksüz ağlar altı
ġuzu”; Hanifi Bebek’in Ağıdı’nda “Ġuzum çayın hazırlayın”; Binin Gardaşlar Da Gedelim
Ava’da “Aralıkda (da) ġuzularım ağlasın”; Eller Göçdü Ġışlasına Derildi’de “Şimdi burda gerek
oldu ġuzular”; Ahıska II’de “Avluda beslenmiş (de) körpe ġuzuyum”;İki Bülbül Geldi Ġondu
Dikene’de “Anadan ayrılan (da) ġuzu anasın özler”; Ali Toz’un Ağıdı’nda “Dökülüp ġaldılar bir

610

belik ġuzu…/ Yeni değdi ġuzum otuz yaşına…/ Çıkdım ġuzum ġoğuşuna”; Bir Yaylamız Var Da
O Da Morali’de “Taze ġuzu ġavurmasın bol isder”; Ben Gediyom Ġuzularım Elveda’da “Ben
gediyom ġuzularım elveda”; Turnalar V’te “O benim küçücek ġuzum Hakan’a…/Yoksa benim
ġuzum baňa mı küsdü”; Yavrularım Ġuzularım’da “Yavrularım ġuzularım”; Mehmet Efendi’nin
Ağıdı’nda “Her gelene keser ġuzu” şeklinde geçmektedir.
Koç: Derlediğimiz türkülerin içinde “koç” geçen türküler de bulunmaktadır. Bunun yarısından
çoğu Köroğlu ile Dadaloğlu’na ait türkülerde geçmektedir. İki türküde ise “Ġoç Dağı” şeklinde
geçmektedir. Koç, türkülerde genel olarak yiğit, mert, delikanlı, cesur olma, lakap gibi olumlu
yönlerle karşımıza çıkmaktadır. İçinde koç geçen türküler aşağıda verilmiştir.
Anan Bacın Hep Bir Oldu Üçünüz’de “Hacı sizin en ġıymadlı ġoçunuz”; Ceridler Rakka’dan
Sökün Edince’de “Arap atın (da) ġoç yiğidin gün oldu (beyler gün oldu)…/ (Eyy) Eldiyeken (de)
ġoç yiğidin ġınası/Ġara geldi (de) iki yüz beş senesi (senesi)…/Ġoç yiğid Kenan’ımın (da) Elif
anası (anası)”; Köroğlu I’de “Ġoç Köroğlu’m bildiremem…/Ġoç Köroğlu’m diyor yandan”;
Elbeylioğlu III’te “Taze gelin ġoç yiğidin yaylağı (yaylağı)”; Diğneyin Ağalar Bir Söz
Söyleyim’de “Nece ġoç yiğidler (de) yere serilir”; Köroğlu II’de “Ġoç Demirçi’m (de) eğri ġılıç
dutardı…/Diyor Ġoç Köroğlu’m (da yavrım hele) neddim neyledim (yavrım neyledim)…/ Ġoç
Köroğlu’m kefin eyler”; Saňa Diyám Saňa (Da) Hasan Ġalesi’nde “Arap atın ġoç yiğidin gün
oldu (gün oldu)…/Nice ġoç yiğidlerin (de) beli büküldü”; Köroğlu III’te “Hapana da Ġoç
Köroğlu’m hapana”; Aşşāğıdan (Da) Ġarbi Yeli Geliyor’da “Kötüler de ġoç yiğide gülüyo”; Saňa
Derim Saňa Hasan Ġalesi’nde “Ġoç yiğidin Arap atın gün oldu”; Deli Boran V’te “Ġoç yiğidi
candan eden”; Saňa Diyom Saňa Hasan Ġala’sı’nda “Arap atın ġoç yiğidin gün (ü) oldu (Ey
efendim)”; Gökçedağ II’de “Ġoç Ali de Kürdoluk’da yayladı” şeklinde geçmektedir.
Eşek: Eşek, birkaç türküde (türkünün ikisi varyant) geçmektedir. Türkülerde eşek; yük hayvanı,
yoksulluğun sembolü ve küçümseyici özelliğiyle ortaya çıkmaktadır. Yandı Kel Ahmet’im Bu
Sene Yandı, türküsü bütün sermayesi bir eşek olan Kel Ahmet’in eşeğinin ölmesi üzerine
söylenmiş mizahi bir türküdür. Karacaoğlan, Her Aġşam Her Sabah Ezen Verirsin’nde kendisine
“kelp (köpek)” diyen müftü ile kadıyı eşeğe benzetir. Bu türküler dışında eşek; Gündeşlioğlu I’de
“Şimdi baş gölüğüm eşşek olukdur”; Gündeşlioğlu II’de “Şimdi baş atımız (da) eşşek olukdur”;
Nerenden Çıkdı Da Evvelki Sözün’de “Arapça derler dim eşşege imar gün gelsin”; Sağlık Olsun
Gelirim Bir Gün’de “Urum Makaryos’u amma eşşeklik”; Oğlağımın Belin Ala’da “Yükleddim
eşeğe (de) sürdüm ocağa” şeklinde geçmektedir.
5.1.6. Kutsal Sayılar
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Üç, yedi, dokuz ve bilhassa da kırk sayısı, Türklerin en çok üzerinde durdukları sayılardır. Ancak
bunun dışında dört ve beş sayıları da belli anlamlar yüklü olan sayılardır (Uraz, t.y.: 254).
Günümüz Gagavuz inanış ve destanlarında da üç, yedi, dokuz sayılarına rastlanılması da (Güngör,
2016: 252) bunu doğrulamaktadır.
5.1.6.1. Üç
Dede Korkut hikâyelerinde 43 defa geçen üç sayısı, kültürümüzde ve âşıkların eserlerinde en sık
vurgulanan sayılardan biridir (Yardımcı, 1999: 637). Üç sayısının kullanımını memoratlarda da
görebiliriz. Eğer bir insan aynı ismi ya da cümleyi üç kez art arda söylerse onun cin ya da şeytan
olmadığı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle de üç sayısının kişileri koruyucu bir niteliğe sahip olduğu
görülmektedir (Çobanoğlu, 2009: 274). Üç sayısı, Altaylı şamanların davulunun dış tarafındaki
derinin yüzeyine çizilmiş üç farklı dünyayı temsil eden tasvirde de görülmektedir (Schimmel,
1998: 88). Eski Türk dini sisteminde çok önemli bir yere sahip olan üç sayısı, Türklerin Müslüman
olmasında sonra da önemini kaybetmemiş; günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır.
Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Kırtıl Dede Türbesi’ne genellikle evlenememiş kızlar ve
evlenip de çocuğu olmayan bayanlar gelir ve dertlerine derman ararlar. Belli uygulamaları yapan
kızlar bu türbenin kapısına gelerek üç defa niyazda bulunmaktadır (Sever, 2016: 248). Bu örnekte
görüleceği üzere günümüzde uygulanan bazı ritüellerde bile “üç” sayısı ön plandadır.
Derlediğimiz hikâyeli türkülerde de “üç” sayısı sıklıkla geçmektedir.
Deli Boran hikâyeli türkülerin çoğu varyantında Deli Boran’a o dönemin padişahı üç gün izin
verir. Deli Boran’ın hanımında gözü olan padişahın veziri de Deli Boran’a kendi adına üç gün
daha izin aldığını söyler. Üç sayısı, yörede oldukça bilinen Gündeşlioğlu hikâyesinde de
karşımıza çıkmaktadır. Derlediğimiz Gündeşlioğlu I ve Gündeşlioğlu II hikâyeli türküsünde de
hali vakti yerinde olan Gündeşlioğlu’nun rüyasına üç kez bir aksakallı pir girer. Bu pir;
Gündeşlioğlu’na bir fakirlik geleceğini, bunu gençliğinde mi yoksa yaşlılığında mı gelmesini
istediğini sorar. Gündeşlioğlu’nun rüyasında art arda üç kez aksakallı piri görmesi, “üç” sayısının
ön planda olduğunu göstermektedir. Yörenin sevilen bir diğer hikâyesi Güzel Ahmet’te de “üç”
sayısına rastlanılmaktadır. Güzel Ahmet’te babası tarafından gözleri oyulan ve tenha bir yere
bırakılan Güzel Ahmet’in gözlerini iyileştirecek olan güvercin, üç gün sonra gelecektir. Üç gün
sonra gelen güvercinlerden düşen tüyler sonucu Güzel Ahmet’in gözleri iyileşir. Yörede anlatılan
ve bizim de derlediğimiz Esmehan’da Esmehan’ın Ali, Veli ve Mehmet adında üç oğlu vardır.
Köroğlu III’te Köroğlu’nun araları çok iyi olan üç askeri, birbiriyle bacanak olmak için üç kız
kardeşle evlenmek ister. Aranan bu üç kız kardeş ise sadece Gürcistan’da olup Gürcistan kralının
kızlarıdır. Köroğlu, çetin mücadelelerden sonra Gürcistan kralından bu kızları alır ve üç askeriyle
evlendirir. Öldürülen Üç Oğulun Ağıdı’nın çoğu varyantında Türkmen Ali Bey/Avşar Ali Bey’in
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üç oğlu Açacak Omar tarafından vurulur. Han Mahmut’ta Han Mahmut’un Kamber’in ve Diyaran
Hanım’ın cesetleri birbirine yapışıktır. Bu üç ceseti Karacaoğlan, söylediği bir dörtlükle ayırır.
Erzinlioğlu’nun Ağıdı’nda ava dayı, yeğen ve bir komşuları olmak üzere üç kişi gider. Sabahıňan
Bizim Göle I ve II türkülerinde Karacaoğlan, bir dere kenarında üç kadınla karşılaşır. Yazıcıoğlu
Şeref ile Senem’de de “üç” sayısı birkaç kez geçmektedir. Çerçi, Şeref Bey’in köyünden tam üç
ayda Senem’in köyüne ulaşır. Çerçiden Şeref ismini duyan Senem, tam üç kez içli içli göğsüne
vurur. Yörenin önemli âşıklarından Dadaloğlu, Ceritlerle üç yüz askerinen savaşa girer. Bu
askerlerden ancak yüzü sağ kalır, iki yüzü ölür. Bu türküler dışında da içinde “üç” ve “üç” ün katı
sayılar geçen türküler bulunmaktadır.
Her Aġşam Her Sabah Ezen Verirsin’nde “Cennetin ġapısın üç sabu bekler…/Balığın içinde üç
ġutu vardur”; Şu Bizim Köyde De Ġurnaz Kel Börklü’de “Üç yüz şilte çeltik almış Maraş’dan”;
Saňa Diyám Saňa (Da) Hasan Ġalesi’nde “Üç yüz adlıyınan (da) harbe dıkıldı”; Geceki
Gördüğüm Şol Gara Düşler’de “Bu ġavgaya (da) üç yüz atlı dıkıldı”; Saňa Diyom Saňa Hasan
Ġala’sı’nda “(Ah) Üç yüz atlı geldi harbe dıkıldı”; Çok Kelam Gonuşursan Ağzın İçinde’de
“Varıdı devesi üç binden küsür”; Kerem İle Aslı IV’te “Sinek uçdu vızıladı havaya/Yağını sürdüm
üç yüz altmış altı tavaya”; Boşa Efkârlanma Divane Göňül’de “Üç güňüz üç gece deňizde durdu”
şeklinde geçmektedir.
5.1.6.2. Dört
Eski Türk inançlarında önemli sayılardan biri de “dört” sayısıdır. Hem Göktürklerin hem de
Taoistlerin dört yönü simgeleyen dört tanrısı vardı. Şamanların giydikleri elbiselerin sağ kolunda
dört adet çıngırak bulunmaktadır. İnanışa göre atlar, cennetten gelmiştir ve bu atların dört gözü
bulunmaktadır (Uraz, t.y.: 255). Derlediğimiz türkü metinlerinde “dört” sayısı “üç”, “yedi” ve
“kırk” sayısına göre oldukça az geçmektedir.
Kaman Ağıdı III’te bir kadının dört oğlu, dört gelini, dört kızı ve dört eniştesi vardır. Bu türkü
dışında “dört” sayısı Düldül Dağı III’te “Çevre köyler dört yanında sıralı”; Tahsildar Ali’nin
Ağıdı’nda “Kokusun dört yana saçdı”; Boşa Efkârlanma Divane Göňül’de “Gülperi dört sene
yolun gözledi”; Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup’ta “Başbakanım dört köşe dolaşdı”; Ahmet Bey
İle Güher Hanım’da “Yârimin ismi (de) dörd harfinen okunur”; şeklinde geçmektedir.
5.1.6.3. Beş
Uygurlara ait bir efsaneye göre iki ağaçtan türeyen beş çocuk ile Yuğurların büyük tanrı adına
dikilmiş üç çubuğun birinde beş şeridin asılı olması ve şamanların giydikleri elbisenin sol
kolundaki beş çıngırağın bulunması , “beş” sayısının Türklerin İslam öncesindeki hayatında yeri
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olduğunu gösteren örneklerden bazılardır (Uraz, t.y.: 255). Derlenen türkülerde geçen “beş”
sayılarından bazıları aşağıda verilmiştir:
Garipçe Garipçe Öten İbili’de ibili kuşunun beş yavrusu vardır. Bunun dışında “beş” Ölmezsem
Alırım (da) Iraz’ım Seni’de “Gerdanın beş ġarış belin bir dutam”; Ġır At Yemin Almış Yol Mu
Dayanır’da “Vur güccük ġız seniyinen beş olsun”; Getirin Atımı Gidem Bazamaz’da “Dellallar
çağırsam günde beş kere…/Ulan yârdan ayrılalı beş gündür”; Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I
ve II’de “Vermişler beş bini bin daha değer…/Her bakışı eder beş bin ġırmızı” şeklinde
geçmektedir.
5.1.6.4. Yedi
Yedi sayısı, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de de sıklıkla geçmektedir. Kur’an’a göre
Allah cenneti ve dünyayı yedi katlı meydana getirmiştir. Hac sırasında Kâbe’nin etrafında
dönmek anlamına gelen tavaf yedi defa yapılmak zorundadır. Yine Hristiyanlığın ilk
zamanlarından beri bilinen yedi uyurlar Kur’an’da da vardır (Schimmel, 1998: 159). İslam
dininde önemli yer tutan “yedi” sayısı ve bunun yanında “yedi” nin katları olan sayılar; eski Türk
inanç sisteminde de önemli bir yer tutmaktadır.
Göktürklerde, yedi ve dokuz sayısı sayısal simgesellik açısından kullanılmaktadır. Bu konuda
araştırma yapan bir Çili tarihçi yedi ve dokuz rakamının dışında yedi rakamını içeren on yedi,
yetmiş, yedi yüz gibi farklı sayıların ve sembollerinin olduğuna işaret etmiştir. Mesela bir Türk
kağanının on yedi kardeşi varken bir Göktürk hakanının on yedi adamıyla yola çıktığı görülür
(Baldick, 2016: 56).
Altay Türklerinin mitlerinden birine göre tufanın olacağını ilk önce bildiren gök tüylü demir
boynuzlu bir teke, yedi gün zarfınca çılgınca yeryüzünü dolaşır. Yedi gün deprem olur. Dağlar
ateş püskürtür. Yağmur, dolu yağar, fırtına eser. Yedi gün sonra havalar soğumaya başlar
(Anohin, 2006: 19). Türk efsanelerinde yedi başlı ejderhalar sıklıkla geçmektedir (Uraz, t.y.: 256).
Nitekim yeni bulunan ve “Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası” olarak da bilinen Dede Korkut
Hikâyelerinin 13. Boyu, Salur Kazan’ın yedi başlı bir ejderhayla mücadelesini anlatmaktadır
(Ekici, 2019). Yedi sayısı halk hikâyelerinde de karşımıza çıkmaktadır.
Esma Şimşek’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden derlediği “Hal Mahmut” halk hikâyesinde
Mahmut ile sevgilisinin tekrar dirildikten sonra kızın babası bu iki sevgiliye yedi gün, yedi gece,
yedi davul ve yedi zurna ile düğün yapmıştır. Burada bütün sayıların “yedi” ile başlaması “yedi”
sayısına kutsiyet atfedildiğinin bir göstergesidir (Şimşek, 1998: 300). Köroğlu anlatmalarında da
diğer kutsal sayılarla birlikte “yedi” ve “yedi” nin katı sayılar görülmektedir. Mesela Köroğlu’nun
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Huruflu rivayetinde destan kahramanın 777 ya da 7777 delisi bulunmaktadır (Boratav, 2016:
116). Yedinin katlarından olan yetmiş sayısını Ergenekon Destanında görmekteyiz. Bu destanda
dağı eritmek için yetmiş deriden yetmiş kocaman körük yapılarak tam yetmiş yere konmuştur
(Bayat, 2018: 230).
Yedi sayısı, Türk müziğinde de kullanılmaktadır (Reinhard, 2007a: 152). Ayrıca âşıkların
şiirlerinde, ağıt ve türkülerinde de yedi sayısına rastlanılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse
XIX. yüzyılda yaşamış Âşık Gevherî (Gevheroğlu) nun yedi sayısıyla ilintili söylediği bir tecnisi
verebiliriz (İvgin, 2019: 86). Yörede derlenmiş “Taşbebek Ağıdı” nda da bir gelinin yedi yıl
boyunca çocuğu olmaz. Bu ağıtta görüleceği üzere “yedi” sayısı ön plana çıkmaktadır (Şimşek,
1993: 279). Yörede derlediğimiz türkü metinlerinde de “yedi” sayısı sıklıkla geçen sayılardan
biridir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Ahmet Bey İle Güher Hanım’da bacağından yaralanan Ahmet Bey, tam yedi sene yatağa mahkûm
olur. Ahmet Bey’in bakımını nişanlısı Güher Hanım tam yedi sene boyunca üstlenir. Ahmet Bey,
yedi sene sonra ölür. Ahmet Bey’in ölmeden önce söylediği türkünün iki dörtlüğünde “Yedi yıl
oldu da irin akar bu tenden…/ Yedi yıl oldu (da) şu odada yatarım” şeklinde iki kez “yedi” sayısı
geçmektedir.
Deli Boran I, II, III, IV’te padişahtan kaçan Deli Boran tam yedi sene dağda saklanır. Deli Boran
I’de padişahın tam yedi tane aşığı bulunmaktadır. Deli Boran III’te padişah, yeni evlenen Deli
Boran’a yedi gün izin verir. Aynı hikâyeli türkünün bir dörtlüğünde “yedi” sayısı “Yedi yıldan
beri ġollarım bağlı” şeklinde geçmektedir. Güzel Ahmet’te babası tarafından gözlerine mil
çekildikten sonra sazlığa atılan Güzel Ahmet, bu sazlıkta tam yedi yıl kalır. Yedi yılın sonunda
güvercinin tüyünü gözüne sürmesi sonucu gözü açılır. Emmim Evin Duddu M(u) Ola hikâyeli
türküde Sultan, amcasının oğlu Ahmet Bey ile yedi sene evli kalmasına karşın çocuğu olmaz.
Kılıç Ali’de padişahtan korkup yurdunu terk eden Kılıç Ali, gurbet elde yedi sene kalır. Han
Mahmut’ta Han Mahmut’un sevdiği kız Diyaran Hanım’ın babasının yedi âşığı vardır. Han
Mahmut’un söylediği türküde “Yedi âşıkların (da) iki gözü kör ola…/ Yedi âşıkların (da) birer
gözü açıla” şeklinde yedi âşıklar geçmektedir. Biraz Zahmet Çekdim Doğrulttum Yolu adlı
hikâyeli türküde rüyasında öldüğünü gören hoca, tabutla mezara götürülürken tam yedi yerde
tabutu yere indirilir. Mezarda kendisine sorulan bir soruya cevap verememesi üzerine başına
vurulan tokmakla yedi kat yerin dibine iner. Bunlar, “Yedi yerde diňeltiler çok eddim ünü…/
Yedi ġat yere endim de eyledin ġarar” şeklinde türküde de dile getirilmiştir.
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Bu türküler dışında içinde “yedi” sayısı geçen türkülere ve bu türküler içindeki dizelere
Gündeşlioğlu I’deki “Her ġatarda yedi tülüm yörürdü”; Dünyayı Verseler İlle Antakya’daki
“(Aman) Yedi yerden bağladılar bendini”; Ġaranı’nın Dereleri I’deki “Yedi köy’den seçdim
aldım”; Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var I’deki “Yedi sene ġısır ġalmış arıyım/Yedi petek dolu
balım var benim”; Hele Geline Bak Geline’deki “Yedi sene oldu baňa”; Arzumanım Galdı Şöyle
Bir Adda’daki “Yedi derya ortasında gemim var”; Kerem İle Aslı IV’teki “Yedi dağ üsdüne
serdim üleşini”; Görüküyo Hamite’nin Ġalası’ndaki “Yedi yerden de ġırık bizim ġolumuz (ey
efendim ġolumuz)”; Ġadir Mevla’m Bir Dileğim Var Senden’deki “Yedi yerde davılbazım
döğülse”; Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’deki “Yedi dam doldurmuş iri bitinen” verebiliriz.
İçinde “yedi” nin katı olan “yetmiş bin” geçen türküye ise Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı’ndaki
“Yetmiş bini sarı postal geyici” şeklindeki türkü ve dizeyi verebiliriz. İçinde “yedi” geçen “on
yedi” sayısı da türkülerde geçmektedir. Selam Söylen (De) Mürseloğlu’na’da Fırka-Islâhiye 1865
yılında Çukurova’ya geldiğinde Çukurova’da tam on yedi tane bey vardır. Türküde bu durum “On
yedi bey (de) o celsiye varınca” şeklindeki dizeyle de belirtilmiştir. Sudan Geden Allı Gelin II
adlı hikâyeli türküde Karacaoğlan’ın atıştığı kızın yaşı on yedidir. Ayşe Gelinin Ağıdı’nda “on
yedi” sayısı, “On yedi gün oldu” şeklinde geçmektedir.
5.1.6.5. Dokuz
Dokuz sayısı, Türkler ve Moğollarda önemli bir yer tutar. Dokuz göksel küreden söz eden Türkler,
“9’dan öte hiçbir şey yoktur.” derler. Türklerde “dokuz” sayısının ortaçağ Arap seyyahların
verdiği bilgilere göre basit bir sayıdan başka “hediye” anlamı da vardı. Bu kaynaklara göre o
zamanlar 9’lu hediyeler sunmak bir gelenektir. Moğol Hindistan’ında dahi hediyelerin dokuz
kısımdan meydana geldiği sanılırdı. Yine, Kırım Tatar Hanlığı’nın hükümdarları da 9x9= 81 adet
hediye kabul ederlerdi (Schimmel, 1998: 183).
Başta gelen Türk boylarından birisi “Dokuz Oğuzlar” olarak bilinir. Dünyayı yaratan Kara Han,
dünyanın tam merkezine dokuz dallı bir çam ağacı dikmiştir. Altaylılara göre insan iskeletinde;
baş, bel, diz, topuk, ayak bileği, omuz, dirsek, avuç ve el bileği olmak üzere dokuz ek
bulunmaktadır (Uraz t.y.: 256). Murat Uraz (t.y.: 256), “90, 900, 9000” sayılarını da dokuz ile
ilintili olarak görmektedir. Nitekim Dede Korkut hikâyelerinde olsun cenaze ritüellerinde olsun
birçok yerde dokuzun katı olan sayılara rastlanmaktadır. Cenaze törenlerinin, kavim sayılarının
belirlenmesinde bu sayılar (yedi ve dokuz) ve bu sayıların türevleri kullanıldığı gibi (Roux,
2018b: 552), Dede Korkut hikâyelerinde de dokuzun katı olan sayılar geçmektedir. Bir örnek
vermek gerekirse “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destanını Beyan Eder Hanım Hey!”
hikâyesinin “… Kazan yerinden kalkmıştı. Doksan başlı otağlarını kara yerin üzerine diktirmişti.”
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(Ergin, 2015: 39) şeklindeki giriş cümlelerinde geçen “doksan” sayısını verebiliriz. Yörede
derlediğimiz türkü metinlerinde de “dokuz” sayısı ve “dokuz” un katı olan sayılar geçmektedir.
Ceridler Rakka’dan Sökün Edince’de Dadaloğlu, dokuz yüz atlısıyla Ceritlerle savaşa girer.
Dokuz yüz atlısından ancak yüz tanesi sağ kalır. Bu türküde “Dokuz yüz adlıyıňan (da) harbe
dıkıldım (dıkıldım)” dizesiyle dile getirilir. Kaman Ağıdı I’de bir kadının dokuz oğlu olup bu
oğlanların hepsi Sarıkamış’ta şehit olur. Öldürülen Sekiz Kardeş ve Babalarının Ağıdı’nda bir
ailede dokuz kişi öldürülür. Öldürülenlerden sekizi kardeş, biri ise bu sekiz kardeşin babasıdır.
Bu durum türküde “Dokuzun da öldürmüşler” dizesiyle dile getirilmiştir. Bu türküler dışında
içinde “dokuz” ve “dokuz” un katları olan sayıların geçtiği türküler aşağıda verilmiştir.
Celaloğlan’ın Ağıdı I ve II’de “Dokuz geyim çorap ördüm/ Dokuz ġayın geysin deyi”;
Düğün Günü Vurularak Öldürülen Damadın Ağıdı’nda “Çadırımız dokuz direk…/Ah dokuz
geyim çorap ördüm (çorap ördüm)/Dokuz ġaynım geysin deyin (deyin)”; Kerem İle Aslı IV’te
“Deňk eyledim doksan dokuz ġatar deveye”; Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’de “Sekiz yüz
ġısrak dokuz yüz beygir…/ Dokuz yüz kölesi ġahve yetirir…/Sekiz yüz tavuğu dokuz yüz ġazı”;
Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı’nda “Doksan bini Tatar Han’dan geliyor”; Boşa Efkârlanma
Divane Göňül’de “Doksan yaşda Senem’inen buluşdu” şeklinde geçmektedir.
5.1.6.6. Kırk
Türkiye ve İran başta olmak üzere Orta Doğu’da büyük rakamların içinde “kırk” sayısı, yaygın
olarak kullanılmaktadır. Nasrettin Hoca, bir fıkrasında kocaların karılarının sözlerini kırk yılda
bir tutmasını önerir. Buradaki “kırk yılda bir” deyimi Türkçede “hayatta bir kez” manasına gelir
ki Türkiye’de insanlar birisiyle kahve içmenin kırk yıllık hatırı olduğunu belirtirler. Yine çok zor
bir işi başarmak için “kırk fırın ekmek yemek” deyimi kullanılırken, kendini ucuza satanlar için
“Kırk kuruşa dokuz takla atmak” deyimleri kullanılır. (Schimmel, 1998: 269-270). “Kırk” sayısı;
halk inançları, hekimliği, ritüelleri, folkloru gibi Türk kültürünün birçok aşamasında sıklıkla
geçmektedir.
Tuvalar hariç Güney Sibirya Türklerine göre definden sonra kırk gün boyunca ölünün ruhu bu
dünyada kalmak için mücadele eder ancak kırkıncı gün bu dünyaya veda etmek zorunda kalırdı.
Hakaslarda, kırkıncı gün cenaze törenin son günü olarak kabul edilir ve bu günde ölünün mezarı
başına bir çadır kurularak at kurban verilirdi. Altaylılarda hamile bir kadının ölmüş birinin evine
kırk gün boyunca girmesi yasaktı. Eğer bu yasağı çiğnerse doğumun riskli ve sancılı geçeceği
inancı vardı. Bu zamanın sonunda ise bebek kırk kaşık suyla temizlenirdi (Lvova ve diğ. 2013b:
180-181). Kırgızlarda ise biri öldüğünde ölünün yakınları olan erkekler, kırk gün boyunca tıraş
olmazlar. Aynı şekilde ölünün yakınları olan kadınlar da bu süre zarfınca küpe ve bilezik gibi süs
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eşyaları takmazlardı (Harva, 2014: 240). Ankara’nın bir köyünde loğusalık kırk gün sürmektedir.
Bu süre bitince “kırkı çıktı” derler ki kırk gün doldu manasını taşır. Kadın bu günden sonra banyo
yaparak toplum hayatına katılabilir (Delenay, 2018: 94).
Türk destanlarında “kırk yiğit, kırk kız” şeklinde bolca yer alan kırk sayısı (Uraz, t.y.: 257) Manas
Destanında tam 127 yerde geçmektedir (Yardımcı, 1999: 646). ‘Türk Halk Kitapları” adlı
eserinde incelediği halk hikâyelerinde iki sevgilinin çeşitli maceralardan sonra kavuşması ve
akabinde yapılan düğünün kırk gün kırk gece sürdüğünü belirten Otto Spies (1941: 20), sadece
halk hikâyelerinde değil masallarda da düğünlerin kırk gün kırk gece sürdüğünü ifade etmektedir.
O. Spies’e göre Doğu masallarında çokça geçen “kırk” sayısı, eksireyetle gayrı muayyen büyükçe
bir meblayı dile getirmek amacıyla kabaca yuvarlak bir hesap maksadıyla kullanılmaktadır.
Derlediğimiz hikâyeli türkülerde “kırk” sayısı sıklıkla geçmektedir.
Elbeylioğlu I’de Elbeylioğlu ile amcasının oğlu Kadıoğlu’nun kırkar atlısı vardır. Elbeylioğlu
IV’te Elbeylioğlu, zor durumda kalan Kör Paşa’ya kırk atlı gönderir. Bu kırk atlı da yapılan bir
muhaberede ölür. Türküde bu durum “Ġırk ġoyun gönderdim (de) ġırdırdın baňa” dizeleriyle dile
getirilmiştir. Elbeylioğlu V’te Elbeylioğlu’nu yok etmek isteyen Kör Paşa, kırk atlısını
Elbeylioğlu ile savaşması için gönderir. Elbeylioğlu ve adamları bu kırk atlıyı öldürür. Köroğlu
II’de Köroğlu’ndan babasının intikamını almak isteyen Kuzgun Bey’in oğlunun kırk atlısı olup
bu kırk atlı Köroğlu’nun yakın askeri Ayvaz tarafından öldürülür. Yazıcıoğu Şeref ile Senem
II’de Şeref, yıllar sonra bulduğu Senem’i kırk atlıyla gelin getirir. Aynı hikâyede Şeref ile Senem
evlendikten sonra tam kırk sene ömür sürerler. Kamberoğlu ile Senem’de hem yanında çalıştığı
hem de kayınbabası olan ağa, Kamberoğlu’na memleketini görmesi için kırk gün izin verir. Aynı
hikâyede eşi tarafından bir çuvalın içine konulan Kamberoğlu, kırk gün boyunca bu çuvalın içinde
aç ve susuz bir şekilde kaldıktan sonra ruhunu teslim eder. Kamberoğlu’nun ölmeden önce
söylediği türküde bu durum “Ġırk gün oldu bu ġaráre” dizesiyle dile getirilmiştir. Kozanoğlu’nun
Ağıdı I’de Kozanoğlu, ikinci hanımıyla kırk gün kırk gece düğün yapar. Evde Kalan Kızın
Türküsü I’de evde kalan kız, dağa odun yapmaya gittiğinde tam kırk şelek odun yapar. Bu hikâyeli
türkünün diğer varyantlarında ise bu kız kırk yaşındadır. Ahıska I’de kırk kız Rus askerleri
tarafından kaçırılır. Ahıska I’in başka bir varyantında (Ahıska II) ise kaçırılan kızlar, Ruslardan
kendilerine kırk günlük yas hakkı tanımasını isterler. Benli Emine’de Kıprıs’ta çapa yapan kırk
kız, Yunanlılar tarafından kaçırılır. Yeğen Ali’de Yeğen Ali, Halep’te sevdiği kızın babasının
kapısında aylık kırk mecidiye ile işe başlar. Aynı hikâyede Meryem, Yeğen Ali ile kırk günlük
oruçtan sonra kaçacağını söyler. Deli Boran IV’te Padişah ile veziri Deli Boran’ın belirtilen
sürede gelip gelmeyeceği üzerine kırk deveye iddiaya girerler. Bu hikâyeli türküler dışında içinde
“kırk” sayısı geçen türküler aşağıda verilmiştir.
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Yekin Durnam Yekin Göğsun Gölünden’de “Hasali’de kırk atlı bir báğ iken”; Sarı Ahmet’in
Ağıdı IV’te “Kırk altınınan nışan dakdın”; Bu Sene De Yokdur Yasım’da “Bunuyuňan ġırk dāl
mı”; Gittiğin Yerlerde (de) Çayır Çimen Bol Olsun’da “Bir gün sıtma duta (da) ġırk gün yatasın
(ġırk gün yatasın)”; Elbeyoğlu IV’te “Ġırk ġoyun gönderdim (de) ġırdırdın baňa”; Deli Boran
III’te “(Efendim) Ġırk ġısrağın var da ġulunlu taylı/Ġırk atın var senin tavlada bağlı”; Ben Bir
Bey Oğluyudum Hoylamazıdım’da “Ġırk arşın bağlayan daşlar çekerik (daşlar çekerik)”; Ahıska
I’de “Ġırk ġızıdık bir ġalada buldular”; Evde Kalan Kızın Türküsü II’de “Ġail oldum ġırk yaşında
ġocaya”; Yeğen Ali’de “(Hele) Ġırk gün orucunu duddu (oy, oy, oy)…/Ġırk basdanmak
merdiveni”; Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar I’de “Diyor (da) Ġaracoğlan ġırklar erenler”;
Benli Emine’de “Ġırk ġız idik bir odaya ġoydular…/Ġırkımızı ġırk Yonan’a verdiler” şeklinde
geçmektedir.
5.1.7. Kutsal Renkler
Renkler, Türk kültüründe yüklendiği semboller ve anlamlar vasıtasıyla önemli bir yer teşkil eder
(Köse, 2012: 91). Türk kültüründe renklerin mitolojiyle bağlantısı daha çok kozmolojik
düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Türklerin kozmolojik dünya görüşünde dört ana yön vardı. Bu
dört yön, belli renkleri temsil ediyordu: Doğu, mavi; kuzey, kara; güney, kızıl; batı, beyaz.
Türklerin bu tasavvuruyla ilgili elimizde oldukça materyal bulunmaktadır. Bu gelenek
Anadolu’yu vatan edinmiş Türklerde devam etmiş olacak ki Türkiye’nin kuzeyindeki denize
Karadeniz, güneyindeki denize Kızıldeniz, batısındakine ise Ege Denizi (Akdeniz) denilmiştir
(Çoruhlu, 2017: 253).
5.1.7.1. Kara (Siyah)
Dede Korkut hikâyelerinde “kara” nın göz kara, gözünü budaktan esirgemeyen anlamları
olduğunu görüyoruz. Dede Korkut hikâyelerinde Kara Göne, üstün vasıflara sahip biri olarak tarif
edilmektedir (Ergin, 2015: 119). Türk kültüründe kara (siyah) rengin bu anlamı dışında yas, keder,
ölüm gibi anlamları olduğu gibi kuzeyin yönü ve kötü davranışların sembolü gibi anlamları da
bulunmaktadır (Ögel, 1991a: 431, 434, 437). Nitekim derlediğimiz türkülerde de “kara” rengi
geçen türküler bulunmaktadır.
Ġızlar Halaya Düzüldü, Ak Bilekde Sarı Hakik ve bu türkünün diğer varyantlarında yaptığı bir
hatadan dolayı Karacoğlan’a karşı oldukça mahçup olan Karacaoğlan’ın hanımı, Karacaoğlan’ı
kara (siyah) elbiseler giyerek bekler. Bu hikâyede “kara” olumsuz özelliğiyle karşımıza
çıkmaktadır.
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Karacaoğlan’a ait bir türkünün adı “Bana Kara Diyen Dilber” dir. Bu türküde, esmer tenli
olmasından dolayı kendisine “Ġara çocuk” diye küçümseyici bir tavırla seslenen bir kadına
Karacaoğlan, “saç, kaş, sürme, belik, kuğuların göğsü, zenginlerin gölgesi, biber, Kâbe’nin
örtüsü” nün siyah olduğunu dile getirerek kadına kendisini küçümsememesi gerektiği mesajını
verdiği gibi “kara” rengin o kadar da kötü bir renk olmadığını çeşitli örneklerle açıklar.
Dolayısıyla Karacaoğlan’ın bu türküsünde “kara” olumlu yönüyle karşımıza çıkmaktadır.
Kamberoğlu ile Senem’de bir çuvalın içine koyduğu eşini kırk gün boyunca aç susuz bırakarak
ölümüne sebep olan Senem, babası tarafından gözleri oyulduktan sonra Kamberoğlu’nun
mezarının yanına gömülmek ister. Kamberoğlu ile Senem’in mezarı arasında kara çalı biter. Bu
kara çalı, kendisinin ölümüne neden olan Senem’i istemeyen Kamberoğlu’nun duası sonucu
bitmiş ve iki mezarı birbirinden ayırmıştır. Bu hikâyede kara çalı, olumsuz bir görünüm
sergilemekle birlikte esasında suçsuz yere öldürülen ve kendisinin ölümüne neden olan Senem’i
istemeyen Kamberoğlu’nun da isteğini yerine getirmesi bakımından olumlu bir tablo
sergilemektedir. Bu iki türkü dışında içinde “kara” renginin geçtiği türküler ve bu türkülerin
içinde geçen dizeler aşağıda verilmiştir.
Ahmet Bey ile Güher Hanım’da “Ġara daş içinde (de) ġara ġarınça”; Ceridler Rakka’dan Sökün
Edince’de “Ağ çezer ġara bağlar ne deyim (beyler ne deyim)”; Dolandım Geldim De Urum’u
Şam’ı’nda “Top ġara zülfünü teller sanırdım”; Gittiğin Yerlerde (De) Çayır Çimen Bol Olsun’da
“(Ah) Basdığın yerlerde ġara daş olsun”; Deli Boran III’te “Görmediğim ġara günü görmeyim”;
Yeter Şu Verdiğin Zulum’de “Eddin yüzü ġara beni (ġara beni, ġara beni, ġara beni)”; Olmasın
Dünyada Halini Soran’da “El içinde bahtı ġara ġalasın”; Güzel Ahmet’te, “Ağ üsdüne ġara
yazın”; Saňa Diyám Saňa (Da) Hasan Ġalesi’nde “O gece gördüğüm de ġara düşler”; Andırın’ın
Yazıları’nda “Neddim ġara yazıları”; Nerenden Çıkdı Da Evvelki Sözün’de “Benci huzurunda
ġara olsun yüzün”; Kerem İle Aslı I’de “Umarım Mevle’den ġara daş olsun”; Han Mahmut’ta
“Ġaracoğlan ġara yüzün ak ola…/ Ġaracoğlan ġardaş ġara yüzün ak ola”; Körezek’in Ağıdı I’de
“Binerdi ġara ġatıra/Beňzerdi ġara kütüre”; Sırça’nın Ağıdı’nda “Aba ġara güdük ġara”; Fenedir
Dünyanın Ötesi Fene’de “Güzel sevdim diye baňa ġara çekerler”; Düldül Dağı Duman Almış
Başına’da “Alnımıza ġara yazılır geder”; Eşkıyalar Tarafından Vurularak Öldürülen Mehmet’in
Ağıdı’nda “Alnıma ġara bağlayım”; Kaman Ağıdı III’te “Ak giyerler ġara bağlar”; Benli
Emine’de “Böyle ġara bayram yapan oldu mu”; Su Kavgası’nda “Sekide’de ġara ġabaklarım uldu
çürüdü”; Münire’nin Ağıdı’nda “Ayağında kara donu”; şeklinde geçmektedir.
Yukarıda örneklerde görüldüğü üzere Karacaoğlan’ın “Bana Kara Diyen Dilber” türküsünü bir
kenara koyarsak “kara” rengi genel itibariyle yas tutma, utanç duygusunu belirtme, kötü alın
yazısı gibi olumsuz anlamlar yüklenmiştir. Bazı türkülerde ise “kara (siyah)” canlı ve cansız
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varlıkların gerçek rengi olarak kullanılmıştır. Türkülerde “siyah” yerine “kara” sözcüğünün
kullanılması da bir o kadar dikkat çeken bir unsurdur.
5.1.7.2. Kırmızı (al)/Kızıl
Bu renklerin Türklerin kültürlerinde çok eskiden beri önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Dört
yönden güneyi temsil eden bu rengin hem göksel hem de yer-su ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.
Eski zamanlarda Türklerce kutsiyet atfedilen ateş, kırmızı ile temsil olunmuştur. Umay tanrıçayla
bir bağlantısının olup olmadığı tartışılan al karısı, al ruhu, albastı gibi hamile kadınlara ya da
lohusalara musallat olduğu iddia edilen ve nerdeyse bütün Türklerin kültürlerinde yer alan bu
mitin al renkle veya ateş rengiyle ilintili olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında bayraktaki kırmızı
rengin anlamı daha çok kızıl bayrak ya da günümüzdeki kullanımıyla al bayrak şeklindedir. Zaten
kırmızı renginin bir anlamı da savaşın ve galibiyetin temsili olmasıdır. Kırmızı ve tonları renklerin
bugün Türkmenistan’daki kadınların elbiselerinde kullanımı, güneşe atıfta bulunmak manasını
taşır ki bu da bahsedilen yerde hâlâ eski Türk inancının izlerinin canlı olarak yaşadığını
göstermektedir (Çoruhlu, 2017: 258-260). Derlediğimiz hikâyeli türkülerde de “al/kızıl/kırmızı”
renkleri geçmektedir. Derlenen türkülerde “al” rengi en çok “kına” ile birlikte geçmektedir.
Bunun dışında sevgilinin yanağı, elbisenin rengi, doğadaki renklerden biri, gülün ve kanın rengi
olarak kullanılmıştır. İçinde bu renklerin geçtiği türküler ve türkülerin içindeki dizeler aşağıda
verilmiştir.
Ahmet Bey İle Güher Hanım’ın bir varyantı olan El Çek Yârim El Çek Elin Dilinde’nde “Ağ
eline al ġınalar yakınır”; Efkârlısın Ġarı Bugün’de “Ağ eliňe al ġınalar yakdılar”; Köroğlu II’de
“Ağ eline (de) al ġınayı (da neyleyim)”; Fadıma’da “Aman aman al Fadıma”; Çok Kelam
Gonuşursan Ağzın İçinde’nde “Akdı al ġanları ġılın içinde”; Buyduran Pınarı’nda “Olur al yeşilli
başı yaylanın”; Bugün Ben Bir Güzel Gördüm I’de “Yeşil geymiş al üsdüne”; Sekiz Yüz Ġısrak
Dokuz Yüz Beygir’de “Yarısı al doru yarısı gök ġır”; Bir Yaylamız Var Da O Da Morali’nde
“Arasına al ġırmızı gül isder”; Şeref ile Senem II’de “Öpem derken al yanağı dişledim”; Sudan
Geden Allı Gelin II’de “Sudan geden allı gelin” şeklinde geçmektedir.
Kırmızı rengin bir çeşidi olan “kızıl” renk de derlediğimiz türkülerde geçmektedir. Derlediğimiz
türkü metinlerinde “kızıl” rengi genel itibariyle kurdun, kirazın, kanın, elbisenin rengi gibi somut
anlamda kullanılmıştır. İçinde “kızıl” rengi geçen tükülerden bazıları aşağıda verilmiştir.
Göç Elif’im Vaktı Geldi Yaylanın’da “Elllerimi (de) ġızıl ġana bandırdım”; Ağca Ceren Ener
Gelir Yırakdan’da “Ya ġızıl ġoltukdan ya da kürekden”; Hele Geline Bak Geline’de “Ġızıl
civanın yazısı”; Durdu Gelin’in Ağıdı I’de “Ġızıl ġanlara boyanır”; Berit Dağı’nda “Ġızıl ġurdlar
kervan olmuş çiğiline”; Elbeylioğlu’nda “Ġırmızı önlüklü burnu hızmalı (hızmalı)”; Garipçe
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Garipçe Öten İbili’de “Önü ġırmızı önlüklü alnı peçeli”; Yörü Baba Diyenim Yok’ta “Ġırmızı
aba geydirdim”; Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I’de “Her bakışı eder beş bin ġırmızı …/ Ağ
bilekler kehriberden ġırmızı …/ Ağ memeler şebedenden ġırmızı …/ Ġadife fermeni topu
ġırmızı”; Gözelin Yanağı Ayın Tekeri’nde “Kirazdan ġırmızı káğıddan beyaz”; Bir Yaylamız Var
Da O Da Morali’de “Arasına al ġırmızı gül isder” şeklinde geçmektedir.
5.1.7.3. Mavi
Eski Türkler tarafından doğunun simgesi olarak görülen mavi, aynı zamanda çoğu kez göğün
rengi olarak kabul edildiği için de birçok sembolik anlamları bünyesinde taşımaktadır. Bir ismin
önüne gelerek bir sıfat tamlaması kurduğunda nitelediği adın Gök Tanrı veya gökte olduğu
varsayılan ruhlarla ilintili bir şey olduğunu belirtmektedir. Gökle ilişkilendirilen mavi rengi
genelde olumlu özellikleri temsil ederken suyla ilişkilendirilen mavi rengi ise genelde
olumsuzluğu temsil etmektedir. Olumlu özelliğe gök böri, gök kurt gibi eski Türklerce kutsiyet
atfedilen kurtları; olumsuz özelliğe ise ortaçağ eserlerinde rastladığımız cenaze ve cenaze ile
ilintili olan uygulamaları verebiliriz (Çoruhlu, 2017: 260-261).
Gök renginin yukarıdaki anlamı dışında başka anlamları da vardır. Gök rengiyle ilintili “kökçin
sakal” sözü Türklerce çok saygı gören bir durumdu. Oğuzlarda “kökçin” sözcüğünün yerini
“gökçen” sözcüğü almıştır. Anadolu’da ise gökşin, gövşen, gökçen gibi sözcükler de
bulunmaktadır: Gök sakal, gök kurt gibi. Bu anlamların dışında refah, bolluk gibi olumlu
anlamların yanında yas ve ölüm anlamları da bulunmaktadır (Ögel, 1991a: 460-462). Dede
Korkut’ta Bamsı Beyrek’in öldüğüne inanıldığı için otağın “karalı mavili” bir renge büründüğü
görülmektedir (Gökyay, 2007: 76). Türk kültüründe önemli bir yer tutan “mavi” rengi
derlediğimiz türkü metinlerinde de kendine yer bulumuştur.
Köroğlu I’de Köroğlu’nun Ayvaz ile evlendirdiği kızın adı “Mavili” dir. Mavi, bundan başka
Öksüz Ali II’de “Sırtındaki mavi şalı solmadan”; Kır Höke’nin Ağıdı’nda “Sırtında yelek mavili”
şeklinde geçmektedir.
“Mavi” ile birlikte en çok kullanılan “gök” rengi derlenen türkülerde geçtiği gibi yörenin önemli
dağlarından “Gökçedağ” la bütünleşerek dağın sıfatı olmuştur. Derlenen türkülerde ise “gök”
rengi bir türküde lakap, diğer türkülerde ise genel olarak canlı ve cansız varlıkların rengi olarak
geçmektedir. Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz Beygir’de “Yarısı al doru yarısı gök ġır”; Sıtır’da
“Ġapında göğ sığır yata”; Kaman Ağıdı’nda “Aman Göğ Emine’m aman”; Öksüz Ali’de “Ağlar
gördüm bir gözleri göğ ele (göğ ele)”; Benden Selam Söylen (De) Mürseloğlu’na’da “Hani benim
göğ ġır atım”; Köse Hoca’nın Ağıdı’nda “Göğ boncuklu sufra sermiş” şeklinde geçmektedir.
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5.1.7.4. Beyaz
Beyaz, Türklerce kutsal ve hayırlı bir renktir (Roux, 2005: 77) ve Türk folklorunda sıklıkla geçen
bir renktir. Beyazın eş anlamlısı olan “ak” rengi Türk boylarının epik şiirinde en çok kullanılan
sıfatlardan biridir. Bunlar bu şiirlerde farklı anlamlar üstlenebilmektedir. Bir örnek vermek
gerekirse “ak” silahlara atfen kullanıldığında bu “ak” sıfatı parlaklık ve ışıldamayı dile getirirken
bazen de saflık ve güzellik anlamını ifade edebilmektedir (Reichl, 2017: 203-204).
Derlediğimiz türkülerde “beyaz” nesnelerin ve varlıkların gerçek rengi olarak geçmektedir.
Hiçbir türkü metninde “beyaz” sembolik, mecazi bir anlamda kullanılmamıştır. Birkaç örnek
vermek gerekirse Yayla Güzeli’nde “Ġızarmış ġınadan beyaz elleri”; Hüseyin Çavuş’u Gördün
Mü’ de “Düldül’ün ağ beyaz karı”; Bir Bilet Almışım İstanbul Gişeden’de “Beyaz perdeleri (de)
ger yavaş yavaş”; Âşık Halil IV’ te “Ġuru yere beyaz topuk”; Bugün Ben Bir Güzel Gördüm II’de
“Beyaz ele yakmış ġına”; Baňa Ġara Diyen Dilber’de “Beyaz fincana dökerler”; Mustafa’nın
Ağıdı’nda “Biyaz kefininen toprağa yaddı”; Kardeşi Tarafından Öldürülen Kızın Ağıdı I” de
“Kirazın dalları biyaz” şeklinde geçmektedir.
Beyazın eş anlamlısı olan “ak” rengi de türkülerde sıklıkla geçmektedir. Kaldı ki yörede oldukça
sevilen ve dinlenen türkülerden birinin ismi “Ağ Gelin” dir. Türküde geçen “ağ” sözcüğü “ak”
sözcüğünün yöresel ağızda söylenilmiş halidir ki birçok türküde de bu şekilde geçmektedir. Bu
türküye konu olan gelinin çok güzel olması ve de teninin bembeyaz olması dolayısıyla bu gelin
“Ağ Gelin” olarak anılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bu türküde “ak” güzelliğin ve beyazlığın
sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada şu ayrıntıyı da paylaşmakta fayda var: Ağ Gelin,
namusunu kirletmemek için yaptığı bir dua sonucu taşa dönüşmüştür. Bu yönüyle de Türk
kültüründe oldukça önemli olan namus kavramına sadık kalması açısından da yine olumlu bir
profile sahiptir.
“Ağ Gelin” dışında derlediğimiz türkülerde “ak” genel olarak sevgilinin göğsünün, gerdanın
parlaklığını, yaşlıların ağarmış saç ve sakalını, beyaz gülün rengini vd. niteleyen bir sıfat olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir türküde refahı, bolluğu; bir başka türküde ise utanılacak bir iş
yapmamayı sembolize etmiştir. Türkülerde geçen “ak” rengine örnek vermek gerekirse Han
Mahmut’ta “Ġaracoğlan ġara yüzün ak ola…/ Ġaracoğlan ġardaş ġara yüzün ak ola”; Sallanı
Sallanı Gelen Sevdigim’de “Çözemedim (de) ak göğsüyün düğmesin”; Abbak Ġuğum Terk
Eylemiş Sılasın’da “Sıralanmış ak gerdanın benleri”; Erzinlioğlu’nun Ağıdı’nda “Top top edip de
ak saçını yoluşun”; Binin Gardaşlar Da Gedelim Ava’da “Hanı benim (de) ak sakallı pederim”;
Vay Felek Neddim Saňa’da “Ellere ak saraylar yaptırdın”; Şeker Kıtlık Oldu Çay İse Şurup’ta
“Şükür millet ak günlere ulaşdı”; Ġadir Mevla’m Bir Dileğim Var Senden’de “Şu yalan dünyada
ağ olsa yüzüm” dizelerini verebiliriz.
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5.1.7.5. Yeşil
Nasıl mavi rengini gökten alıyorsa yeşil de rengini doğadan almıştır. Eski Türk kozmolojisinde
gök ile yer birbirini tamamlıyorsa aynı şekilde göğün rengi olan mavi ile yer-suyun rengi olan
yeşil birbirlerini tamamladıkları ve bazen birbirinin yerine kullanıldıkları görülmüştür. Her ne
kadar mavi ve yeşil bir arada kullanılsa da yeşil, daha çok yere ait bir renktir ve orman ve ağaç
kültü ile ilişkilidir. Zaten yeşilin kökü “yaş” olup yaşarmak, yeşermek anlamı vardır. Eski
Türklerde birine yaşı sorulduğunda “otuz yeşil gördüm” şeklinde bir cevap alınması ve bunun
manasın da otuz bahar gördüm yani otuz yaşadım, anlamına gelmesi bu bağlamda dikkat
çekicidir. Yeşilin bir diğer anlamı ise “genç” demektir. Yeşil, ayrıca Bay Ülgen’in oğullarından
birinin de adıdır: Yaşıl Kan. Bu; büyük ihtimal doğanın canlanması, yeşillenmesi olgusuyla
bağdaştırılmış bir tanrıdır (Çoruhlu, 2017: 264-265; Ögel, 1991a: 471).
“Yeşil” rengi türkülerde mecazi anlamdan ziyade gerçek anlamda kullanılmıştır. Derlediğimiz
türkülerde “yeşil”, Eşin Var Mı Adana’nın Düzünde’nde “Al yeşil geyinip gezsen olmaz mı”;
Hanifi Bebek’in Ağıdı’nda “Şu dağlarda yeşil meşe”; Ahıska II’de “Akışġa’dan çıkan yeşil
tütünler”; Oğlan Geldin Derdli Derdli Oturdun’da “Benim bahçem yeşil yaprak narıňan”;
Bayındırlı Köyü’nde “Şıhları var yeşil sarar”; Ġaşlarını Eğdirirsin’de “Sankı yeşil başlı ördek”;
Ücesinde Lamlı Lamlı Ġarın Var’da “Yağmır yağar yeşil odlar bitirir”; Âşık Halil II’de
“Giydireyim yeşilinen alıňan (gülüm alınan)”; Buyduran Pınarı’nda “ Olur al yeşilli başı
yaylanın”; Gökçedağ I’de “İsderim sen her zaman yeşile bürün (oyy)”; Yanan Evin Ağıdı’nda
“Ġapılar yaşıl boyalı”; Gözüm Olsa Görürüdüm’de “ Donun yaşıl dilin dadlı” şeklinde
geçmektedir.
5.1.7.6. Sarı
Sarı rengin Türklerin kültürel algısında genelde olumsuz bir anlam taşımaktadır. Türk
destanlarında saf haldeki sarı renginin olumsuz bir anlam taşıdığını Er Töştük destanındaki “Sarı
Oğlan” motifinde rastlamaktayız. Kökçe, Sarı Oğlan ile bir savaşa tutuşur ve onu atıyla ezerek
öldürür. Anlaşıldığı kadarıyla Sarı Oğlan bir kötü ruh veya ruhu temsil eden bir varlıktır. Sarı
rengin diğer bir olumsuz sembolü ise hastalık sembolü olmasıdır (Ögel, 1991a: 479-480, 482).
Derlediğimiz türkülerde “sarı” rengi nerdeyse tüm türkülerde hastalık belirtisi; tavuğun, çiçeğin,
altın paranın, ayakkabının, giysinin, saçın rengi olarak geçmektedir. Bazı türkülerde ve ağıtlarda
ise kişilerin lakapları olarak ortaya çıkmaktadır. Derlediğimiz türkünün biri “Sarı Gelin Suya
Geder” dir. Bu türküye konu olan bayan “Sarı Gelin” dir. Türkünün hikâyesinde olsun türkü
metninin kendisinde olsun bahsi geçen geline neden “Sarı” dendiği ile ilgili bir ipucu
bulunmamakla birlikte yukarıda değindiğimiz “Ağ Gelin” türküsündeki gelinin teninin beyaz
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olması gibi bu geline de teninin renginden dolayı “Sarı” denilmiş olma ihtimali yüksektir. Bundan
başka derlediğimiz ağıdın birinin ismi de “Sarı Ahmet’in Ağıdı” dır. Ağıtta Ahmet’e neden “Sarı”
dendiğiyle ilgili bilgi bulunmamakla birlikte yine teninin renginden dolayı verilme ihtimali
yüksektir. Bu iki metin dışında içinde “sarı” geçen metinler aşağıda verilmiştir.
Sarı Tavucağım Sarı’da “Sarı tavucağım sarı”; Ġızlar Halaya Düzüldü’de “Buğazında sarı hakık”;
Şu Bizim Köyde De Ġurnaz Kel Börklü’de “Sarı Omar yalanları yuvalar”; Emirler’den Bir Kız
Endi Puňara’da “Sarı edik geymiş uğru nakışlı”; Bir Ġızınan Bir Gelinin Cengi Var I’de “Gız da
der ki sarı yıldız doğma mı”; Geyik Geldi Tabır Tabır Düzüldü’de “Sarı saçın birem birem
çekişin”; Sırça’nın Ağıdı’nda “Boğazında sarı gazi”; Dağlar Senin Namlı Namlı Ġarın Var’da
“Sarı çiçek (de) savran (da) ġurmuş oturur”; Sabahıňan Bizim Göle I ve II’de “Sarı çiçek mor
menekşe”; Saňa Derim Saňa Lemse Ġralı’nda “Yetmiş bini sarı postal geyici”; Bugün Ben Bir
Güzel Gördüm II’de “Sarı saçı burmalamış”; Mehmetli Beldesi’nde “Sarı ayvaları narınan Pazar
…/ Sarı portakalın narın Mehmetli”; Ücesinde Lamlı Lamlı Ġarın Var’da “Sarı çiçek servan
ġurmuş oturur…/Sarı çiçek sallanıyor nazıňan”; Yazıcıoğlu İle Senem’in bir varyantında
“Senem’in geydiği yine mi sarı”; Esmehan’da “Gökde yıldız sarıyıdı”; Şoför’de “Belli ki çok
fakir benzi sapsarı”; Yazıcıoğlu Şeref İle Senem I’de “Senem’in geydiği humuya sarı” şeklinde
geçmektedir.
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6. BÖLÜM
DERLENEN HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN PERFORMANS TEORİ
DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. PERFORMANS TEORİ
Performans teori ortaya çıkmazdan evvel halkbilimi çalışmalarında “metin merkezli” yaklaşımlar
yaygın olarak kullanılmaktaydı. Metin merkezli yaklaşımlarda önemli olan metnin kendisi önemli
iken icranın gerçekleştiği bağlam göz ardı edilmekteydi. Finli Halkbilimciler tarafından
sistematize edilmesi ve çalışmalarında da yaygın olarak kullanılmasından dolayı “Tarihi-Coğrafi
Fin Okulu” veya “Finnish (Filandiya’ya ait) (Honko, 2006: 253) olarak adlandırılan bu yaklaşımı
daha çok İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerindeki halkbilimciler,
genelde masalların varyant ve versiyonlarını derleyerek sistemli bir şekilde düzenleyerek
çalışılması ilkesine dayanmaktadır. Ancak bunların belli ilkeler etrafında bir araya gelerek bir
okul olarak ortaya çıkması çok sonraları olmuştur. Julius Krohn (1835-1888), bu okulun kurucusu
olarak kabul edilmektedir. Çok erken yaşta ortaya koyduğu “Kalevala’nın Kaynakları” adlı
çalışmasında bir bakıma bu okulun metedolojisini de ortaya koymuştur, diyebiliriz. J. Krohn’a
göre izlenecek yöntem şöyledir: “Bir şarkının kaynakları hakkında herhangi bir sonuca varmadan
önce, ben onun varyantlarını coğrafik ve kronolojik bir sıraya koyuyorum ve sadece bu yolla
orijinal olanı ona daha sonra eklenenlerden ayırabiliyorum” (Çobanoğlu, 2015: 134). Bu
sözlerden anlaşılacağı üzere bu okulun amacının bir folklor metinin ilk orijinal haline ulaşma
çabası olduğu anlaşılmaktadır. Tarihi-Coğrafi Fin Okulu doğrultusunda yapılan bir çalışmanın
teorik gayesi, belli bir yer ve zamanda bilinçli olarak yaratılan herhangi bir folklor ürününü,
bilhassa da çoğunlukla düşünülmüş olduğu gibi, bir masalın ilk yaratıldığı biçimi yani “unformu”
nu ve bunun oluş zamanı ile oluştuğu coğrafi mekânı ortaya koyabilmektir (Çobanoğlu, 2015:
144).
Performans Teori, metin merkezli çalışmalara bir tepki olarak (Başgöz, 2012: 105) 1960’larda
yeşermeye başlar, 1970’lerde ise iyice olgunlaşarak karşımıza çıkar (Yolcu, 2017: 189).
Performans Teori, yalnızca metin merkezli çalışmalara itiraz edip metnin meydana geldiği ve
sergilendiği bütünlüğün göz önünde bulundurulmasını önermekle, salt metinle ilgilenmenin sebep
olacağı kısırlığı engellemeye çalışmış bulunmaktadır (Arslan ve Köktürk, 1999: 17-18). Bu
dönemde bazı halkbilimciler farklı sorular sormaya başlarlar. Bunlar, metin merkezli
yaklaşımlarla ilintili olan bir folklor unsurunun yayılma düzenleri ve bir folklor unsurunun ilk
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orijinal haliyle daha az ilgilenmeye başladılar. Zaten bu yaklaşımlara yaklâşık yüzyıldır herhangi
bir cevap da bulunmuş değildir. İşte, bu halkbilimciler, bu sorulardan ziyade daha yerel sorularla
meşgul olmuşlardır. Mesela “Bu icracı neden bu ortamda şaka yapmayı tercih etti?”, “Bu efsaneyi
bilmek bu küçük grubu tanımlamaya nasıl yardımcı olur?” “Neden bu gruptaki insanlar bir
icracının bir şarkıyı yorumladığını dinliyorken neden başka bir icracının şarkı söylemeye
başladığı anda uzaklaşıyor?”(Morgan-Fleming, 1999: 275). Bu gibi sorular, bağlam merkezli
kuramların ortaya çıkmasında önemli bir rolü olmuştur, diyebiliriz.
Performans Teorinin ortaya çıkmasında Malinowski’nin çalışmaları ve A. Lord’un Sözlü
Kompozisyon Teorisi’nin oldukça önemli yerinin yanında Prag Dil Okulunun da büyük etkisi
olmuştur. Prag Dil Okuluna mensup olan sosyal dilbilim üzerine çalışmalar yapan Roman
Jacopson, Karl Bührer, Saussure, N. Chomski gibi bilim adamları dilin kullanımından hareketle
geliştirdikleri iletişim unsurlarının folklora da uygulanabileceğini savunmuşlardır (Başgöz, 1992:
30; Çobanoğlu, 2015: 319). Bu teorinin ortaya çıkmasında İndiana Üniversitesinin de ayrı bir
yeri vardır. Ünlü halk bilimci olan Stith Thompson’un bahsedilen üniversitedeki çalışmaları ve
kendisinden sonra görevi devralan R. Dorson’un sayesinde halk bilimi ve Performans Teorinin
gelişmesi hız kazanmıştır. Thompson’un 1957’de emekli olmasından sonra görevi devralan
Dorson 1961 yılında hem folklor enstitüsünü hem de halk bilimi bölümünü kurmuştur. Dorson’un
bunlardan daha da önemli faaliyeti bir halk bilimi misyoneri gibi çalışarak yetiştirdiği öğrencileri
sayesinde ilk Performans Teori kuşağını yetiştirmesidir. Richard M. Dorson’un yetiştirdiği bu
öğrenciler bütün kuram, teori ve yöntemlere karşı çıkarak Performans Teorinin kurucuları olarak
sahneye çıkmalarından dolayı haşarı gençler babında “Genç Türkler” olarak anılmışlardır
(Çobanoğlu, 2015: 321-324). Indiana Üniversitesinin bir diğer önemli yanı ise 1949 yılında
folklor alanında ilk doktora programının açılmasıdır. Bu programın açılmasından dört yıl sonra
yani 1953 yılında ilk folklor doktorları mezun edilmiştir (Fox, 2007: 36; Kirshenblatt and
Gimblett, 2007: 51).
R. Dorson, “Genç Türkler” tabirini ilk kez 1972 yılında “Folklore and Folklıfe” adlı eserin giriş
bölümünde kullanmıştır. Her ne kadar bu tabir, bahsi geçen bilim adamları tarafından pek de
kabul edilmemiş olmakla birlikte, bilim adamlarının üzerinde iyi veya kötü bir yafta olarak
kalmıştır (Gabbert, 2014: 110). Richard M. Dorson’un yetiştirdiği öğrencilerinden Alan Dundes,
Roger Abrahams, Dan-Ben Amos, Richard Bauman, Dell Hymas, Kenet Goldstein ve Hanry
Glassie bu kuramın ilk savunucuları olarak ortaya çıkarlar (Ekici, 2018: 129). Bu öğrencilerden
biri olan Dan Ben Amos’un 1967 yılında sunduğu “Halk bilimi: Bir Kez daha Tanımlama Oyunu”
adlı tebliği büyük yankı uyandırır. Daha sonra bu tebliğe hem eleştiri hem de destekleyici tarzda
makaleler yayınlanmaya başlanır. Dan Ben Amos bu bildirisini makale olarak 1971’de “Bağlamı
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İçinde Bir Folklor Tanımına Doğru” adıyla yayınlayarak Performans Teorinin ortaya çıkmasında
çok önemli bir rol üstlenmiştir. 1975’te ise R. Bauman’ın “Performans Olarak Sözel Sanatlar”
adlı çalışması ile bu teori iyice şekillenmiştir (Çobanoğlu, 2015: 324-325)
“Performans (icra)” kavramına ilk dikkat çeken ve bu sözcüğün dilbilim alanında kullanılarak
yaygınlaşmasına katkısı olan önemli bir bilim adamı Noam Chomsky’dir. ABD’li antropolog Dell
Hymes ise, antropology ve dilbilim araştırmalarında “performans” ın önem ve etkisine dikkat
çekmiş; dil, performans, davranış ve metin arasındaki ilişkinin özellikle araştırılması gerektiğini
vurgulamıştır (Hymes’ten akt. Ekici, 2018: 129-130). 1969’da “Halk Bilimi ve İletişim” adlı bir
AFS toplantısında bir araya gelen Dell Hymes, Richard Bauman, Barbara Kirshenblatt-Gimbelt
ve Bruce A. Rosenberg halkbilimine sosyo-kültürel bağlamda bakmanın önemini dile getiren
etnografik örnekler sunmuşlardır. Mesela Gimbelt, gerçek hayattan kısa hikâyelerin kullanımını
göz önünde bulundurarak bu kısa öykülerin öneminin ve anlamının metinde olmadığını sosyal
kullanımda yattığını ifade ederken Bauman, Protestan deyişleri çalışmasında, bu deyişlerin
Protestanlara neden fevkalade uyduğunu dile getirmiş, bu mezhep arasında kullanılan dilin sosyal
kullanım kurallarını ele almış ve bu kuralların halkbiliminin ifadesi üzerindeki etkisini ortaya
koymuştur (Gabbert, 2014: 111).
Bu yeni teoride dikkat çeken bir unsur olan “performans” ikili bir anlam taşımaktadır. Bunlardan
birincisi “folklorun gerçekleştirilişi veya icrası” anlamında artistik veya sanatsal bir eylem
olması; ikincisi ise anlatan, dinleyen ve anlatılan metin olmak üzere bu iletişimin gerçekleştiği
çevre bütünü olarak artistik ve sanatsal olaydır. Bu yeni folklor anlayışına göre folklor, anlatan
ve dinleyen arasında geleneksel bir anlatı yoluyla kurulan iletişim biçimi olarak ele alınmakta ve
sosyal gösterim olarak folklorun canlı icraları incelenmektedir. Artık folklor, sadece geçmişin
izini taşıyan kültür kalıntıları yerine canlı, artistik bir sanatsal fonksiyon konumuna kavuşmuştur.
Bunu biraz açacak olursak performans esnasında anlatıcı veya konuşmakta olan kişi, konuşmasını
sürdürdüğü ses ve dil kullanım bakımından “ciddi, şaka” veya “normal” gibi temel referanslarla
dinleyiciye iletişimsel bildirim değişimine ait mesajlar da vermektedir. Yani anlatan kişi,
dinleyiciye benim söylediklerimi sözlük anlamlarıyla değil de vermek istediğim gibi yorumla,
demektedir. Bu da performansı “yorumcul bir çerçeve” (interpretative frame) içinde
değerlendirmemizi sağlar. Performans çerçevesi tiplerine “dolaylı anlatım, şaka, taklit, aktarma,
alıntılama vd.” yi katabiliriz. İcrasal çerçeve anahtarına ise “özel kodlar, mecazi dil, koşutluklar,
özel yarı dilbilimsel yapılar, özel formüller, geleneğe başvuru, performansı yalanlama” gibi
unsurları da ekleyebiliriz (Çobanoğlu, 2015: 326-332).
R. Bauman’ın 1975 yılında yayımladığı “Verbal Art As Performance” adlı çalışmasında W.
Bascom’un 1955’te ortaya attığı “sözlü sanat” kavramını metin merkezli bir bakış açısından,
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analizin belirleyici analitik birimi olarak performansa yoğunlaşan bir bakış açısına genişletmek
amacıyla Erving Goffman’ın düşüncelerinden yararlanmıştır. Böylece Bauman, oyuncunun
seyirciye karşı sorumluluk üstlendiği bir durum olarak performansın, konuşmanın ve iletişim
biçiminin temel bir yolu olduğunu meydana çıkarmıştır (Gabbert, 2014: 114). R. Bauman, bu
çalışmasında yukarıda da bahsettiğimiz gibi performansı bir konuşma biçimi olarak icracı ile
dinleyiciyi birbirine bağlayan yoğunlaştırılmış bir iletişim etkileşimi, “tecrübenin özel bir
büyüsü” olarak değerlendirmiştir. McLeod, Pasifik Adası’nda gerçekleştirdiği çalışmanın
nihayetinde içerikle bağlam arasında net bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşmıştır (Behague, 2006:
403).
Performas Teorisi’nin günümüzde amaçlarını özetleyecek olursak şu sonuçlara ulaşırız:
 İnsanları ve bu insanlara ait kültürel ürünleri eşit olarak anlayabileceğimiz daha eksiksiz çevre
koşulları meydana getirmek.
 Belirli icra olayına ait yeteneğe ve bu sanatın metin olarak nasıl sunulduğuna dikkat etmek.
 Kültürün sosyal ve estetik nedenlerinin harmanlanmasına ve kültür hakkında olumlu bir fikir
sunmaya müsaade etmek (Magoulick, 2019: 15).

6.2. İCRACI
Performans teorinin üç saç ayağından birini “icracı” oluşturmaktadır. Performans teoriye göre
icracının yaşı, ailesi, mesleği, kişilik yapısı, dünya görüşü, yetiştiği sosyo-kültürel çevre,
repertuvarı, icra anındaki performans tutumu vd. oldukça önemlidir. Sayılan bu özellikler,
icracının icra anındaki performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Konumuz hikâyeli türküler
olduğu için icracıların hikâyeli türküleri hangi ortamda nasıl, ne zaman, nerede, kimden,
öğrendikleri önem kazanmaktadır ki bu, derlenen metnin daha sağlıklı tahlil edilmesine de olanak
sağlamaktadır. Bu bölümde sahada hikâyeli türkü derlediğimiz 123 kaynak kişinin yaşı381, eğitim
durumu, mesleği, ikametgahları, yetişme ortamları, repertuvarı gibi birçok konuda genel olarak
bilgi verilecektir.
6.2.1. İcracıların Yetişme Ortamları
Derleme yaptığımız kaynak kişilerin çoğunluğunu âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde
hikâyeci âşıkların icra ortamlarında sıkça bulunmuş âşıklık geleneğine meraklı kişilerden
oluşmaktadır. Kitle iletişimin yaygın olmadığı zamanlarda yöre halkının en önemli eğlenme ve
hoşça vakit geçirme işlevini âşıklar/icracılar üstlenmişlerdir. Başta düğünler olmak üzere uzun
kış gecelerinde eve davet edilen hikâyeci âşıklar yöre halkı tarafından can kulağıyla dinlenmiş,
icra ortamında bulunan dinleyici konumundaki kişiler ise bu âşıklardan az veya çok türkü ve
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Bu sınıflandırmaya hikâyeli türkü derlemediğimiz kaynak kişiler dahil değildir.
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hikâye öğrenmişlerdir. Amatör kaynak kişilerimizden bazıları bu icra ortamındaki türküleri
zamanla kendisi de başka icra ortamlarında söylemişlerdir. İlginç olan ise yörenin en önemli
âşıklarından bazıları da bu icra ortamlarında sıkça bulunarak bu âşıklardan yalnızca türkü ve
hikâyeli türkü öğrenmekle kalmamış, bu türlere göre daha uzun olan türkülü halk hikâyelerini de
öğrenmişler ve bu şekilde profesyonel icracı olmuşlardır. Bir örnek vermek gerekirse yörenin
önemli âşıklarından aynı zamanda kaynak kişilerimizden Âşık Karayiğit Osman, repertuvarındaki
bütün türkü ve hikâyeleri sözlü kültür ortamında dinlediği usta âşıklardan öğrenmiştir.
Dolayısıyla yörede türkü geleneğinin canlı kalmasında bu âşıkların çok önemli bir rolü olmuştur.
Saha çalışması yaptığımız bazı köylerde geleneksel türkü icracıların ya hiç olmadığına ya da çok
az olduğuna, tesadüf ettiklerimizin ise genelde kına türküleri dışında pek fazla türkü bilmediğine
tanık olduk. Yapılan araştırmalar sonucunda bu köylerde âşıklık geleneğinin yok denecek kadar
zayıf olduğu tespit edilmiştir. Konuyu somutlaştırmak gerekirse Osmaniye’nin Sakarcılar köyünü
örnek verebiliriz. Bu köyde yoğun alan araştırmamıza karşın türkü ve hikâyeli türkü icracılarına
rastlayamadık. Bu köyde görüştüğümüz kişilerin kendi köylerinde âşıklık geleneğinin çok zayıf
olduğunu, kendi köylerine bir âşığın gelmediğini, kendi köylerinde de herhangi bir âşığın
yetişmediğini belirtmişlerdir. Aynı şekilde Kadirli’nin Cığcık köyü, Sumbas’ın birkaç köyü de
âşıklık geleneğinin zayıf olması nedeniyle türkü ve hikâyeli türkü icracılarının zayıf olduğu
köylerdir.
Âşıklık geleneğinin çok canlı olduğu yerlerde ise türkü ve hikâyeli türkü icracıların sayısında
önemli artışlar olduğu yaptığımız saha çalışmasında elde ettiğimiz türkü ve hikâyeli türkü
metinlerin çokluğuyla da sabittir. Çalışma sahamızda âşıklık geleneğinin en güçlü olduğu
yerlerden biri Düziçi ve köyleridir. Düziçi ve köylerinde yaptığımız saha çalışmasında türkü ve
hikâyeli türkü bilen birçok icracıyla karşılaşıp bu icracılardan birçok türkü ve hikâyeli türkü metni
derlememiz hem türkü ve hikâyeli türkü metninin çokluğu hem de bunları bilip anlatan icracıların
çokluğu ile âşıklık geleneğinin canlılığı arasında doğru orantı olduğunu göstermektedir. Konuyu
somutlaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse Düziçi’nin Çitli, Gökçayır, Yeşilyurt
(Zindeğan) köylerini verebiliriz. Bartók, Eberhard, Reinhard, Yalman gibi yerli ve yabancı birçok
araştırmacının derleme yaptığı yörenin en önemli iki âşığından biri olan Kır İsmail, Gökçayır
köyündendir. Çitli Köyü ile Gökçayır köyü sadece bir yol ile birbirinden ayrılan iç içe geçmiş iki
köydür. Bu iki köyde Kır İsmail’den sonra çok önemli âşıklar ve hikâyeci âşıklar yetişmiştir ki
bu hikâyeci âşıklardan biri de Kır İsmail’in yetiştirdiği Karayiğit Osman (İper) dır. Bu iki köyde
(Çitli ve Gökçayır) birçok kişi gelenekten haberdar olup az veya çok türkü veya hikâyeli türkü
bilmektedir. Yeşilyurt (Zindeğan) köyü ise bu iki köyden uzak bir mesafede olmasına karşın bu
köyde de Güllü Kahya gibi çok önemli bir âşık yetişmiştir. Güllü Kahya ise başta kendi yeğeni
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Cine Kiki382, oğlu Âşık Celil gibi önemli âşıklar yetiştirmiştir. Dolayısıyla bu köyde de birçok
kişi az veya çok türkü ve hikâyeli türkü bilip icra edebilmektedir. Toprakkale’nin Tüysüz (Aşağı
ve Yukarı Tüysüz) beldesi de türkü ve hikâyeli türkü bakımından oldukça zengindir. Bu belde
Tecirli Türkmen aşiretine mensup olup çoğunluğunun kökeni Düziçi’nin Yazlamazlı ve
Karagedik köylerine dayanmaktadır. Tüysüz beldesindeki kişiler, uzun yıllar Düziçi’ndeki
akrabalarıyla iletişimi koparmamış, mesafe uzak olmasına karşın birbirlerine gidip gelmişler;
düğünlerine de kınacı âşık olarak Düziçi’nden Âşık Mahmut, Tus Mustafa, Kır Hasan gibi âşıkları
çağırmışlar, bu âşıkları sıkça dinleme imkânı bulmuşlardır. Yukarı Tüysüz’de “Karaca” ailesi
(Bilhassa da Erdoğan Karaca) türkü ve hikâye konusunda oldukça zengin bir repertuvara sahiptir.
Bu aile birçok âşığı dinlemesinin yanında en çok dinlediği âşık, akrabaları Kır Hasan’dır. Kır
Hasan, Karaca ailesinin hem düğünlerinde kınacı âşık olarak görev almış hem de ev sohbetlerinde
icrasını gerçekleştirmiştir. Bu yüzden âşıklık geleneğine çok meraklı olan Karaca ailesi zengin
bir türkü ve hikâye repertuvarına sahip olmuştur. Öyle ki bu aileden Erdoğan Karaca kendisi de
birçok ortamda bu öğrendiklerini icra etmiştir. Sonuç olarak kaynak kişilerimiz olan icracıların
büyük bir kısmı amatör icracılardır ve repertuvarındaki türkülerin çoğunluğunu hikâyeci âşıkların
icra ortamlarından öğrenmişlerdir. Ancak sözlü kültür ortamının yanında az da olsa elektronik
kültür ortamından beslenen kaynak kişilerimiz de bulunmaktadır.
Müzisyenler çoğunlukla yeni bir parçayı ya bir kayıttan ya da bir teyp kasetinden öğrenmektedir
(Bohlman, 1988: 66). Bohlman’ın bu görüşlerinin çalışma sahamızdaki kaynak kişilerimizin
çoğunluğu için geçerli olmamakla birlikte az da olsa bazı kaynak kişilerimiz için geçerli olduğunu
söyleyebiliriz. Bazı kaynak kişilerimiz repertuvarındaki türkülerin bir kısmını veya çoğunluğunu
elektronik kültür ortamından öğrenmişlerdir. Bahçe ilçesinin yaşayan en önde gelen âşığı Âşık
Gaygılı (Ali Türk), repertuvarındaki türkülerin çoğunluğunu kaset, cd, televizyon, radyo gibi
elektronik kültür ortamından öğrenmiştir. Düziçi ilçesinin tanınmış âşıklarından Âşık Yahya
Gürz, repertuvarındaki yüzün üstünde türkünün büyük bir kısmını elektronik kültür ortamından
öğrenmiştir. Yine yörenin önemli âşıklarından Âşık Dursun, Tahir Erdoğdu, Âşık Ali Demirci,
Âşık Cumali gibi önemli âşıklar repertuvarındaki türkülerin çoğunluğunu veya bir kısmını
elektronik kültür ortamından öğrenmiştir. Amatör kaynak kişilerimizden Mehmet Kırmıt,
repertuvarındaki birçok türküyü sözlü kültür ortamında öğrenmekle birlikte bazı türküleri
yöredeki âşıkların icralarını bizzat kendisinin kasetlere amatörce kaydettiği kayıtlardan
öğrenmiştir. Ökkeş Hak ise yörenin ünlü âşıklarından Karayiğit Osman’ın bir türküsünü Karayiğit
Osman’dan amatörce çekilmiş bir kayıttan öğrenmiştir. Son bir örnek vermek gerekirse kaynak
kişimiz Sadık Suna repertuvarındaki türkülerin bir kısmını kasetlerden ve televizyonlardan
Cine Kiki, Güllü Kahya’nın öz yeğeni olmakla birlikte Yeşilyurt (Zindeğan) köyüne yakın Yeşildere’nin
Derebaşı Mahallesindendir.
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öğrenmiştir. Öyle ki Sadık Suna kendi bestelerinin ezgisini elektronik kültür ortamında boy
gösteren Musa Eroğlu ve Âşık Nurşani’nin ezgilerine benzer biçimde oluşturduğunu dile
getirmiştir.
Bunun dışında yazılı kaynaklardan beslenen kaynak kişilerimiz de bulunmaktadır. İsmail
Dokuzoğlu, Nurettin Kurt, Ali Çıplak, Mustafa Kocaman, İbrahim Çoban bu kaynak
kişilerimizden bazılarıdır. Bu saydığımız kaynak kişiler her ne kadar yazılı kaynakları okumuş
olsalar da İsmail Dokuzoğlu haricinde repertuvarındaki türkülerin büyük çoğunluğunu sözlü
kültür ortamında öğrendiği türküler ve hikâyeler oluşturmaktadır. Bunlar arasında İsmail
Dokuzoğlu, repertuvarında elliden fazla Karacaoğlan türküsü olduğunu ve bunların büyük bir
çoğunluğunu Karacaoğlan kitabından öğrendiğini belirtmiştir. Hatta, kitaptan öğrendiği bir
Karacaoğlan türküsünü telefonla yaptığımız bir görüşmede icra etmiştir. Mustafa Kocaman ise
yöresinde âşıklık geleneğinin çok güçlü olmamasından dolayı repertuvarındaki birçok türkü ve
hikâyeyi yazılı kaynaklardan öğrenmiştir. Kocaman’ın belirttiğine göre kendi köylerine gelen
destacıların sattıkları destanlarını almış, okumuştur. Hatta okumakla kalmamış, bunları köy
odasında ve bazı ev ortamlarında icra etmiştir. Ali Çıplak ise ilk gençlik yıllarında yöreye gelen
kitapçıların sattığı hemen hemen tüm halk kitaplarını okumuştur. Ancak repertuvarında bu
okuduğu kaynaklardan türkülerin bir çoğunu zamanla unutmuştur. Burada sahada edindiğimiz
izlenimlerden ve de kaynak kişilerin beyanatlarından hareketle şu bilgiyi vermekte fayda var.
Hem yazılı kaynaklardan beslenen hem de sözlü kültür ortamından beslenen kaynak kişilerimizin
repertuvarında kalan türkü ve hikâyelerin çoğunluğu birkaç istisna sayılmazsa sözlü kültür
ortamında öğrenilen türkü ve hikâyelerdir. Yazılı kaynaklardan öğrenilen türküler sözlü kültür
ortamında öğrenilen türkülere ve hikâyelere göre daha çok unutulmuş, hafızalardan silinmiştir.
Sahada derleme yaptığımız kaynak kişilerimizin büyük bir kısmı yaşlı kişiler olup bir kısmı
profesyonel âşık/hikâyeci âşık, çoğunluğu ise amatör icracılardır. Kitle iletişim araçlarının, salon
düğünlerinin, göçlerin, modern tarım aletlerin yaygın olmadığı dönemlerde yörede hemen hemen
her ortamda türkü ve hikâyeli türküler icra edilmekteyken saydığımız unsurların yaygınlaşmasıyla
birlikte yöreye has geleneksel türkü ve hikâyeli türkü icra ortamları yavaş yavaş yüz tutmaya
başlamış, zamanla da bir iki icra ortamını saymazsak yok olmuştur. Repertuvarındaki türküleri
uzun yıllardır icra etmeyen amatör kaynak kişilerimizin büyük çoğunluğu repertuvarındaki birçok
türküyü zaman içeresinde unuttuğu, aklında kalan birkaç türkünün ise bazı dörtlüklerini
hatırlamadıkları görülmüştür. Bu tip kaynak kişilerimiz, icra sırasında unuttuğu dörtlük veya
dizeler olduğu zaman düşünmek için icrasını sonlandırdığı görülmüş; unutmalarının sebebini ise
icra ettikleri türküleri uzun yıllardır icra etmemesine bağlamışlardır. Konuyu somutlaştırmak
adına birkaç örnek vermek gerekirse kaynak kişilerimizden Sultan Çömez, Ali Özdemir ve
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Zeynep Demir’i verebiliriz. İki defa bir araya geldiğimiz Sultan Çömez, uzun yıllar önce birçok
türkü ve ağıt bilmesine karşın zamanla bu türkülerin ve ağıtların bir kısmını unutmuştur.
Repertuvarında kalan Karacaoğlan’a ait bir hikâyeli türküyü bilmesine karşın icra anında ancak
iki dörtlüğünü hatırlayabilmiş, çok çabalamasına karşın diğer dörtlükleri hatırlayamamıştır. Ali
Özdemir, çok zengin bir âşıklık geleneği içinde doğup yetişmesine karşın icra anında bazı
türkülerin dörtlüklerini hatırlayamadığı görülmüştür. Bir örnek vermek gerekirse Karacaoğlan’ın
“Bana Kara Diyen Dilber” türküsünü eskiden baştan sona bildiğini söylemesine karşın ancak dört
dörtlüğünü hatırladığını diğerlerini hatırlayamadığını belirtmiştir. Zeynep Demir, yörenin en
önemli Karacaoğlan türküleri icracısı Sail Mustuk’un torunu olmasına ve de küçük yaşlarda
dedesini defalarca dinlemesine karşın repertuvarında parça parça türküler kalmıştır. Her ne kadar
icracıların çoğu repertuvarındaki türkülerin bir kısmını veya çoğunu unutmasına karşın aklında
yeterince türkü ve hikâye kalmış İbrahim Çoban, Mehmet Kırmıt, İsmail Dokuzoğlu gibi icracılar
da bulunmaktadır.
Yetişkinlerin yer yer ya gençler için hazırlanmış filmleri izlemek ya da kendileri için üretilmiş
çok az sayıda filmi izlemek zorunda kalması (Gans, 2018: 33) da âşıklık geleneği içinde yetişmiş
icracıları olumsuz etkilemiştir. Kaynak kişilerimizden Mehmet Yutkal günümüzde yöresel türkü
söyleme geleneğinin eskisine göre nerdeyse bitme noktasına gelmesinde verdiği şu bilgi bu
bağlamda oldukça önemlidir: Yutkal, evinde otururken bazen duygulanır ve elini kulağına atarak
türkü söylemeye başlar. Yutkal, ne zaman duygulanıp bu şekilde türkü söylemeye başlasa aile
fertleri “Seni mi dinleyelim yoksa televizyonu mu?” tarzında Yutkal’a tepki gösterirler. Yutkal
da mecburen icrasını sonlandırarak aile fertlerinin izlediği kanalları izlemekle yetinir. Bu
durumdan dolayı artık türkü söylemeyi bırakır ve türkü söylemediği için de repertuvarındaki
birçok türkü yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Eskiden başka türkülerin yanında sadece kırk
civarında Karacaoğlan’a ait türkü bilmesine karşın günümüzde Karacaoğlan’a ait bu türkülerin
çok az bir kısmını hatırlayabilmesi de bunu doğrulamaktadır.
6.2.2. İcracıların Eğitim Durumları
Kaynak kişilerimizin eğitim durumlarının oranı aşağıda grafikte verilmiştir.
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İcracıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
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Şekil 8. Gâvur Dağı ve Osmaniye yöresindeki kaynak kişilerimizin eğitim durumunu gösteren
grafik.
Grafikten çıkan bu tabloya göre okuma yazma bilmeyen icracıların oranı % 19’dur. Bunların
sayısı yirmi dörttür. Okula gitmemekle birlikte kendi kendine okuma yazmayı öğrenen yirmi üç
icracı bulunmaktadır. Bunların yüdelik dilimdeki oranı % 19’dur. İlkokul’dan terk icracıların
sayısı beş olup yüzdelik dilimdeki oranı % 4’tür. Toplam yüz yirmi üç icracı kaynak kişimizden
elli sekiz tanesi ilkokul mezunudur. % 47’lik oranıyla birinci sırada yer almaktadır. Ortakul
mezunu icracı sayısı altı kişidir. Bunların oranı ise % 5’tir. Lise mezunu olan icracı sayısı yedi
olup bunların oranı ise % 6’dır. Lisans ve lisanüstü mezunu hiçbir icracı bulunmamaktadır. Hiç
okula gitmeyen icracıların oranı % 38’dir. Kaynak kişilerimizin yaşlı olması, eski zamanlarda
eğitim kurumların günümüzdeki gibi yaygın olmaması, maddi imkansızlıklar, zamanında insan
gücüne gereksinimden dolayı eğitime pek sıcak bakılmaması gibi birçok faktörün kaynak
icracıların eğitim seviyesinin alt düzeylerde kalmasında önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.
6.2.3. İcracıların Yaş Aralığı
Sahada derleme çalışması yaptığımız yüz yirmi üç kaynak kişimizin yaş aralığı aşağıdaki
grafikteki gibidir.
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İcracıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Şekil 9. Gâvur Dağı ve Osmaniye yöresindeki kaynak kişilerimizin yaş aralığını gösteren
grafik383.
Bu grafiğe göre en genç yaş aralığını % 2 oranıyla 40-50 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu aralıktaki
icracı sayısı ikidir. 50-60 yaş aralığında olan kaynak kişilerin yüzdelik dilim oranı % 10 olup
sayısı on ikidir. 60-70 yaş aralığındaki icracıların yüzdelik dilim oranı % 27’dir. Bunların sayısı
otuz üçtür. En fazla derleme çalışması yapılan icracılar % 35 yüzdelik dilim oranıyla 70-80 yaş
aralığındaki icracılardır. Bu icracıların sayısı kırk üçtür. 80-90 yaş aralığındaki icracıların
yüzdelik dilim oranı % 20 olup sayısı yirmi beştir. 90 ve üzeri yaş aralığındaki kaynak kişilerin
sayısı yedi olup yüzdelik dilim oranı ise % 6’dır.
Bu oranlara göre yörenin geleneksel türkü ve hikâyeli türkü icracıların çoğunluğunu yaşlı kişiler
oluşturmaktadır. Buradan da bu gelenek taşıyıcısı olan yaşlı kuşağın vefat etmesi halinde sözlü
kültür ortamında yörede yıllardır söylenilegelen türkülerin azalacağı, hatta yok olacağı ortaya
çıkmaktadır. Yukarı bölümlerde bahsettiğimiz gibi yörenin perofesyonel olsun amatör olsun
icracıların çocukları, torunları bu türkülere ve hikâyelere rağbet etmediği de göz önüne alınırsa
yaptığımız tespitin haklılığı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bizim kaynak kişilerimiz içerisinde
genç yaş aralığına mensup kişiler bulunmamakla birlikte yörede yörenin geleneksel türkü ve
hikâyelerini bilen genç kişilerin olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Çok az da olsa bu geleneğe
meraklı genç kuşakların olması muhtemeldir.
6.2.4. İcracıların Cinsiyetleri

Kaynak kişilerin yaş aralığı belirlenirken tezin muhtemel savunma tarihi 2022 yılı olarak esas alınmıştır.
O yüzden “1952-1962, 1962-1972” gibi yaş aralıkları “2022” yılı esas alınarak belirlenmiştir.
383
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İcracıların cinsiyet dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

İcracıların Cinsiyetlere Göre Dağılımı
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Şekil 10. Gâvur Dağı ve Osmaniye yöresindeki icracı kaynak kişilerimizin cinsiyetlerine göre
dağılımını gösteren grafik.
Yörede kaynak kişilerimizin yirmi tanesi kadın icracı, yüz üç tanesi erkek icracıdır. Bu oranlar
yüzdelik dilime vurulduğunda kadın icracıların oranı % 16, erkek icracıların oranı ise % 84’tür.
Erkek icracıların kadın icracılardan fazla olduğu görülmektedir. Hikâyeci âşıklık geleneğinin
fazla olduğu dönemlerde hikâyeci âşıklar, icralarını çoğunlukla erkeklerin olduğu meclislerde
gerçekleştirmekteydi. Kaynak kişilerimizin çoğunluğunu da bu meclislerde yetişen erkek icracılar
oluşturmaktadır. Dolayısıyla erkekler, türkü ve hikâye kaynağı olan âşıkları daha sık dinleme
imkânı bulmuş, daha çok türkü ve hikâye öğrenmişlerdir. Erkek icracıların kadın icracılardan
daha fazla olmasının en önemli nedenlerinden birinin bu etkenin olduğunu söyleyebiliriz.
6.2.5. İcracıların Meslekleri
Kaynak icracı kişilerimizin meslekleri aşağıda tabloda verilmiştir.
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İcracıların Mesleklere Göre Dağılımı
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Şekil 11. Gâvur Dağı ve Osmaniye yöresindeki icracı kaynak kişilerimizin mesleklerine göre
dağılımını gösteren grafik.
Kaynak kişilerimizin çoğunluğu köy ve beldelerde oturmaktadır. Köy ve belde halkının geçim
kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık olduğu göz önüne alınırsa kaynak kişilerimizin
çoğunun mesleğinin tarım ve tarım-hayvancılık olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Mesleği çiftçilik olan icracı sayısı yirmi dört kişidir. Mesleği çiftçi ve hayvancılık olan icracı
sayısı ise yirmi kişidir. Çiftçi, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan icracıların toplam sayısı kırk dörttür.
Bunların grafikteki yüzdelik oranı ise % 36’dır. Kaynak icracılardan yirmi tanesi serbest meslek
erbabından olup bunların yüzdelik oranı % 16’dır. Çeşitli kurumlardan, kuruluşlardan ve
BAĞKUR’dan emekli olanların sayısı otuz üçtür. Bunların grafikteki yüzdelik oranı % 27’dir.
Esnaf olan kaynak kişi sayısı ikidir. Bu grup toplam icracılar arasında en az grubu
oluşturmaktadır. Bunların yüzdelik oranı % 2’dir. İcracılardan dört tanesi işçidir. Bunların
yüzdelik oranı ise % 3’tür. Yirmi kadın icracımız ise ev hanımı olup bunların yüzdelik dilim oranı
% 16’dır. Her ne kadar kadın kaynak kişilerimiz ev hanımı olsa da bu kadınların hemen hemen
hepsi tarlada çalışan, evinde hayvan besleyen, evin odun ihtiyacı için dağdan odun getiren,
yevmiye usulü tarla takım işlerinde çalışıp para kazanan kişilerdir aynı zamanda. Emekli olanların
bir kısmı ise emekli olduktan sonra boş durmayıp başta tarım ve hayvancılık olmak üzere başka
işlerle de meşgul olmuşlardır. Birkaç örnek vermek gerekirse İsmail Dokuzoğlu, Adil Akkuş,
Süleyman Güzel, Doğan Kete kendi köyünde çiftçilikle meşgul olmaktadır. Yahya Gürz, kendi
köyünde küçük bir bakkal dükkânı işletmektedir.
Kaynak kişilerimizden hikâyeci âşık ve âşıklar da bulunmaktadır. Ancak bunların asıl geçim
kaynakları sadece hikâyeci âşıklık ve âşıklık olmadığı için ayrı bir meslek grubu içinde ele
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almadık. Bu kaynak kişilerin büyük çoğunluğunun asıl geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
Örneğin Karayiğit Osman ve Mustafa Çabuk, profesyonel hikâyeci âşık olmasına rağmen asıl
geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Yörenin tanınmış âşıklarından Tahir Erdoğdu ise
yıllarca bir kurumda çalışmış, geçimini bu şekilde sağlamıştır. Son bir örnek vermek gerekirse
Âşık Güllü ve Âşık Mehmet Kına ise yıllarca inşaat firmalarında işçi olarak çalışmakla birlikte
kendi köyünde tarım ve hayvancılıkla da meşgul olmuşlardır. Toplam yüz yirmi üç kaynak
kişimiz içinde hikâyeci âşık, âşık, halk şairi olarak adlandırabileceğimiz icracı sayısı otuz beştir.
Bunlardan üç tanesi hikâyeci âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde kadın dinleyicilere
türkü ve hikâye icra etmiş kadın icracılardır. Bu kadın icracılar ise şunlardır: Güllü Kürklü,
Bediha Gezer ve Hatice Cevahir. Yine hikâyeci âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde başta
düğünler olmak üzere ev ortamları, özel programlar, etkinlikler gibi yerlerde hikâyeci âşıklık
yapmış kaynak kişilerimizin sayısı on beştir. Bunların on tanesi Düziçilidir. Beş tanesi ise
Düziçi’ne yakın köylerdendir. Veli Sağlamer, Kadirli’nin Karatepe; Âşık Abdi Şeker,
Osmaniye’nin

Şekerdere;

Mustafa

Koca,

Osmaniye’nin Kayalı;

Mustafa

Kocaman,

Hasanbeyli’nin Çolaklı; Âşık Hüseyin Özdemir, Bahçe’nin Arıklıkaş köyündendir. Âşık Mehmet
Kına, Âşık Mehmet İnce ve Âşık Güllü kendi köyü (Yeşilyurt) ve yakın köylerde yıllarca kınacı
âşıklık yapmışlardır. Mehmet Lök de kendi köyü Çerçioğlu başta olmak üzere Çunur, Atalan,
Gümüş gibi yan köy ve beledelerde kınacı âşıklık yapmıştır. Tus Mustafa, Karayiğit Osman, Âşık
Bilal Ceyhan, Mustafa Köse, Veli Sağlamer, Resul Toz, Kemal Kurt, Âşık Abdi Şeker, Âşık
Hüseyin Özdemir ise Düziçi’nin birçok köyünde kınacı âşıklık yapmıştır. Bu icracılardan Tus
Mustafa, Karayiğit Osman, Mustafa Köse, Âşık Hüseyin Özdemir; Düziçi dışında Osmaniye’nin
bazı köylerinde, Toprakkale’nin Tüysüz beldesinde ve Bahçe’nin Düziçi’ne yakın birkaç köyünde
de kınacı âşıklık yapmıştır. Mustafa Kocaman, Hasanbeyli’nin Çolaklı köyünde uzun yıllar önce
yazılı ve basılı kitaplardan türkü ve hikâye icra etmiştir. Mustafa Koca ise ilk gençlik yıllarında
kendi köyü Kayalı başta olmak üzere yakın birkaç köyde hikâyeci âşıklık yapmıştır. Daha sonra
Almanya’ya işçi olarak gitmesi üzerine hikâyeci âşıklığı bırakmakla birlikte türkü icracılığını
yıllarca sürdürmüştür.
Hikâyeci âşık olmayıp çeşitli ortamlarda türkü icra eden veya şiirler okuyan âşıkların sayısı ise
ondur. Bunlar içinde yörede en çok tanınan ise Tahir Erdoğdu’dur. Âşık Dursun, Âşık Gaygılı,
Yahya Gürz, Ozan Ali Tülüce, Âşık Halil Kaba, Âşık Sadık Suna, Âşık Çobanoğlu (İbrahim
Çoban) kendi muhitlerinde tanınan âşıklardır. Ahmet Biçer, Kemal Kıl ise daha dar muhitte
bilinen âşıklardır. Bunlar içinde İbrahim Çoban, yörenin geleneksel türkü ve hikâyelerini en çok
bilen âşıktır. Yahya Gürz, Âşık Gaygılı ve Sadık Suna daha çok elektronik kültür ortamından
beslenen âşıklardır. Tahir Erdoğdu, elektronik kültür ortamında yıllarca âşıklık geleneğiyle ilgili
programlar yapmaktadır. Âşık Dursun ise yörenin iki önemli radyosunda yıllarca yöre kültürüne
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oldukça katkısı olan âşıklık geleneğiyle ilgili programlar yapmıştır. Âşık Kemal Kıl, Âşık Halil
Kaba ve Âşık Ahmet Biçer kendi kabuğunda yaşayan âşıklar olup diğer âşıklar gibi etkinlik,
festival, programlarda vd. pek fazla yer almamışlardır.
Kaynak kişilerimizin yedi tanesi ise halk şairidir. Halk şairi diyebileceğimiz bu kaynak kişiler
şunlardır: Yemliha Evcimik, Arif Duman, İbrahim Salman, Kemal Yanar, Vural Topbaş, Habibe
Topçu, İsmail Dokuzoğlu ve Hasan Öner. Bu kaynak kişilerimizin kendine ait besteleri
bulunmaktadır ve çoğu şiirlerini bir defterde toplamıştır. İsmail Dokuzoğlu hariç bu kaynak
kişilerimiz kendine ait besteleri şiir şeklinde icra etmektedir. Yemliha Evcimik bunlar arasında
en genç olanıdır. Evcimik, halk şiiri tarzında şiirleri olan ve bunları sosyal medyadaki kişisel
hesabından yer yer yayınlamaktadır. Arif Duman, sözlü kültür ortamından ve yazılı kültür
ortamından beslenmiştir. Kemal Yanar’ın şiirleri yörenin birçok yerel gazetesinde
yayımlanmıştır. Kemal Yanar, yıllarca yörenin birçok kültürel etkinliğinde kendine ait besteleri
şiir şeklinde icra etmiştir. Kendi bestelerini bir defterde toplayan Vural Topbaş, çok sınırlı bir
muhitte (Mehmetli beldesi) tanınmaktadır. Tek kadın halk şairi kaynak kişilerimizden Habibe
Topçu, sözlü kültür ortamının yanında elektronik kültür ortamından beslenmiştir. Kendine ait
şiirleri bir defterde toplamıştır. 1933 doğumlu Hasan Öner’in bir defterde topladığı kendine ait
onlarca şiiri bulunmaktadır. Hasan Öner, sözlü kültür ortamında birçok hikâyeci âşığı dinlemiştir.
Kayın babası yörenin önemli âşıklarından Hasan Öner’dir. Bu halk şairlerimiz içerisinde İsmail
Dokuzoğlu, gerek bestelerinin sağlamlığıyla gerek yörenin geleneksel türkü ve hikâyelerini
bilmesiyle gerekse de bunları etkili bir ses tonuyla icra etmesiyle ön plana çıkmaktadır.
Dokuzoğlu, sözlü kültür ortamında Düziçi’nden gelen birçok profesyonel hikâyeci âşığı dinlediği
gibi başta babası olmak üzere birçok amatör icracıyı dinlemiş, yörenin birçok geleneksel türkü ve
hikâyelerini öğrenmiştir. Dokuzoğlu, bunun yanında yazılı kaynakları da okuyarak kendini
geliştirmiştir. Kendine ait besteleri yörenin geleneksel türkülerine göre oluşturmuştur. Bu
bestelerini, bestelerin içeriğine göre yörenin geleneksel ezgileriyle icra edebilecek kadar da
maharetli bir halk şairidir. Dokuzoğlu her ne kadar yörede tanınmamakla birlikte profesyonel
derecede besteleri olan, türkü söyleyen, hikâye anlatan, yörenin âşıklık geleneğini iyi bilen çok
iyi bir halk şairidir. Dokuzoğlu’nun yörede tanınmamasının en önemli nedeni, kendisinin bu
yönde herhangi bir çaba harcamamış olmasıdır.
Üç kaynak kişimiz ise türkü icracısı diyebileceğimiz kişilerdir. Bu icracılar Zekeriya Gözübenli,
Hamza Yaşkeçeli ve Ömer Kölef’tir. Ömer Kölef ve Hamza Yaşkeçeli Düziçi ilçesinde yıllarca
gerçekleştirilen Karacaoğlan etkinliklerinde Karacaoğlan türkülerini icra etmişlerdir. Bu yönüyle
yörede Karacaoğlan icracıları olarak çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Bu iki kaynak kişi aynı
zamanda eş-dost meclislerinde de Karacaoğlan türküleri icra etmişlerdir. Zekeriya Gözübenli ise
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OŞYAD’ın düzenlediği programlara ve ORT’nin bazı programlarına katılmış, buralarda şiirler
icra etmiştir. Bu üç kaynak kişiden sadece Zekeriya Gözübenli’nin kendine ait bestesi
bulunmaktadır. Gözbenli, kültürel faaliyetleri seven ve fırsat buldukça katılan bir icracıdır.
6.2.6. İcracıların İl ve İlçe Dağılımı
Osmaniye’nin il merkezi sayılmazsa altı ilçesi bulunmaktadır. Derleme çalışmaları il merkezinde
ve bu altı ilçede gerçekleşmiştir. İcracıların yerleşim yerlerine göre dağılım grafiği aşağıda
verilmiştir.

İcracıların Yerleşim Yerine Göre Dağılışı
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Şekil 12. Gâvur Dağı ve Osmaniye yöresindeki icracı kaynak kişilerimizin yerleşim yerine göre
dağılımını gösteren grafik.
Bu grafiğe göre yetmiş beş kişiyle ilk sırada Düziçi gelmektedir. Yüzdelik dilime göre oranı ise
% 61’dir. Yukarı bölümlerde değindiğimiz gibi Düziçi, hem yazılı kaynaklardan hem de sahada
edindiğimiz verilere göre hikâyeci âşıklığın en güçlü olduğu ilçedir. Yörede birçok hikâyeci
âşığın yetişmesi de bunu doğrulamaktadır. Dolayısıyla ilçede, bu hikâyeci âşıkları dinleyen ve
bunlardan birçok türkü ve hikâye öğrenen birçok amatör icracı bulunmaktadır. İkinci sırada ise
on beş kişiyle ve % 12 yüzdelik dilimiyle Osmaniye gelmektedir. Üçüncü sırayı sekiz icracıyla
Kadirli ve Bahçe; dördüncü sırayı yedi icracıyla Sumbas; beşinci sırayı ise beş icracıyla ve % 4
yüzdelik oranıyla Toprakkale ve Hasanbeyli izlemektedir. Bu kaynak kişilerimizden bazıları
doğdukları yerlerde yaşamadığı, başka yerlerde yaşadıkları görülmüştür. Bu kaynak
kişilerimizden Hamza Yaşkeçeli aslen Kadirlili olup Düziçi’nin Pirsultanlı köyünde oturmaktadır.
Âşık Bilal Ceyhan, aslen Düziçi’nin Elbeyli köyünden olup Osmaniye merkezde oturmaktadır.
Bazı kaynak kişilerimiz ise yazları doğdukları yerlerde kışları ise farklı yerlerde geçirmektedir.
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Âşık Ahmet Biçer, yazları doğup büyüdüğü Bahçe’nin Kızlaç köyünde kışları ise ağırlıklı olarak
Adana’daki evinde geçirmektedir. Osman Yiğit, yazları doğup büyüdüğü Hasanbeyli’nin
Karayiğitli köyünde kışları ise Osmaniye’deki evinde yaşamaktadır. İsmail Dokuzoğlu, kışları
Kadirli’deki evinde yazları ise aynı ilçenin Durmuş Sofular köyünde geçirmektedir. Tahir
Erdoğdu ise Osmaniye’nin Bahçe köyünde doğup büyümesine karşın Osmaniye merkezde
oturmakta, yazları ise aynı ilin Cebel Yaylasına çıkmaktadır.
6.2.7. Enstrüman Çalan ve Çalamayan İcracıların Dağılımı
Toplam yüz yirmi üç kaynak kişiden saz çalmasını bilen ve bilmeyen icracıların yüzdelik dilimini
gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

İcracıların Saz Çalmasına Göre Dağılımı

15%

Saz Çalmayı Bilenler
Saz Çalmayı Bilmeyenler

85%

Şekil 13. Gâvur Dağı ve Osmaniye yöresindeki icracı kaynak kişilerin saz çalmayı bilen ve
bilmeyenlerin dağılımını gösteren grafik.
Bu grafiğe göre saz çalmayı bilen icracı sayısı on dokuzdur. Bu on dokuz icracının toplam
icracılar içinde yüzdelik dilim oranı ise % 15’tir. Saz çalmayı bilmeyen icracı sayısı ise yüz
dörttür. Bu icracıların yüzdelik dilim oranı ise % 85’tir. Bu kaynak kişilerimizden Karayiğit
Osman, Mustafa Köse, Âşık Hüseyin Özdemir, Âşık Bilal Ceyhan, Âşık Güllü, Âşık Mehmet
İnce üç telli cura çalabilmektedir. Mehmet Lök, Âşık Bilal Ceyhan, Âşık Resul Toz ve Âşık
Hüseyin Özdemir saz çalmayı bilmekle birlikte çeşitli nedenlerden dolayı uzun yıllardır saz
çalmamaktadır. Âşık Sadık Suna, Yahya Gürz ve Ozan Ali Tülüce icralarını genelde kısa sap
bağlama ile gerçekleştirmektedir. Saz çalmayı bilen bu kaynak kişiler arasında icrasını sazla
gerçekleştirenler şunlardır: Âşık Karayiğit Osman, Ozan Ali Tülüce, Âşık Mehmet İnce, Âşık
Mehmet Kına, Âşık Abdi Şeker, Âşık Sadık Suna, Âşık Yahya Gürz, Âşık Tahir Erdoğdu, Âşık
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Halil Kaba, Âşık Ahmet Biçer ve Âşık Dursun. Saz çalmasını bildiğini söyleyen diğer yedi
kaynak kişi ise derleme çalışmaları esnasında icralarını enstrümansız gerçekleştirmiştir.
6.2.8. İcracıların Anlatım Tarzları
Anlatıcı, “anlatı” işini gerçekleştiren ve hikâyeyi okura sunan kişidir (Tekin, 2020: 28). Anlatıcı,
icralarında anlattığı hikâyelerde belli başlı anlatım tekniklerinden yararlanmaktadır ki bu bölümde
icracıların icra sırasındaki anlatım üsluplarına değinilecektir. Çalışma konumuz hikâyeli türküler
olması dolayısıyla hem hikâye hem de nazım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dolayısıyla
icracılar, kısa veya uzun olsun türkülerin hikâyelerini anlatmaktadır. Bu anlatım esnasında
icracılar, farklı anlatım metotlarından yararlanmışlardır. Derleme çalışmaları sırasında kaynak
kişilerin en sık yararlandığı yöntemlerin başında “ara söz” gelmektedir. Kaynak kişilerimizin
büyük bölümü bu tekniğe sıklıkla başvurmuştur. “Ara söz” dışında “formel ifade, benzetme,
diyalog, örnekleme, tasvir, hatırlatma, mizah, taklit, gösterme” gibi çeşitli anlatım metotlarına da
başvurmuşlardır. Zaten anlatmaya bağlı birçok eserde “mektup, hitabet, iç konuşma, diyalog,
monolog, şiire has söyleyiş, tabiî ilimlere ait satırlar” aynı eser ve hatta aynı metin halkasında
aynı anda yer alabilmektedir (Aktaş, 1991: 84).

Başvurulan bu anlatım teknikleri, icrayı

kuvvetlendirdiği ve anlatıma renk kattığı gözlemlenmiştir.
Sözlü edebiyat sahasına giren anonim eserlerde anlatıcı dinleyicinin karşısındadır. Dinleyici onun
jestlerini seyretmek, icra ettiği vakaya göre takındığı tavırları takip etmek ve ses tonundaki
değişiklikleri fark etmek imkânına sahiptir. Burada anlatıcı, ustasından öğrendiği hikâyeyi ya da
masalı kendi imkânları ve şartları doğrultusunda dinleyicilere aktarabilir (Aktaş, 1991: 84-85).
Bunu yaparken yukarıda bahsettiğimiz gibi çeşitli yöntemlerden faydalanmaktadırlar.
İcracıların kendine has anlatım tarzlarından biri ise hikâyeyi icra ederken kullandığı haber ve
dilek kipleridir. İcra sırasında en sık başvurulan haber kipleri “görülen geçmiş zaman (-di),
duyulan geçmiş zaman (-mış), geniş zaman (-r) ve şimdiki zaman (-yor)” dur. Bunun dışında “ek
eylemin hikâyesi, rivayeti, şartı ve geniş zamanı” da kullanıldığı olmuştur. Bir icra sırasında bu
anlatım tarzlarından dördü birlikte kullanıldığı gibi bunlardan birinin daha baskın kullanıldığı da
görülmüştür. Bu kipler, hikâyelerde belli bir sistem dahilinde kullanılmadığı, icracıların anlatım
tutumuna göre değiştiği gözlemlenmiştir. Konuyu somutlaştırmak adına örnek vermek gerekirse
hikâye kısmındaki diyaloglardan sonra bazı icracılar “demiş”, bazı icracılar “dedi”, bazı icracılar
“der”, bazı icracılar ise “diyor” eylemlerini kullanmıştır. Hatta aynı icracılar bile aşağıda örnekleri
verileceği üzere aynı veya başka icralarında farklı kipleri kullanmıştır. İcracıların icra sırasında
kullandığı bu yüklemlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
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Yörenin yaşayan en önemli hikâyeci âşıklarından Karayiğit Osman, icrasında bu haber
kiplerinden hemen hemen hepsini kullandığı görülmüştür. Bir örnek vermek gerekirse
“Elbeylioğlu I” de “Elboyoğlu’nun babası beylik yapan kişiydi o dönemde. … Elbeyoğlu’nun
babasını ve amcasını ve yakınlarını öldürürler. Elbeyoğlu’nun adı Ahmed’di. … bir ġız ġardeşi
ġaldı. … Oňňardan gelen olur.” şeklinde kullandığı yüklemleri verebiliriz. Bu kaynak kişimiz
dışında İbrahim Çoban da aynı veya farklı hikâyeli türkü icralarında farklı haber ve dilek kiplerini
kullanmıştır.
Kaynak kişimiz İbrahim Çoban, icra ettiği hikâyeli türkülerin her birinde ağırlıklı olarak
kullandığı kipler olmakla birlikte bazen de aynı icrasında farklı kipleri kullandığı da olmuştur.
Ağırlıklı olarak bir kipi kullandığı icrasına bir örnek vermek gerekirse “Mıhçıoğlu’nun Ağıdı” nı
verebiliriz. Bu ağıtta
Şu Düldül’e ava gediyolar. Sonra velhasıl bunun ayağını kesiyeler. Bir köşker yanına
duruyo. … Köşkerlik öğrenmeye çalışıya. Şimdi oňňar ne yapıyálar? İşte, topal oldu diye,
o, bu, kimisi şey veriye, fitre veriye. Kimi zeket veriye, yardım veriye, kimi hayrad veriye
derkeňňe. Bu adamın zoruna gediye, tabi birez. … Ağıd olarak şuňňarı söylüyo şimdi adam.

şeklinde kullanılan yüklemlerde görüldüğü üzere daha çok şimdiki zaman kipi kullanılmıştır.
İbrahim Çoban, şimdiki zaman kipi dışında “duyulan geçmiş zaman (-miş)” kipini de
kullanmıştır. Buna bir örnek vermek gerekirse icra ettiği “Benim Keyfim Yayladandan Ey(i)
Olur” adlı hikâyeli türküyü verebiliriz. Çoban, yaklaşık kırk saniye süren hikâye kısmında
cümlelerde kullandığı fiiller şunlardır: “varımış, göçellerimiş, gelmiş, göçememişler, demişler,
gedmişler, anlamamış, demiş ki, báňmemiş”. İbrahim Çoban, bazı icralarında hem “duyulan
geçmiş zaman (-miş)” hem de “görülen geçmiş zaman (-di)” kipini birlikte kullandığı
görülmüştür. İcra ettiği “Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım” adlı hikâyeli türkü bunlardan
biridir. Hikâyenin başları “ġral yaşarımış, ağa varımış, azlaşmışlar, savaş yapmışlar, yesir almış,
almış götürmüş, varamazlarımış, başlamış, vermiş, çekellermiş, uzamış, dellermiş vd.” şeklinde
duyulan geçmiş zaman kipiyle icra edilmiştir. Hikâyenin bu kısımlarında karşılıklı
konuşmalardan sonra da “demiş/demişler ki” şeklinde yine “duyulan geçmiş zaman (-miş)” kipi
kullanılmıştır. Ancak hikâyenin ilerleyen bölümlerinde ise görülen geçmiş zaman kipinin daha
sık kullanıldığı ve buradaki karşıklıklı konuşmalardan sonra ise “demiş/demişler ki” yerine “dedi,
dedi ki” gibi eylemlerin kullanıldığı görülmüştür. “Öldürülen Sekiz Kardeş ve Babalarının
Ağıdı”nda ise hikâyenin farklı yerlerinde “duyulan geçmiş zaman (-miş) ve şimdiki zaman (-yor)”
kiplerini birlikte kullanmıştır. Hikâye kısmında kullanılan fiiller sırasıyla şunlardır: “varımış,
varımış, ġonuyo, çoğumuş, güzelimiş, ġonmuş, gediyá, silahlanıyálar, gediyáler, yuvalanıyá,
dutuyálar, öldürüyeler, ġalıyo, bağlıyálar, kakıyálar, birleştiriyáler, bakıyálar, yatıya, bilirimiş,
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söylüyor”. İbrahim Çoban dışında başka kaynak kişilerimiz de icralarında farklı haber ve dilek
kiplerini kullanmıştır.
Kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu, bunlardan biridir. Dokuzoğlu icralarında genelde “duyulan
geçmiş zaman (-miş)” ve “şimdiki zaman kipi (-yor) kipini kullanmayı tercih etmiştir. “Elden
Geldi (de) Elden Geddi Gaziler” adlı Dadaloğlu’na ait hikâyeli türküde hemen hemen bütün
anlatımını “diyolar, yerleşmek isdiyolar, püskürdmek isdiyolar, burdan çıkıyolar, kalleşlik
yapıyolar, desteklemiyolar, öldürüyolar, varıyo, ağlaşıyor, aňňadıyor” şeklinde şimdiki zaman
kipiyle anlatmıştır. Karacaoğlan’a ait “Ġızlar Halaya Düzüldü” hikâyeli türküyü ise birkaç fiil
haricinde “varımış, dururumuş, görmüş, hoşuna gedmiş, âşık olmuş, açılamazmış, ġorkarımış,
diyemezmiş, dükkan yapmış, açmış, göğňünü edmiş, mecbur ġoymuş, aríyá uydurmuş,
söylerimiş, ġırılmış, demiş, demiş kine, gelmişimiş, uyandırmamış, adamımış, çıkartmış, örtmüş,
gedmiş, varmış, çalmış söylemiş, gelmiş, gelmişimiş, uyanırvermiş, demiş, geliyorumuş, çıkmış,
oturmuş, söylemiş” şeklinde duyulan geçmiş zaman kipi ve ek eylemin rivayetiyle icra etmiştir.
Karacaoğlan’ın söylediği bu türküden sonra ise Dokuzoğlu, devam eden hikâye kısmında duyulan
geçmiş zaman yerine “diyo kine, diyor, çıkıyor, ayrılıyor” şeklinde çoğunlukla şimdiki zaman
kipini kullanmıştır. Oranları değişmekle birlikte aynı hikâyeli türküde bir önceki örnekte olduğu
gibi ve de yukarıda bahsettiğimiz kaynak kişimiz İbrahim Çoban gibi farklı kipleri kullandığı da
olmuştur.
Dokuzoğlu, icra ettiği “Gündeşlioğlu I” de “demiş, yapmamış, adamımış, diyor, çocukları da
ölüyor, devesi de ölüyor, malı da ölüyor, her şeyi ölüyor, eşşek ġalıyor, fakir ġalıyor, çıkmış”;
“Elbeylioğlu III” ün birinci türküsünün hikâyesinde “şikayet ediyolar, oluyorumuş, asker
gönderiyolar, bakıyorlar kine, yayan geliniyo yayan gediliyor, ġalıyorlar, diyolar ki, götürecek
alıp diyolar, diyo kine, diyor, varımış, oňňara da söylüyor, diyorlar, evlenmiş, yola çıkıyolar,
yoldan geliyor, ġarşılaşıyor, diyor, inanmıyor”; ikinci türkünün hikâyesinde ise “öyle diyolar,
ayrılıyolar, yola devam ediyolar, geçiyolarımış, ġonmuşlar, bakışmışlar, görmüşler, demiş”
şeklinde hem şimdiki zaman hem de duyulan geçmiş zaman kiplerini birlikte kullanmıştır. Aynı
icrada farklı kiplerin kullanımına son bir örnek vermek gerekirse Mehmet Kırmıt’ın icra ettiği
“Ġırk Yedi Yılında Bir Savaş Açdık” adlı hikâyeli türküyü verebiliriz. Kırmıt’ın bu hikâyeli
türküde kullandığı fiiller şunlardır: “olmuş, gelmiş, bağlıyıdı, demiş, demiş, ġuruşumuş, ġayıyo,
gedmiyo, diyá, çıkıyo”. Görüldüğü üzere Kırmıt, çok kısa bir icrasında bile farklı kipleri
kullanmayı tercih etmiştir. İcracılar sadece duyulan ve görülen geçmiş zaman kipini kullanmayıp
geniş zaman kipini de kullanmışlardır.
Kaynak kişimiz Karayiğit Osman yukarıda da bahsettiğimiz “Elbeylioğlu I” de genelde geçmiş
zaman kiplerini kullanmakla birlikte hikâyenin bazı bölümlerinde ise “ġafasını ġoparır, üstlerine
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kitler, göç eder, dibine gelir, hoşuna geder, ġonaklar, der ki, uzaklaşır, meydana getirir, söyler
bitirir, ġabul edmez, alır, ġızar, verir, bağladır, der ki, der, emir verir, keser, işlemiş olur, nağme
yazar, devam eder” gibi geniş zaman kipini de kullanmıştır. Aynı şekilde icra ettiği “Öksüz Ali
I” de “ġaybeder, öksüz ġalır, başlar, düşünür, ġonuşur, ġabul eder, yetişmeye başlar, sorar, der,
duduşdurur, verir, varır, gelir, geder”; bestesi kendine ait icra ettiği “Turnalar I” adlı türkünün
hikâyesinde de “oturur, alır,” şeklinde geniş zaman kipini kullanmıştır.
Bazı icracılarımız icralarında icra ettiği metni, “diyo” şeklinde öğrendiği kaynak kişinin veya
türkünün sahibinin ağzıyla anlattığı görülmüştür. Bu tarz anlatıma en sık vuran kaynak kişimiz
ise Mehmet Kırmıt’tır. Birkaç örnekle konuyu somutlaştırmak gerekirse “Ġırk Yedi Yılında Bir
Savaş Açdık” adlı hikâyeli türkünün hikâyesinde “Ġadınlar kellesini bȫle diyo, Mulla Emmim
derdi.” şeklinde başvurduğu bu anlatım tarzını türkü dörtlüklerin ilk iki dizesinden sonra ve
dörtlüklerin sonunda “diyo” şeklinde şiir şeklinde icra ettiği aynı türküde de devam ettirmiştir.
İcra ettiği “Şu Bizim Elde Üç Beş Güzel Töremiş” te “diyo” fiilini türkünün ilk ve üçüncü
dörtlükten sonra birer kez; ikinci ve dördüncü dörtlüklerde ise ilk iki dizenin sonunda ve
dörtlüklerin sonunda olmak üzere ikişer kez kullanmıştır. Aynı şekilde icra ettiği “Bon Ben Bir
Gelin Gördüm” adlı hikâyeli türkünün hem hikâyesinde hem de türküsünde sıklıkla bu anlatım
tarzına başvurmuştur. Türkünün hikâyesinde başvurulan bu anlatım tarzının bazıları ise şöyledir:
“Adam diyo ki vardık diyo şimdi şeye, ġınaya. Erkeklik meclisinde türkü çārırkan diyo, avradlar
meclisinden bir habar geldi, âşīğı bura salın. Biz tatmin olmadık dediler, diyo. … vardık, diyo.
Buyurun hatınlar siz ne diyoňuz, dedim diyo. Gelinin biri dediki diyo. … bu türküyü çağır dedi,
diyo ede. … bilmem dedi, diyo”. Türkü kısmında da ikinci dörtlük hariç türkünün birinci, üçüncü
ve dördüncü dörtlüğünden sonra birer kez; beşinci dörtlüğünde ise ilk iki dizeden ve son iki
dizeden sonra toplam iki kez “diyo” fiilini kullanmıştır. Bu anlatım tarzına başvuran bir diğer
kaynak kişimiz Karayiğit Osman’dır.
Karayiğit Osman, icra ettiği “Elbeylioğlu I” de;
Adam sadece atının teki heybesini aldı, diyo. … Emmisi ōlu diyo, … Elbeyoğlu diyo, …
atlılara sordu diyo, … atlarıyıňan beraber diyo, … dáňedi ki diyo, … geldi Elbeyōlu diyo, …
gelince diyo, … geldi diyo, … düşündürdü diyo, … buyrun denildi diyo, … teşkiladlı yer
diyo, … sordu diyo, … Ali Ġadıōlu’nun dedi, diyo, … beyninden vuruldu diyo, … duyunca
diyo, … o dedi ki diyo, … dediyse diyo, … sinirlendi diyo, … mecbur ġaldı diyo”; “Öksüz
Ali I” de ise “Aġşam yaddıyıdı diyo, … ġız hemen dividi, káğídı aldı diyo, … Buňu gendinin
diyo, … mektubu verdi diyo, … Öksüz dedi ki diyo, … o adam bekledi diyo, o adam da yazdı
diyo.

şeklinde bu anlatım tarzından faydalanılmıştır. Bu anlatım tarzına başvuran bir diğer kaynak
kişimiz Tus Mustafa’dır.
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Yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa, yukarıda örneklerine yer verdiğimiz icracılar
gibi yalnızca başkalarından öğrendiği hikâyeli türkülerde bu anlatım tarzına başvurmamış;
kendine ait hikâyeli türkülerde de başvurmuştur. Tus Mustafa, yaşının ilerlemesini ve bazı sağlık
sorunlarını ileri sürerek bir türkünün bir dörtlüğü hariç (Bu dörtlüğü de türkülerin ezgisi hakkında
bilgi sahibi olmak amacıyla derlemecinin ricası üzerine söylemiştir) bütün türküleri şiir şeklinde
icra etmiştir. Tus Mustafa, tıpkı Mehmet Kırmıt gibi türkülerin ilk iki dizesinden ve son iki
dizesinden sonra “diyo, dedim” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bir örnek vermek gerekirse bestesi
kendine ait şiir şeklinde icra ettiği “Paraya Bakınca Acıdım Şaşdım I” adlı hikâyeli türküyü
verebiliriz. Dokuz dörtlükten oluşan bu türküde Tus Mustafa birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci
dörtlüklerin hem ilk iki dizesinden hem de son iki dizesinden sonra ikişer kez, dördüncü dörtlüğün
ilk iki dizesinden sonra bir kez, yedinci ve sekizinci dörtlüklerden sonra birer kez “diyo”; altıncı
dörtlükten sonra bir kez, dokuzuncu dörtlükten sonra ise hem ilk iki dizeden sonra hem de son iki
dizeden sonra ikişer kez “dedim” şeklinde eylemleri kullanmıştır. Bu anlatım tarzına başvuran
kaynak kişilerimize son bir örnek vermek gerekirse Mustafa Kırgın’ı verebiliriz. Mustafa Kırgın,
yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından Ali Kirik’ten yıllar önce öğrendiği Karacaoğlan’a ait
“Söylerim Söylerim Sözümden Almaz” adlı hikâyeli türküde icranın farklı yerlerinde “Ali
Kirik’in anlatması, Ali Kirik’in demesi, bizim duyduğumuz” şeklinde sözlerle hikâyeli türküyü
duyduğu şekliyle anlattığını, kendisinin ekleme ve çıkarma yapmadığını ima etmiştir.
6.2.9. İcra Sırasında Başvurulan Anlatıcı Bakış Açıları
Bakış açısı, anlatma esasına bağlı metinlerde vaka zincirinin ve bu zincirin meydana gelmesinde
kullanılan mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından görüldüğü, idrâk edildiği
ve kim tarafından, kime aktarılmakta olduğu sorularına verilen cevaptır (Aktaş, 1991: 84).
Derlediğimiz hikâyeli türküler de anlatmaya bağlı metinler içinde yer aldığını, en azından hikâye
kısmının bu metinler içinde yer aldığını kesin olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla icracılar
türkülerin hikâyelerini aktarırken çeşitli anlatıcı bakış açısından faydalanmışlardır. İcracılar,
icralarında “tanrısal/hâkim anlatıcı bakış açısı, kahraman-anlatıcı bakış açısı ve gözlemci/müşahit
anlatıcı bakış açısı” olmak üzere üç anlatıcı bakış açısından yararlandıkları görülmüştür.
6.2.9.1. Tanrısal Bakış Açısı
Hâkim bakış açısıyla yaratılmış bir anlatıcı, eserin veya metnin kainatı içinde her şeye hâkimdir.
O, bir sırrı sessizce açığa çıkarır gibi itibari âleme has görünüşleri fısıldar (Aktaş, 1984: 99).
Hatta, kahramanların iç dünyalarına, zihinlerine girer; gizli kalmış duygu ve düşünceleri dışa
vurabilir (Tekin, 2020: 55). Kaynak kişilerimiz anlatılarında sıklıkla bu tekniğe başvurdukları
görülmüştür. İcracılar, icra ettiği hikâyeli türkülerde kahramanın zihninden geçenleri iç monolog
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yöntemiyle aktardığı gibi o dönemdeki âdetler, gelenekler, uygulamalar, olaylar gibi birçok
hususta bilgi sahibi olup yer yer bunları “ara söz” lerle açıkladığı olmuştur. Bu özelliklerden
dolayı çoğu icracı icrasında hâkim anlatıcı bakış açısına az veya çok, bilinçli veya bilinçsiz bir
şekilde başvurmuştur. Hâkim anlatıcı bakış açısı içinde değerlendirebileceğimiz “iç monolog ve
ara söz” ilgili bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alındığı için bu bölümde tekrara düşmemek adına
aşağıda vereceğimiz örneklerin içinde geçen kısımlar haricinde bunlara tekrardan yer
vermeyeceğiz. Hâkim anlatıcı bakış açısına başvuran kaynak kişilere dört örnek vermek gerekirse
Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban), Karayiğit Osman, Abdülkadir Tıraş ve Âşık Abdi Şeker’i
verebiliriz.
İbrahim Çobanoğlu, icra ettiği “Ben Bir Bey Oğluyudum Hoylamazıdım” da diğer bakış açılarının
yanında hâkim bakış açısını da kullandığı görülmüştür. Asiye’nin kale inşaatında çalışan işçiler
arasındaki ağa oğlu Hüseyin’i görür görmez bir ağa çocuğu olduğunu anlaması hakim bakış
açısına örnek teşkil etmektedir. Bu kısım Çoban tarafından şu şekilde icra edilmiştir: “Ġralın ġızı
şöyle bir bakdı kine ulan içinde biri var ki, öyle bir gözel ki, şey çocuğu, ağa çocuğu”. Bunun
dışında hikâyenin konusu çok uzun yıllara dayanmasına karşın o dönemdeki bazı hadiseleri de
bilmesi hâkim bakış açısına bir diğer örnektir. Hikâyede bir ağa ile bir kralın arazi yüzünden
savaşa tutuşmalarını “Evvel öyleyimiş ya. Ġozanoğlu neye de öyle dȫğüşdü ya.” şeklindeki
sözleriyle hikâyede geçen bu kavganın bir bakıma bağlamını açıklamıştır.
Yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Karayiğit Osman da icralarında hakim bakış açısına
başvurduğu görülmüştür. “Elbeylioğlu I” den bir örnek vermek gerekirse Elbeylioğlu’nu
öldürmeyi düşünen Ermenilerin planını Elbeylioğlu’nun hemen anlaması “Ahmet otomatikmen
düşünür, bunun bir tuzak olduğunu anlar, çıkar” şeklindeki icradan anlaşılmaktadır. Ermenilerin
tuzağına karşı Elbeylioğlu, hazırlık yapar. Kendi kazdığı kuyuya kendileri düşen Ermenilerin bu
durumu öğrenmesi hikâyede “Vatandaşlar ne olduğunu aňňadı amma iş işden geçdi.” şeklinde
icra edilmiştir. Aynı şekilde Kahramanmaraş Aksu’da gördüğü büyük bir konağı gören
Elbeylioğlu’nun o an ne düşündüğü Karayiğit Osman tarafından “Yav, burda ahım şahım bir bina
yapılmış. O bina o devire göre her aġa he bey yabdıramaz. Yav bura. Kim yabdırmış bunu? Ben
bunu duymamıssım da tanımadım da. Bu eve misafir olak da öğrenek bakalım düşüncesiyle o
görünen binaya geldi” şeklinde icra edilmiştir. “Öksüz Ali I” de kızını Öksüz Ali’ye vermek
istemeyen kızın annesinin kendine kendine “Bir düzen yapalım, diye düşünür” şeklinde
düşüncesinin verilmesi; Öksüz Ali’nin sonradan kendisine bir düzen durulduğunu anlaması “Ali,
bir düzen olduğunu anladı amma derdini kime aňňadacak?” şeklinde hâkim anlatıcı bakış açısıyla
verilmiştir. Bu anlatıcı bakış açısına başvuran kaynak kişilerimizden biri de Abdülkadir Tıraş’tır.
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Abdülkadir Tıraş icra ettiği Karacaoğlan’a ait “Ġısmet Oldu Ben Bu Elden Gediyom” adlı
hikâyeli türküde diğer bakış açılarının yanında hâkim anlatıcı bakış açısına da başvurmuştur.
Anlatıdaki zaman ile anlatı zamanı arasında oldukça uzun bir zaman dilimi olmasına karşın
Abdülkadir Tıraş, hikâyede geçen olayları, hatta mekânların yerini net olarak bilmekte,
aktarmaktadır. Tıraş, Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesindendir. Kurtbeyoğlu Mahallesi, eskiden
Düziçi’nin bir köyü olup ismi de “Kurtlar” dır ki günümüzde bile yöre halkı tarafından “Kurtlar”
olarak bilinmektedir. Kurtbeyoğlu Mahallesinin Sabun Çayı kenarında “Sahiller” denen bir mevki
olup Tıraş’a göre Karacaoğlan, o mevkidendir. Hikâyeli türküde geçen mekânlar da hemen hemen
bu mevkide ve mahallede geçmektedir. Dolayısıyla Tıraş, türküde geçen bazı mekânların yerlerini
net olarak belirtmektedir. Tıraş’ın icrasında hakim anlatıcı bakış açısına örnek oluşturabilecek
cümlelerden bazıları şunlardır:
Aslında buňa daha önce ‘ġara çocuk, ġara çocuk’ derlermiş. Sonradan Ġaracaoğlan olmuş…,
Ufak çocūğumuş, davar güderimiş şu Sabın’ın ġaşlarında filan, öte taraflarında ne de
derkeňe…, Şimdi fakirlik ya o zamanlarda. Bizim Haruniye, şo Düziçi ne yōmuş onda.
Ġaracören’miş buranın şehri. Ötede Ġaracören’de, he bu arada köyden bir deliġanlı
severimiş, o. Ġaracoğlan’ın aldī ġızı yani. Gençliğinde severimiş. Yalıňız ġız fırsad
vermezimiş amma. Ordan bir ġarı dutuyá, çocuk, bu öteki…, Şu bizim o Ġurdların altında
Erikli diyek. Bayakı Kemal varıdı ya. Oňňarın ora lakabı Erikli. Erikli’de bir düğun oluyá.
Payas’a bizim ordan bir ġız veriyeler Erikli’den. Yani veriyeler…, Adam ora beri gelirken
şu Şehitliğin Mezarlığı’nın orda Mümin’in evi var. Adamıňan ġarşı ġarşıya geliyá.
Ġaracoğlan da eşyelerini almış, eve gediyemiş, oğlan geliyá. Ġaracoğlan orda, erişmiş adam
Ġaracaoğlan ya. Çalıyá çığıyá, çalıyá çığırıyá amma ġalbine bir fesad geliyá arkadaş. Şöyle
saat on iki gimi, bir gimi yahud da iki gimi oluşun, belinde pala bıçak var o tarihte amma.

Görüleceği üzere Tıraş’ın XVII. yüzyılda yaşamış Karacaoğlan’ın yaşadığı köyü, çalıp çağırdığı
düğün evini, o dönemdeki çarşı merkezini, Payas’tan gelenlerle Karacaoğlan’ın karşılaştığı
mekanı, evde bir sıkıntı olduğunu düğünde çalıp çağıran Karacaoğlan’ın hem bunu hissetmesini
hem de bunu hangi saat aralığı olduğunu bilmesi hâkim anlatıcı bakış açısına örnek teşkil eden
ifadelerdir. Son bir örnek vermek gerekirse kendi köyünde yaşamış Hamit Goca adıyla bilinen bir
âşığa ait “Oğlağımın Belin Ala” adlı hikâyeli türküyü icra eden Âşık Abdi Şeker’i verebiliriz.
Âşık Abdi Şeker, icrasında bu üç bakış açısından da faydalanmıştır. Türkünün sahibi Hamit Goca,
hem Âşık Abdi Şeker’in eşinin dedesi hem de kendi köylüsüdür. Ancak Abdi Şeker, bu kişinin
yıllar önce ölmesinden dolayı Hamid Goca’yı tanımamakla birlikte türkülerinden bazıları olsun
yaşadığı bazı olaylar olsun bahsi geçen âşık hakkında yeterince bilgi sahibidir. Dolayısıyla icra
ettiği bu hikâyeli türküyü de bağlamıyla birlikte bilmektedir ki icra boyunca bunu hissettirmiştir.
Âşık Abdi Şeker, her ne kadar duyulan geçmiş zaman kipini kullanarak icrasını gerçekleştirmiş
olsa da icrada geçen
Bir müdded bekledikden sonra ulan tabi ihtiyaç zuhur ediyo. Tekrar gediyor bir şey vermez
mola deyi. Garamık Omar bakıyo kı evin penceresinden Hamid gene geldi. Biliyo ki para
diye geldi…, Sevinmiş sevinmiş. Ala oğlak deyince eyi bir şey zannedmiş ne bilsin. İye,
çoban ġucāňa almış bir oğlak getiriyá. Getirdi kine ġoydu óňüne yıkıldı. Ulan, bir oğlağa
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bakdı Hamid bir Garamık Omar’ı dáğňádi, ġosġoca ġarşıda ağa var, bişe de diyemiyo. İsder
isdemez oğlağı aldı, isder isdemez…, ġışımış mevsim ġış…, tabi uykusu gelmiş uyudu…,
şimdikį mi ev yok ya…, Zatı adamın içi dolmuş, dolmuş içi.

şeklindeki cümlelerde görüleceği üzere Hamit Goca’nın maddi yönden sıkıştığını, Garamık
Goca’nın Hamid Goca’nın neden geldiğini, mevsimin kış olduğunu bilmesi, Şeker’in “anlatı” ya
her yönüyle hâkim olduğunu göstermektedir.
6.2.9.2. Kahraman Anlatıcı Bakış Açısı
Kahraman bakış açısıyla oluşturulmuş metinlerde kahraman-anlatıcı hem vakanın yaşandığı
zamandaki halini hem bireysel geçmişini hem de anlatma zamanına ait dikkatlerini aktarabilir.
Dolayısıyla bu tarzda oluşturulmuş metinlerde, kahraman-anlatıcı hem vakanın yaşandığı hem de
anlatıldığı zaman dilimlerindeki hâl ile ortaya çıkmaktadır (Aktaş, 1991: 101-102). Bazı
öykücüler, öykü hareketini üçüncü kişi ağzıyla anlatmayı tercih ederken bazıları ise dramatize
anlatım tekniğini tercih etmişlerdir. Bu ikinci anlatım tarzında öykünün yalnızca sözcüklerini
değil, aynı zamanda dramatik performansını içeren öykü türüne rastlıyoruz. Zaten öykücünün
dramatik jestinin olmadığı öykü de yoktur (Dégh, 2005: 372). Nitekim kahramanların
konuşmalarının “diyalog” tekniğiyle verilmesi, kahramanların birbirine türküyle karşılık
vermeleri, bazı türkülerin icracıların kendi besteleri olması, hikâyeli türkülerin içindeki veya
sonundaki türküleri büyük oranda hikâyeye konu olan kahramanların söylemesi icra anında
anlatıcının aradan çekilip kahramanın devreye girmesi yönüyle kaynak kişilerimiz kahramananlatıcı bakış anlatım tarzından faydalanmışlardır.
Derlediğimiz türkü metinlerin bir kısmı icracıların kendi besteleri olduğunu söylemiştik.
Dolayısıyla icracı hem olayı yaşayan veya tanık olan hem de aktaran kişi konumunda olduğu için
bu tarz türkü metinlerinin icrasında kahraman bakış açısı ön plana çıkmaktadır. İcracıların
kendine ait bu metinlerin hikâyesini icra ederken çoğunlukla “1. tekil kişi” anlatımını tercih etmiş
etmekle birlikte az da olsa “1. çoğul kişi” anlatımını da tercih ettikleri olmuştur. Çünkü olayı
yaşayan veya tanık olan bizzat kendisinden başkası değildir. Konunun anlaşılması için bu tarz
anlatıma birkaç örnek vermek gerekirse Âşık Softa, İsmail Dokuzoğlu, Tus Mustafa, Mustafa
Koca, Mehmet Çoban, Muhammet Serçe ve Musa Kılıç’ı verebiliriz.
Önemli kaynak kişilerimizden Âşık Softa’nın kendine ait altmış beş civarında hikâyeli türküsü
bulunmaktadır. Bu türkülerin çoğunluğu ise yaşanmış bir hadise üzerine söylenmiş türkülerdir.
Çalışmamıza aldığımız türkülerinden bir örnek vermek gerekirse “Üçken Geldim Alaca’dan
Sorgun’dan” adlı türküsüyü verebiliriz. Bu türkü, Çorum Sungurlu’da Çolak Bilal adında bir
adamın Âşık Softa’nın hak ettiği parayı vermemesi üzerine Çolak Bilal’e söylenen kargış
niteliğinde bir türküdür. Âşık Softa’nın anlatımıyla bu türkünün hikâyesi şu şekildedir:
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Çorum Sungurlu’da, orda çalışıp burda çalışıyom. İncesu’da, Cevherli’de, Beşġız’da, ondan
sonra, Tuğcu’da. Baňa diyolar kine herkeşin samanını yap, aman ha aman Bilal’dan uzak
dur. Niye? Bilal haksız, sahtekar diyolar yani muhtarlar. Ulan olur mu Hac’a gedmiş arkadaş.
Adam dürüst adam diyám ya Bilal’e. Hacı adam adam diyem, haksızlık yapar mı? Yok yok
Bilal dediğin gimi adam dāl. Oňa zatı samanı yapma diyeler baňa, Oňňar. Ben de dedim ki
yapdık bir sefer, yirmi-yirmi beş tene. Altmış çeten isdiyá, dedim, ya. Halla halla dediler he.
Orda bir Osman Ergişi var. O dedi ki ya dedi, Allah bȫk dedi, birez haksızlık yapar amma
dedi. Alırık, ġorġma falan dedi. Baňa bir cesaret verdi. Ġırk çetenini yapdık, yirmi çeteni
ġaldı. Şimdi sap da yok. Sapı ordan burdan ondan sonramıya buluyák. Çavuşcu’dan,
Hilalli’den ondan sonra ordan burdan da getireyák. Aşşādan Beşġızlı, Beşġız köyü var, ordan
getirdik birez. Ondan sonramıya bu Bilal’in samanını eddik, eyledik. Altmış çiteni
doldurduk. Ya altmış çiten saman az olmaz. O zaman bir aharı var. Aharın içi doldu. Aharın
önü doldu. Evinin yanıňdā samanlī ne doldu. Bilal’in samanını tamamladık. Bilal’ın samanını
tamamladıktan sonramıya Sungurlu’da bizim iş biddi. Herkeşden parayı topladık. Bu Bilal,
para toplamıya gelince Ġars’a mal almıya gedmiş. Bir kötü çakıl ġamyonu var. Oňa binmiş,
oğlu Arab’ıňan barabar Ġars’a gedmiş. Ulan ulan arkadaş, bu adam Ġars’dan ne zaman gelir?
Bilemiyák, dediler. Biz o zaman Sungurlu’yu bitirdik, şeye geçdik. Ne der oňa. Alaca köyü,
Alaca ġazası var Çorum’un. Alaca’da çalışıyok. Alaca’da bir hafta on gün çalışdıktan
sonramıya bir gün akşamüsdü geldim, Osman Ergiş’e dedim. Ya Bilal geldi mi? Ya, dedi.
Bilal geldi, dedi. Birez çavdar yükleddi ġamyona, geri geddi, dedi. Ya benim parıya vermedi
arkadaş. Ben bunu nēdecem, dedim ya. Sen takibinde dur da, dedi. Bakak ancā falan, dedi o
da. Altmış çiten parası. Üç çeten, beş çeten olsa neyise. Alaca’dan bir daha geldim, gene
düşüremedim, şeyi habbana Bilal’i. İkiken Alaca’dan geldim. Yozgat’ın Sorgun ġazası var.
Yozgat’ın Sorgun ġazasında çalışırkaňňa oríya Alaca’dan bir ġamyoncu varıdı. Onu
tanıyádım. O dedi ki vallaha dünden geldi, Bilel eve, dedi. Alaca’dan geldim. O baňa öyle
dedi. Ordan bindim arabadan, şurdan burdan derken Sungurlu’ya geldim. Sungurlu’nun
Cevherli köyünde oranın Bahri Emmi diye bir muhtarı var. Muhtarın evine vardım. Dedim,
Bahri Emmi durum bȫle bȫle dedim, arkadaş. Ben dedim, Alaca’dan ikiken geldim.
Sorgun’dan bir keňňe geldim. Benim paramı dedim, vermiyá. Ġars’a ġaçıyá, şura ġaçıyá,
bura ġaçıyá, dedim. Sabāňan erden yakala, dedi, ġaçmadan. Sabāňan erden vardım. Sabāňan
erden, Osman Ergişi’lde yaddım. Geldi midi, iki üç tene adam dudmuş. Moturuňan o malın
zibilini tarlıyá çektiriyá, Bilal Emmim. Bilal Emmim baňa ne demese olmaz. Ben seni heç
tanımıyám, dedi ya. Sen kimsin? dedi baňa ya. Ulan Allah’dan ġorkmaz, dedim. Senin evinde
ekmek yerkeňňe beş köyün muhtarı saňa haksız diyádi. Oňňarın anasını avradını nedim.
Oňňar beni çekemiyá diyádin, dedim. Ulan hacı adam aníya avrada süver mi, ayıp ediyán
bunu hacı emmi. Ya beni saňa ġararlarımış diyádin, dedim. Oňňarın anasına avradına
söyüyádin, dedim. Şimdi o beş köyün muhtarı senin anaňa avradıňa nedsin, dedim ya yüzüne.
Niye beni dolandırıyán, dedim. Alaca’dan ikiken geldim, bunda da Sorgun’dan geldim,
dedim. Benim paramı vermiyán, dedim. Beş altı tene işçi, Bahri Emmim, Osman Ergişi, iki
üç tene daha var orda saman yapdıklarımın alā. Bilal’inen canġamamıza oňňar da geldiler.
Öyle aňnatıyám. Ulan Bilal Emmi dedim, benim malımı yiyen adam iflaf olmaz, dedim.
Benim evimin ġapısını yapan bir marangoz varıdı, dedim. Altı tana ġapı çıkacak bir ağaç
aldım, dedim. Kereste aldım, dedim. Altı ġapı yapacādım, dedim. Üçünü yapdı, dedim.
Üçünü parasıňan sadmış başġasına yapmış ġapıyı, dedim. Ben oňa bir beddā verdim, dedim.
Allah barňāğını hızar ala, barňağıyın bir buçūňu dedim, dedim. Üç barňā geddi, hızar aldı,
dedim barňāňı. Ġan ġaybıňdan öldü, dedim. Onu o beddāyıňan öldürdüm, dedim. Bir de otuz
dönüm tarrasını sürdüm, dedim. Parasını on dönümden veriyá. Ulan arkadaş işde, bu Demici
Ahmed’in tarrası. Ben bunu ġaçkan sürdüm. Bu tarra otuz dönüm dediysem on dönüm, diye.
Bu tarra on dönümüse halal olsun. Yalıňız otuz dönüm oldūňu bilip de veriyesen bunun
parasını güle güle yeme, dokdur parası eyle, dedim adama, dedim. O da, dedim, arkadaş, tıpır
tıpır ġuzlayan avrad, dedim. Çocuk ġarnında şişmiş, dedim. Adana, Ceyhan, Osmaniye
derkeňňe aletiňen almışlar çocūňu, dedim. O ġazandī pammuň parasını bir lire yedim ise
neyim olsun. Ulan neyi missin sen arkadaş? Senin beddān duddu. Pammīn parasını doktur
parası eddim, dedi, dedim bak. O da ȫle eddi dedim, bak. Sana bir beddā verrim, dedim.
Hemi de ben âşīm, saňa bir türkü yakarım, dedim. Yazarım Sungurlu’nun listesine, dedim.
Senin kimseden de işin bidmez, dedim. Kimse de senin yüzünü. Ulan sen ne aşī, dedi. Sen,
dedi, ondan sonramıya, it sıçırma gene gelmez senin dedi, Bilal. Gelmez mi dedim. Gelmez,
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dedi. Sen diğňe dedim. Zibil doldurdū yerde Cevherli’nin adamlarından on-on beş tene var.
Eli ġulā addım, kütüğün üsdüne oturdum, şimdi.

Türkünün hikâyesini bu şekilde icra eden Âşık Softa, türkünün icrasında da, “ara söz” lerde de
bahsettiğimiz gibi, yer yer ara sözlere başvurarak icrasına bir bakıma devam etmiştir. “Ara söz”
lerde bunlardan bahsettiğimiz için tekrara düşmemek adına burada bunlara yer vermiyoruz.
Ancak aynı anlatım tarzını devam ettirdiğini söyleyebiliriz.
Âşık Softa’nın bu anlatımında da görüleceği üzere Âşık Softa, anlatımınını ağırlıklı olarak “1.
tekil ve 1. çoğul şahıs kipleri” yle icra etmiştir. Karşılıklı konuşmalardan sonra da sık sık “dedim,
dedi” şeklindeki fiilleri kullanılmıştır. Âşık Softa, hem olayı yaşayan hem de aktaran konumunda
olması bu kiplerin kullanımında etkili olmuştur. Olayı bizzat yaşadığı için olayın geçtiği yeri,
samanı çektiği köyleri, çalıştığı ilçeleri, türküyü söylediği yeri, türkü söylendiği sırada kaç kişinin
olduğunu, konakladığı evin sahibini, kaç çeten saman döktüğünü vd. kısa ve öz de olsa
bilmektedir. Âşık Softa dışında yukarıda saydığımız kişiler de hâkim anlatıcı bakış açısına
başvurmuşlardır.
İsmail Dokuzoğlu, bestesi kendine ait “İzin Verin Ġalan Bize” adlı türkünün hikâyesinde “Onu
da yapdık, şimdilik, ben geri gelip gedicim amma, ben de gedim diyemiyom, şimdi buňňara bir
türkü söyledim ben, ordan gelecēm ya, orıyá uğrarım, yōrt verir baňa, oňňan da birez yüzgözük”;
Tus Mustafa, bestesi kendine ait “Boğazı Kurular” da “Bunu duydum ben, vardı mıdı oturmuş
adamlar, dediler ki su eyi ġaynasın, demliğin āzına bir tıkı vurun dediler, Şordan biri diyo ki çay
demli olmazsa mideme yaramıyo, diyo …”; Mustafa Koca, bestesi kendine ait “Acı ve Serde
Gurbet Eli Yelleri” nde “Eve geldim, ben şimdi dirsemi ġoydum ġoltuğa böyle, çocukluğumu
yaşıyom, ona seyrediyom böyle, küçük çocukken böyle gederdik işde evlere, onlar bize bişeler
verirlerdi, biz ondan yerdik, sevinirdik, ta oraları hatırladım öyle, gözümü bir açdım bakdım.”;
Muhammet Şerçe, bestesi kendine ait “Gözlerin Sevdiğim Gül Yüzlü Yârim” de “2010 yılında
benim hanım beyin felci geçirdi, çocuklarda orada ben de ordayım, ben geldim geddim, ayağıma
bir cıncık baddı, hanımı yokladım, duramıyam doktora geddim, dutar halım ġalmadı.”; Adil
Akkuş, bestesi kendine ait Yoklayın Gönlümü Seviyor İsen’de “Anama dedim ki birgün,
yetişiyom tabii o zamanlar, ana şo ġızı baňa alsana dedim, ordan ġalma aġlımda ”; Musa Kılıç,
bestesi kendine ait Ben de Geddim Yeşildere Köyüne’de “Baňa dedi ki oğlum, ben de öňsüzüm,
ben de geddim, ġızı gördüm, geziyádim, bir ġıza ġavışdım, tamam dedim, onunla aňňaşdık
ġaçırdım, bura geldik, ben de duydum ”; Mehmet Çoban, bestesi kendine ait Hacce (Hatice) de
“On altı on yedi yaşlarındaydım, daha da gencidim, bir düğüne gedmişdim, orda bir eve misefir
oldum, orda bir ġızı gördüm, ġızıňan birbirimize bakışdık, şey yapdık amma bir ġonuşamadık, bir
puňarda tekrardan ġarşılaşdık, şöyle bakdım, gene ġonuşamadım, şimdi ona şȫle bişeler
söyledim.” şeklindeki icralarından kesitler kahraman-anlatıcı bakış açısını yansıtmaktadır.
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Kahramanların kendi kendine veya biriyle karşılıklı konuşmaları veya türkü söylemeleri de
kahraman-anlatıcı bakış açısı içinde değerlendirilebilir. Sonuçta, bu durumda anlatıcı aradan
çıkarak anlatıcı bizzat kahramanın kendisi olmaktadır. Derlediğimiz türkü metinlerinin birkaçı
dışında içinde diyalog geçmeyen hemen hemen hikâyeli türkü metni yok gibidir. İcracılar,
hikâyelerde geçen kahramanların konuşmalarını ağırlıklı olarak “diyalog” tekniğiyle icra
etmişler, bazen de kahramanların bu konuşmalarını taklit bile etmişlerdir. Bu durumda ister hâkim
bakış açısı isterse de kahraman-anlatıcı bakış açısıyla icra edilmiş olsun birkaç türkü dışında
hemen hemen derlediğimiz çoğu hikâyeli türküde kahraman-anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır,
diyebiliriz. Tezimizin ilgili bölümünde “diyalog” tekniğini ayrıntılı olarak işlediğimiz için burada
tekrardan

yer

vermeyeceğiz.

Onun

yerine

kahraman

anlatıcı

bakış

açısı

içinde

değerlendirebileceğimiz kahramanların karşılıklı olarak sırasıyla türkü söylemesine iki örnek
vereceğiz.
Kaynak kişimiz Âşık Güllü’nün Karacaoğlan’a ait icra ettiği “Sudan Geden Allı Gelin II” adlı
türküde Karacaoğlan, elinda sazıyla bir yerden geçerken güzel bir kız görür. Bu kızdan hoşlanan
Karacaoğlan, bu kızı kendince sınava tabi tutmayı düşünür. Eğer, bu kız, Karacaoğlan’ın türküsü
karşısında hemen kendini bırakmazsa kızla evlenecek, bırakırsa evlenmeyecektir. Karacaoğlan
kıza bir dörtlük söylediğinde kız da aynı şekilde dörtlükle cevap verir. Yedi dörtlükten oluşan bu
türkünün dördünü Karacaoğlan, üçünü ise kız söylemektedir. Kaynak kişimiz Mehmet Kırmıt’ın
icra ettiği Âşık Hüseyin’e ait “Oğlan Geldin Ġamlı Ġamlı Oturdun II” adlı hikâyeli türküde de
tıpkı Karacaoğlan örneğinde olduğu Âşık Hüseyin ile bir kızın karşılıklı atışmasından oluşan bir
türküdür. İbiş adındaki arkadaşıyla bir Yörük çadırına misafir olan Âşık Hüseyin, çadırdaki çok
güzel bir kıza aç olduklarını söyler. Kız, hazırladığı yemeği Âşık Hüseyin ile arkadaşının önüne
koyduktan sonra çadırın ortasında beklemeye koyulur. Kızın güzelliğinden gözünü ayıramayan
Âşık Hüseyin, elini pilav yerine yoğurda batırması üzerine kız, Âşık Hüseyin’e bir dörtlük söyler.
Âşık Hüseyin de hemen eline sazını alarak kıza karşılık verir. Böylece Âşık Hüseyin ile kız
karşılıklı olarak atışır. Âşık Hüseyin ile Karacaoğlan’ın bir kızla karşılıklı olarak türküyle
atışmaları karşılıklı konuşmanın bir başka şeklidir, diyebiliriz. Dolayısıyla bu tarz türküler
kahraman anlatıcı bakış açısıyla icra edilen türkülerdir.
Bu bahsettiğimiz karşılıklı atışma türküleri dışında derlediğimiz bütün hikâyeli türkülerde
söylenen bir veya birkaç türkü bulunmaktadır. Bu türkülerin çoğunluğunu ise ya hikâye
kahramanları ya da hikâye kahramanlarıyla yakın veya uzak ilintili olan kişilerden biri icra
etmektedir. Dolayısıyla bu türküler de anlatıcının aradan çekilip doğrudan kahramanın ağzıyla
icra edilmesi yönüyle kahraman anlatıcı bakış açısına örnek teşkil etmektedir. Çünkü bu türküler,
tıpkı hikâye kahramanlarının icra içinde birbiriyle konuşması gibi kahraman ister karşısındaki bir
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kişiye söylesin ister iç sesini dışa vursun isterse de bir olay üzerine söylesin sonuçta kahramanın
ağzıyla icra edilmektedir; anlatıcı aradan çekilmektedir. Bu tarz türkülere iki örnek vermek
gerekirse “Bebek Ağıdı” ve “Bir Emir Geldi de Asker Yürüdü” adlı hikâyeli türküleri verebiliriz.
Kaynak kişilerimizden Mustafa Kocaman’ın icra ettiği “Bebek Ağıdı” nda ağıdı yakan, ağıda
konu olan bir kartal tarafından yenilen bebeğin annesi tarafından söylenmektedir. Yusuf Kenan
Kırpık’ın icra ettiği “Bir Emir Geldi de Asker Yürüdü” adlı hikâyeli türküde ise yine türküyü
hikâyeye konu olan evli bir delikanlı söylemektedir. Bu ikinci türküde askerden gelen delikanlı,
babasının kendine eş yaptığı hanımıyla karşılaştığında doğrudan konuşmak yerine türküyle
konuşmaktadır.
6.2.9.3. Müşâhit Anlatıcı Ait Bakış Açısı
Anlatmaya bağlı edebi metinlerde, bu gruba giren anlatıcı bakış açısında anlatıcı, vaka içinde
bulunan şahıs kadrosunu meydana getiren bireyleri bir kamera tarafsızlığıyla izler; bu
kahramanların geçmişi, ruh hâlleri hakkında bilgi vermeden yapıp ettiklerini gözler önüne serer
(Aktaş, 1991: 113). Nitekim derleme yaptığımız kaynak kişilerimizin birçoğu bu anlatıcı bakış
açısına başvurmuşlardır.
Derlenen bazı hikâyeli türkü metinlerinde gelişen hadiseler, olaylar ve duygu yoğunlukları
icracılar tarafından bir kamera tarafsızlığıyla aktarıldığı görülmüştür. Her ne kadar bu tarz
anlatımlarda icracılar yer yer kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyan açıklamalar yapmışsalar
da bunun hikâyenin daha anlaşılır olması adına yaptıklarını belirtmekte fayda var. Birkaç hikâyeli
türkü haricinde derlenen türkü metinlerinin hikâyesi oldukça kısadır. Bu tarz anlatımlar ise
icracıdan icracıya değişmekle birlikte genelde kısa cümlelerle ve öz bir şekilde icra edilmiştir. Bir
örnek vermek gerekirse Mehmet Kırmıt, icra ettiği “Saňa Derim Behri Dağı” nın hikâyesini
“Şimdi ġardaşım Andırın’ın Ġızılcaova’da bir Kör Tavıt diye bir âşık varımış. Adamın atını
çalmışlar. Atı takip ede ede Ġaypāğ’a varmış, Osmaniye Ġaypāğ’a. Orda adamı ġısıkdırmışlar.
Adamın elinden ġurtuluncu şu dörtlüğü söylemiş.” şeklinde anlatmıştır. Bu anlatımda görüleceği
üzere Mehmet Kırmıt, bu kısa anlatımında hiçbir ara söze, açıklamaya, yoruma, tahmine, olasılığa
vd. yer vermeden yola yansıtılan bir ayna misali bütün gerçekliğiyle icra etmiştir. Bu tarz anlatıma
konunun daha iyi anlaşılması adına birkaç örnek daha vermek gerekirse aşağıdaki icracıların icra
sırasındaki anlatımlarından kesitleri verebiliriz.
Mehmet Çoban, icra ettiği “Ali’nin Ağıdı” nda “Şimdi bir genç ġıza âşık olur. Birbirini severler,
alacak varacak olurlar. Asgerliği çıkar oğlanın, evlenemezler. Oğlan asġere geder…, Zaman gelir
geder gelir neyse. Düğun ġurulmuş, evlenmiş.”; Âşık Mehmet İnce, icra ettiği “Saňa Derim Saňa
Lemse Ġralı” nda;
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Lemse ġralı diye bir ġávır varıdı. Türklere düşmanıdı. Bizim o güne göre fazla silahımız
yokdu. Esger zayıfıdı. Adamlar güçlüyüdü. Adamlar gemiden çıkma yapıyo, giriyolar bizim
sahalara. Esgerlerimizin elinde sileh o adamların silehine göre çok zayıf. Ġaracoğlan’ı çalıp
söylüyen, böyle meclise girdiğini İsdanbul’da patışahımız duydu. Ġaracoğlan’ı günlerin
birinde çārddı. Yanına geldi Ġaracaoğlan patişahın huzuruna…, Ġaracaoğlan Lemse ġralının
yanına geldi aġşam namazı.

Âşık Güllü (Mehmet Göl), icra ettiği “Ak Bilekde Sarı Hakik” te;
Ġaracaoğlan bir düğüne davedli olarak geder. Düğünde çalıp söylerkeňňe sazının telinin bir
tenesi ġırılır…, Düğün evindekilerden müsaade alır. Oradan efendim gendi evine gelir
kine…, Amcası oğlu sırt sırta hanımıyla yatarken görünce, tabi bişe de demez. Geldiğinin
belirtisi olarakdan sırtındakı maşlahananı çıkardır, üzerlerine örter. Ordan çeker geri düğün
evine geder abi. Düğün evinde çalar söyler, ışır sabah olur. Ordan evine geri geldiğinde
evinin önünde şȫle bȫyük bir daş varımış…, Onun üzerine oturur. Hanımı da çıkmış dışarı.
Ġaraları geyinmiş…, Ġaracaoğlan’ın geldiğini fark eder. Ġaracaoğlan’ın ġarşısında ġapının
önünde boynu bükük ġaşları yıkık bir vaziyedde duruyodu…, Orada Ġaracaoğlan sazını
çeker, bakalım ne söyler hanımına…, Hanımından ayrılır, bir daha heçbir bayanıňan
evlenmemeye vaad eder, yemin eder. Orada, çok af buyurun, eşşēňe yarayan eşyalarını alır.
Burdan çıkar, Haruniye’den…, Böyle giderken, Sis’inen Ġars’ın müftüsü ġır gezisine
çıkmışlarımış. Bakarlar ki şöyle uzakdan bir hayal geliyor, sorarlar birbirlerine.

Şerife Benli, icra ettiği “Ayşe’nin Ağıdı”nda “Habıpburnun’da oturyolarmış. Orda fersini
çıkarmış, ġadın. Cahan’da başını yusluyomuş. Fers elinden düşüye, sele gediye. Bu ġaçım derken
gendi de düşüye, Cahan’a. Gediye, sele gediye…, Şimdi fersi düşüye, sele gediye fersi”; Âşık
Bilal Ceyhan, icra ettiği “Eşkıyalar Tarafından Vurularak Öldürülen Mehmet’in Ağıdı” nda
Bir evde bir gelin, bir ġız, bir de ġarı bulunurkan babaları da Memmed isminde bir de oğlan,
Mehmed Efendi bunun ismi, evin oğlu. Babaları da mahkemeye gedmiş. Bir taraftan bir
vurguncu geldi. Şimdiki PKK’lılar gibi. Efendim, Memmed’i vurdular, öldürdüler. Ġız
gendini…, onun içine admış, saklanmış. Gelini almışlar, gedmişler, ġarıya da bir depik
vurmuşlar. Bir kenara şey yapmışlar. Oğlanı öldürmüşler. Gelini almışlar, gedmişler. Ġız da
gendini ġurtarmış. Ġarı zatı ıhtıyar. Babası mahkemeden dönmeye başlar. O zaman ġız şöyle
söyler.

şeklinde ettikleri icralarıyla müşahit/gözlemci bakış anlatıcı tekniğine başvurmuşlardır.
Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursa icracılar, icralarında ağırlıklı olarak anlatıcı bakış
açılarından biriyle icralarını gerçekleştirmişlerse de icralarında tek bir anlatıcı bakış açısını
kullandıklarını söylemek mümkün değildir. Bu zaten derlediğimiz türkü metinlerinin hikâyesinin
olay örgüsüne de ters düşmektedir. Çünkü hikâyelerin çoğunda olayla birlikte karşılıklı
konuşmalar da bulunmaktadır. Bunun yanında bazı türkü metinleri de kız ile oğlanın atışması
şeklindedir. Dolayısıyla icracı, hikâyenin olay örgüsünü ister müşahit isterse de hâkim bakış
açısıyla icra etsin ister istemez bu kahramanların konuşmaları sırasında anlatım kahraman bakış
açısına evrilmektedir ki birçok kaynak kişimiz kahramanların konuşmalarını “diyalog” tekniğine
başvurarak icra etmiştir. Konuyu somutlaştırmak adına üç anlatıcı bakış açısının bir arada
kullanılmasına bir örnek vermek gerekirse Bekir Akan’ın icra ettiği “Ahıska II” adlı hikâyeli
türküyü verebiliriz.
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Bekir Akan, bu türkünün hikâyesini şu şekilde icra etmiştir:
Şimdi bu padişahlık dönemi, beylikler dönemi. Kars’a bağlı, Ġars’a bağlı Akışġa denilen bir
yer varımış. Orda Rusya, öbür taraftan gelir, bir gecede erkekleri ġılıçdan geçirir. Gayed
güzel olan genç ġızları esir alır geder. Gayed de güzel olan soylu olan ġızları saraya
doldururlar. Rusların ileri gelenleri, şu ġız benim, şu ġız benim, şu üç tenesi benim, ikisi
benim, biri benim böyle gendi aralarında paylaşırlar. İçlerinde bu Kars’ın ileri gelen Ali
Paşa’nın ġızı varımış. O, ġızları başına toplar, onları örgütler. Rus’un adamlarına der ki, Rus
ġrallarına niye, Siz nasıl bir milletsiniz? Bizim anamızı babamızı ġılıçdan geçirdiniz,
soyumuzu ġılıçdan geçirdiniz. Şimdi bize evlenme teklifinde bulunuyoňuz. Bizim ġırk gün
yas dudma şeyimiz var, demişler. Tamam, demişler. Ġırk gün size el vurmuyacak. Bu ġızlar
kendi aralarında ġonuşmuşlar, demişler ki Ġırk güne ġadar bize yardım geldi, geldi.
Gelmezse, o zaman parnaklarındaki yüssüklerde zehir taşırlarımış, Bu zehiri içer intihar
ederik diye böyle ġarar almışlar. Bu Derende, Malat.y.a Derende’nin adamları gezgin
olurumuş, gezerlerimiş. Eskiden koku derlerdi, şimdi de esas diyolar. Elinde sehpayıňan
sarayda gezerimiş. Bu Ali Paşa’nın ġızı çok akıllıymış. Bakmış kı bunun ġanı çekiyo,
Müslüman, Türk olduğunu. Ona sormuş, demiş ki sen nerelisin? Demiş ki ben
Malat.y.a’danım, Derende’denim. Demiş ki saňa bir mektup yazsam bunu demiş, İstanbul’a
patişaha yetişdirebilin mi? Saňa şu gadar altın para verrim demiş. Tamam. Sen şimdi ged, bir
sáád, yarım sáád, her neyse sonra gel, ben bu mektubu yazım, bunu götür, demiş. O da
gedmiş, bir müddet sonra geri gelmiş, Ġız da mektubu yazmış. Aha saňa şu ġadar altın.
Geceyi güňüze ġatacaksın, atın biri ölürse birini satın alacaksın. Aha saňa altın. Bunu
patişaha yetiştireceksin, demiş yani. Mektubu da patişahtan başġa kimsenin eline
vermeyeceksin. Tamam, der oradan çıkar. Altın çok. Bir at satın alır, atı sürer. At nerde
yoruldu, çatladıysa dutar bir de satın alır, bir de derkeňňe İsdanbul’a gelir. Padişahı görmek
için huzuruna çıkmak isder. Ön planda olan o vezirleri falan. Yok sen, göremezsin patişahı,
ne diyosaň bize söyle. Ben patişahı görecēm, der. Ben mektubu patişaha verecēm, başġa
kimseye vermem. Ve patişaha durumu bildirirler. Patişah da durumu, huzuruňa ġabul eder.
Patişah mektubu alır, açar, okur ki hemi okur hemi ağlar. Mektupta yazdığı. [Bekir Akan,
mektupta yazılana türküyü şiir şeklinde icra ettikten sonra (icradan sonra derlemecinin ricası
üzerine türküyü havasıyla da icra etmiştir) türkünün devamı olan hikâyeye devam eder.]
Patişah orduyu, Yavuz Sultan Selim, harekete geçirir. Gelir Rusya’yı darmadağın eder,
ġızları da böyle ġurtarmış olur.

Bekir Akan, bu anlatımında ağırlıklı olarak duyulan geçmiş zaman kipini kullanmakla birlikte
olayların seyrini genel hatlarıyla, yola tutulan bir ayna misali aktarmıştır. Anlatım bu yönüyle
müşahit yani gözlemci bakış açısını yansıtmaktadır. Bekir Akan’ın o dönemde kızların
yüzüklerinde zehir taşıdıklarını, o dönemde Malatya Darendelilerin ticaretle uğraşmasını, Ali
Paşa’nın esir olan kızının çok akıllı biri olduğunu, Ali Paşa’nın kızında çok altın olduğunu bilmesi
ise hâkim anlatıcı bakış açısını çağrıştırmaktadır. Bu yönüyle de bu icrada hâkim anlatıcı bakış
açısı da kullanılmıştır, diyebiliriz. Metinde, kahramanların konuşmalarının doğrudan verilmesi
ise kahraman-anlatıcı bakış açısına örnek teşkil etmektedir. Bunun dışında metinde yer yer ara
sözlere de başvurulması olayın bir başka boyutudur. Bütün bu özellikler art arda sıralanırsa
“Ahıska II” türküsünün icrasında ağırlıklı olarak gözlemci bakış açısı kullanılmakla birlikte
kahraman-anlatıcı ve hâkim anlatıcı bakış açısı da kullanılmıştır. Bekir Akan üzerinden
verdiğimiz bu örnek, icracıların kendine ait besteleri haricinde hemen hemen bütün hikâyeli
türküler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu somutlaştırmak adına bir örnek daha
vermek gerekirse yörenin ünlü âşıklarından Kır İsmail’in yeğeni Bedir Ali adıyla bilinen Ali
Cevahir’in icra ettiği “Yazıcıoğlu Şeref İle Senem I” adlı hikâyeli türkü metnini verebiliriz.
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Kır İsmail’den öğrendiği bu hikâyeli türkünün hikâyesini Ali Cevahir şöyle icra etmiştir:
Tanır’a Yazıcıoğlu derler, bir adamcağız varımış. Aydınlılar yayladan göçüye, geri güz
geliye. Geri Çukurova’ya gelirkeňňe Tanır’a ġoňuyolar. Yazıcıoğlu oranın ağası olduğu için
varım şu Aydınlıların nesi noksan diye buňňarın bir áhtiyeçleri var mı sorum diye yanlarına
gediyá. Yanına gederken atıňan bakıyo, ġızlar toplanmış, çeşmeden su dolduruyolar. Hanım
ġız bir su ver de içim, diyo. Ġızın bir tenesi bir su veriyo. Ġızım kimin ġızısın sen? diyo
Yazıcıoğlu. Ben aşiret beylerinin ġızıyım, diyo. Şo çadır bizim. Ağam o eve varabilirsin,
diyo. Yazıcıoğlu aşiret beyinin yanına varıyo. Aşiret beyine soruyo, bir áhtiyeciňiz
noksanıňız var mı? diyo. Sağol ağam, biz, áhtiyecimiz noksanımız yok, diyo. Yazıcıoğlu o
anda bekarımış, heçbir ġız báğenmemiş. Aşiret beyinin ġızını isdiyo. Aşiret beyi de ġızı
Yazıcıoğlu’na veriyo. Yazıcıoğlu diyo, ben düğunumu ġuracām burda, diyo. Aşiret beyi diyo
ki ağa, bizim zamanımız geldi, biz gedek, bizim vaktimiz geldi, biz göçek, geri dönüşte
ġonduğumuzda burada haġġını alırsın inşallah, diyo. Buňňar göçüp geliyá. Yazıcıoğlu
gelirkeňňe ġıza diyo ġız, Allah’ıňan vaad olsun, senden başġa kimseyi almayacağım, diyo.
Ġız da diyo Ulan Yazıcıoğlu, Allah’ıňan vaad olsun, ben de senden başġa kimseye
varmayacağım, diyo. Buňňar Çukurova’ya geliyolar, ġalıyolar. Toprakkale’ye.
Toprakkale’ye gelişin bir emir geliyá. Kimse ne yaylaya göçüyo ne yayladā aşşā göçüyo.
Herkeş yerinde ġalıyo. Eskiden Payas’a duza gedellermiş. Ordan, Tanır’dan bir arkadaş duza
geliyo. Dursu duzunu alıyo, vakıt geçiyo. Ulan bakıyo, yolun kenarında bir Aydınlı çadırı
var. Şura bir misafir olum ben, alırlarsa misafir, diyo. Ev sahibi diye çağırıyo. İçerden bir
tene ġarı buyur oğlum, diyo. Ana misafür alır mısın? diyo. Gel oğlum, misafir Tanrı misafiri,
alırım, diyo. Adamcāz içeri dıkılıyo. Ana nere geddi bu ev sahibi? diyo. Oğlum oňňar, diyo,
davarı emişdirmeye geddi, az sonra gelirler, diyo. Sen nerelisin? diyo. Ana ben Tanırlıyım,
diyo. Oğlum Yazıcıoğlu’nu da tanıň mı? diyo. Tanırım ana, diyo. Onun bir nişannısı varımış,
onda Allah’ıňan vaad edmiş, senden başġa kimseyi almam, demiş. Nişannısı da geri göçüp
varakan alacādı Aydınlılardan. Oňňar da geri göçüp varmadı. Yazıcıoğlu ağlaya ağlaya iki
gözü kör oldu, diyo. Oğlum, cöbünde buçān var mı? diyo. Yok ana, diyo. Oğlum şuralara
bak da baňa bir tahra bul, diyo. Bu bir tahra buluyo. Ġarıcāz beliğinin bir tarafını kesiyo.
Oğlum şunu Yazıcıoğlu’na Taňrı amanatı olarak eletip vericin, bunu kokulasın benim yerime
heç olmazsa, diyo. Adamcāz bunu ġoynuna sokuyo. Dile tez zamana geç Tanır’a varıyo.
Tanır’a varışın doğru eve duzunu bırakıyo, doğru Yazıcıoğlu’nun yanına varıyo.
Yazıcıoğlu’na diyo ki aha Senem’in saňa bir hediyesin getirdim, diyo. Yazıcıoğlu’ya beliği
Yazıcıoğlu’na veriyo. Yazıcıoğlu orda beliği kokulayıp ağlıyo.

Ali Cevahir, icrasında “ara söz, formel ifade, diyalog ve iç diyalog” gibi performans teoride
önemli olan anlatım tarzlarının çoğuna başvurmuştur. Hikâye kahramanlarının konuşmaları
“diyalog” tekniği, kahramanın iç düşüncesi “iç monolog”, zamanın akışının hızlandırılması
“formel ifade”, o dönemde evin önemli bir ihtiyacı olan tuzun merkezinin neresi olduğu “ara söz”
ile icra edilmiştir. Olay örgüsü ise genel olarak müşahit anlatıcı bakış açısıyla dile getirilmiştir.
Ancak Tanırlı bir kişinin bir çadıra misafir olmayı düşünmesini bilmesi ise hâkim anlatıcı bakış
açısı örneğidir. Hikâye metninde sıklıkla geçen konuşmalar “diyalog” tekniğiyle yani kahramanın
ağzından verilmesi ise kahraman-anlatıcı bakış açısına örnektir. Bu durumda bu icrada da az veya
çok üç anlatıcı bakış açısı da kullanılmıştır.
6.3. DİNLEYİCİ
Bağlam merkezli kuramların en önemli saç ayaklarından birini “dinleyici” oluşturmaktadır ki
Walter Benjamin (2018: 103) “Hikâye dinleyen kişi, hikâye anlatıcısının misafiridir; hikâye okuru
bile bu mecliste yerini alır.” sözleriyle dinleyici kitlesinin âşık/icracı karşısındaki konumuna
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dikkat çekmiştir. Dinleyicisiz bir teatrel gösterimin olması düşünülemez. İcracıların dinleyiciler
üzerine önemli etkileri olduğu gibi dinleyicilerin de icracılar ve icracıların icraları üzerinde
etkileri olmaktadır. İcracı ve dinleyici birbirinden ayrılmayacak kadar iç içe geçmiş birbirini
tamamlayan bir bütünlük arz etmektedir. Dinleyiciler, tek kişiden oluşabildiği gibi daha fazla
kişiden de oluşabilmektedir. Hikâyeci âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde icracıları,
sözlü kültür ortamında kalabalık bir dinleyici kitlesi dinlemekteyken günümüzde bu icracıları,
sözlü kültür ortamında çok az kişi dinlemektedir. Derleme çalışmaları sırasında icracılar,
icralarını gerçekleştirirken dinleyici olarak genelde derlemeci, derlemeciye saha çalışmasında
eşlik eden kişi veya kişiler, icracının ailesi ve dostları bulunmaktaydı.
Sahada elde ettiğimiz gözlemlere, bilgilere, izlenimlere ve sözlü kaynaklardan elde ettiğimiz
verilere göre “dinleyici” veya “dinleyiciler” bazen icra ortamına bezen icracıya bazen de icra
edilen metine bazı etkileri olduğu olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bilgilerden bazıları
şunlardır: Bazı icracılar, kendi bestelerini dinleyici veya dinleyicilere göre şekillendirmişlerdir.
İcracı ve dinleyicilerin bazen yer değiştirdiği; icracının dinleyici, dinleyici veya dinleyiciler ise
icracı olmuşlardır. Dinleyici ve dinleyiciler icracıyı olumlu yönde teşvik ettiği gibi icracının
sanatını bırakmasına da neden olmuştur. Biz bu bölümde bu unsurları alt başlıklar altında ele alıp
inceleyeceğiz.
6.3.1. Dinleyici/Dinleyicilerin İcracılar Üzerinde Etkisi
Alan Dundes, “Doku, Metin Konteks (Texture, Text and Context)” adlı makalesinde doku, metin
ve konteksin hepsinin derlenmesi gerektiğini söylemektedir. Dundes, çok önemli konulara temas
eden bu makalesinde bağlamdan kaynaklanan nedenlerden dolayı icra metninin değiştiğiyle
verdiği örnek dikkat çekicidir. Bu örneğe göre dört erkek dinleyici önünden anlatılan bir fıkranın
daha sonra kadın dinleyicilerin önünde anlatımı sırasında bir önceki fıkra anlatımı sırasında “Ben
sadece popomu kullandım” şeklinde geçen bir cümlenin “Oh, ben sadece kafamı kullandım”
şekline dönüştüğünü görmekteyiz. Bu değişime ise kadın dinleyiciler neden olmuştur (Dundes,
2006: 67-68, 73). Nitekim hem derleme çalışmalarında hem de derlenen türkülerde dinleyici/lerin
icra ortamına, icranın içeriğinin şekillenmesine, değişmesine, metnin hikâye kısmının
anlatılmamasına vd. neden olduğuna rastlanmıştır.
Kaynak kişilerimizden Muhittin Avcı, önemli bir icracı olan babası Veli Avcı’nın dinleyici
kitlesine göre icrasını değiştirmesiyle ilgili şu bilgiyi paylaşmıştır: Bir gün bir düğünde erkeklerin
olduğu bir dinleyici topluluğun önünde komik fıkralar ve olaylar anlatan Veli Avcı, erkek
meclisini gülmekten kırıp geçirir. Ayrı bir yerde toplanan kadınlar, erkek meclisine haber
göndererek Veli Avcı’yı kendilerinin de dinlemek istediklerini bildirirler. Avcı, kadınların
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ricasını kırmayarak erkek meclisinden ayrılıp kadınların olduğu meclise varır. Veli Avcı;
kadınlara ağıt tarzında duygusal türküler söyleyerek, yine aynı minvalde anlatılar anlatarak
kadınları duygulandırır ve ağlatır. Kaynak kişimiz Muhittin Avcı’ya göre babasının kadın ve
erkek dinleyicilere göre icra sitilini ve icra içeriğini değiştirmesinin sebebi erkeklerin güldürü
unsurlarını sevmesi, kadınların ise duygusal olduğu için duygulu türküleri sevmesidir. Bu örnek
icracının dinleyici kitlesine göre icrası stilini ve içeriğini değiştirebildiğini göstermektedir.
Kaynak kişimiz Ahmet Köşürgeli ise bayan bir dinleyiciye göre icra ettiği türküde değişikliğe
gitmiştir.
Ahmet Köşürgeli, çok eski zamanlarda Kadirli’ye gitmek için yol kenarında beklerken bir
minübüs gelir. Gelen minübüsün şöförü, Köşürgeli’nin arkadaşıdır. Minübüse binen Köşürgeli,
minübüsün boş olduğunu sanarak bir türkü söyler. Minübüsün arkasında oturan bir kadın
Köşürgeli’nin bu türküsünü çok sevmiş olmalı ki Köşürgeli’ye “Bayağı aşığımışın Ellām, ġardaş”
diye seslenir. Köşürgeli arkaya dönerek bir halk ozanı olmamasına karşın kadına “He, ben halk
ozanıyım bacı” şeklinde karşılık verir. Kadın da Köşürgeli’nin bu cevabı üzerine halk ozanıysan
bana bir türkü söyle o zaman, der. “Halk ozanıyım” diyen Köşürgeli, mahcup olmamak adına
mecburen bir türkü söylemek zorunda kalır. Köşürgeli, kadına ismini sorar. Kadın da adının
Meryem olduğunu söyler. Kadının adını öğrenen Köşürgeli, repertuvarındaki türkülerden
Meryem ile ilintili türkü olup olmadığını düşünmeye başlar. Biraz düşündükten sonra aklına
“Döndü” adında birine söylenmiş bir türkü gelir. Köşürgeli, kendi kendine “Ben bir Döndü
türküsü biliyom. Döndü’yü Meryem’e çevirirsem nolur ki?” diye düşünür ve orada kadına
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çayır çimen olsun Meryem meskenin
Dünya düşman olsa vermem aslanım
Ġızkan sevdim almadığıma pişmanım
Bir derdin var bilemedim Meryem’im
Suya gider (de) sucuların öncüsü
Önüme düşüverdi güccük bacısı
Sen keklik oluver ben de avcısı
Bir derdin var bilemedim Meryem’im
Suya gider de helkeleri boş dāl
Güler oynar deli göňul hoş dāl
Şaşdım Allah bu Meryem’in işine
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Ġocası da gendisine eş dāl
Köşürgeli, bu türküyü söyleyince Meryem adındaki bu kadın, Köşürgeli’ye “Ġardaş, benim
ġocamın baňa eş olmadığını nerden bildin?” diye sorar. Köşürgeli de kadına kendisini
tanımadığını, böyle bir durumdan haberdar olmadığını “Bacı ben seni tanımam, sen de beni
tanımaň. Ben halk ozanıyım. Benim aklıma öyle geldi, öyle söyledim.” sözleriyle dile getirir. Bu
sözler üzerine Köşürgeli’ye kendisine türkü söylediği için çok teşekkür eden Meryem, gerçekten
de kendi kocasıyla arasının açık olduğunu, kocasının kendisine layık bir eş olmadığını itiraf eder.
Kendi köyünde türkü söylemesiyle tanınmakla birlikte bir halk ozanı olmayan Köşürgeli’nin
kendisinden türkü söylemesini isteyen Meryem adındaki kadının ricası üzerine repertuvarındaki
içinde “Döndü” geçen ve türkünün içeriğinden anlaşıldığı kadarıyla “Döndü” ye söylenmiş bir
türküyü “Meryem” olarak değiştirmesi ve bu şekilde icra etmesi, icra edilen folklor ürünlerinin
dinleyici etkisine göre değişebildiğini göstermektedir. Bunun benzer bir örneğini Âşık Bilal
Ceyhan’da da görürüz.
Kaynak kişimiz Âşık Bilal ise adına türkü (Dinleyin ağalar metini eyleyim) bestelediği kişinin
sözünde durmaması üzerine daha sonradan türküsünün son dörtlüğünü değiştirmiştir. Bayındırlı
köyünden “Arpacı” lakaplı maddi durumu zayıf, hayatı boyunca hiç evlenemeyen Ahmet Gök,
Âşık Bilal Ceyhan’a kendisine bir türkü bestelemesini, karşılığında ise para vereceğini söyler.
Âşık Bilal de bu teklifi kabul eder ve Ahmet Gök’ü göklere çıkaran bir türkü besteler. Ancak
Ahmet Gök sözünde durmayarak taahhüt ettiği parayı vermez. Bu duruma sinirlenen Âşık Bilal,
türkünün son dörtlüğünü aşağıdaki gibi değiştirerek Ahmet Gök hakkında söylediği bütün övücü
sözlerin yalan olduğunu söyler:
Yeter Âşık Bilal ne çok metheddin
Ufacık bireyi büyük bit eddin
Allah’ın Abdal’ın başıma it eddin
Nerede bu ġadar malı Ahmet Bey’in
Bu örnekte görüldüğü üzere dinleyici konumunda olan Ahmet Gök’ün sözünde durmaması
üzerine icracı türküsünün içeriğini değiştirebilmektedir. Övücü dörtlüklerden sonra son dörtlükte
bunların hepsinin yalan olduğunu, kendisinin mizah yaptığını, böyle bir şeyin olmadığını
belirterek Ahmet Gök’ü küçültmüştür. Yörenin tanınmış âşıklarından Kırıkhanlı Âşık Hacı da
tıpkı Âşık Bilal gibi türküsünün son dörtlüğünde icra ortamında bulunan bir ağanın bozulması
adına değişiklik yapmak zorunda kalmıştır.
Kırıkhanlı Âşık Hacı, bir gün bir ağanın konağında icrasını gerçekleştirirken ağa, kendi kendine
büyüklenmeye, böbürlenmeye başlar. Bu duruma içten içe kızan Âşık Hacı, bu böbürlenen ağaya,
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kendisinden daha zengin ve şöhretli bir ağa tanıdığını söyler. Esasında ise böyle bir ağa yoktur.
Bu sözler üzerine bu ağa, Âşık Hacı’ya bu ağanın kendisinden ne fazlalığı olduğunu sorar. Âşık
Hacı da bu ağanın şanını, şöhretini, mal varlığını, itibarını vd. “Sekiz Yüz Ġısrak Dokuz Yüz
Beygir” türküsüyle dile getirir. Türkünün sonuna doğru ağanın iyice bozulduğunu ve mahcup
olduğunu gören Âşık Hacı, bu ağanın üzülmesine dayanamayarak türkünün son dörtlüğünde
söylediği sözlerin hepsinin yalan olduğunu aşağıdaki dörtlüklerle dile getirerek ağanın gönlünü
alır.
Diyor Âşık Hacı’m sözlerim hakdır
Söylediğim sözün imkânı yokdur
İnanman efendim bir şeyi yokdur
Sırtındaki bitli soykadan başġa
Kırıkhanlı Âşık Hacı’nın dinleyici olarak orada bulunan ağanın mahcup olması üzerine bu
söylediği türkünün bu son dörtlüğünde değişikliğe gitmesi, dinleyici kitlesinin icracının icrasında
değişikliğe gitmesine bir başka örnektir. Türküye konu olan kişinin bozulması adına türkünün
içeriğini değiştiğine bir başka örnek vermek gerekirse Âşık Çapar Hamza’nın “Efkârlısın Ġarı
Bugün” adlı hanımına söylediği türküyü verebiliriz.
Yörenin önemli âşıklarından Âşık Çapar Hamza’nın hanımı, yakın bir köydeki akrabalarının
yanına gitmek ister. Gitmeden önce de kocasından “sarı burma” tatlısı yapmak için şeker ister.
Çapar Hamza, zor şartlar altında çarşıya yaya gidip şeker aldıktan sonra yine yaya olarak köyüne
döner. Hanımı, sarı burmayı yaptıktan sonra bir ata binerek yola çıkacağı esnada Çapar Hamza,
atın arkasına iki boş torba koyarak hanımın akrabalarının ödünç olarak iki torba arpa vermelerini
ister. Hanımı da tamam diyerek yola koyulur. Akrabalarının yanında bir müddet kalan Çapar
Hamza’nın hanımı, evine dönmek için akrabalarından izin ister. Akrabaları da torbasına birkaç
soğan koydukları Çapar Hamza’nın hanımını yolcu ederler. Kendisine arpa verilmeyen Çapar
Hamza’nın hanımı bu davranışa çok içerler. Eve gelen hanımının moralinin bozuk olduğunu
gören Çapar Hamza, hanımına neden sinirli ve üzgün olduğunu sorar. Hanımı da akrabalarının
vefasızlığını içli içli anlatır. Çapar Hamza, orada hanımına bir türkü söyler. Çapar Hamza,
türküsüne aşağıdaki dörtlükle başlar:
Ben ġarıya şeker aldım
Geddi hısımın görmüye
İki kelle suvan için
Yedirdin sarı burmayı
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Hanımını suçlayan bu dörtlüğü söyledikten sonra hanımının daha da üzüldüğünü gören Çapar
Hamza, içinden “Her zaman bu baňa gerek. Ya bu ġarıya tokandı.” diyerek hanımını suçlayıcı
dörtlükler yerine hanımının moralini bozan akrabasını eleştirici nitelikte dörtlükler söylemeye
karar verir. Çünkü hanımı akrabası için o dönemde kıt imkânlarla sarı burma yapıp götürmesine
karşın akrabası kendisine birkaç baş soğandan başka bir şey vermemiş; ödünç olmak kaydıyla da
olsa arpa almak için yanında götürdüğü torbaları ise boş teslim etmiştir. Çapar Hamza bu
düşüncelerden sonra hanımını suçlayan dörtlükler yerine hanımın moralini düzeltmek adına
hanımının moralini bozan akrabalarını eleştiren aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Atalan’ın yolu yırak
Ben bu işe eddim marak
Sebebin sormamız gerek
Efkârlısın ġarı bugün
Doru beygirini boş mu çekdiler
Ağ eliňe al ġınalar yakdılar
Yoňġsam ġarı saňa hor mu bakdılar
Efkârlısın ġarı bugün
Böyle hısım olmaz olsun
Bu desdan hatıra ġalsın
Hommurdanma yüzün gülsün
Efkârlısın ġarı bugün
Sen de geddin ġoşa ġoşa
Böyle işler gelir başa
Üzülüyom ben bu işe
Efkârlısın ġarı bugün
Âşık Hamza suval sordu
Boşuna ġafasın yordu
Azgın bu ġarının derdi
Efkârlısın ġarı bugün
Yukarıda türküde görüleceği üzere Âşık Hamza, hanımının üzülmesi üzerine ilk dörtlükten sonra
hemen türkünün içeriğini değiştirmiş, hanımını üzen akrabalarını yermiş, hanımına ise
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üzülmemesi gerektiğini tavsiye etmiştir. Dinleyici etkisi sebebiyle türkünün içeriğinin
değişmesiyle ilgili başka örnekler de bulunmaktadır. Bir örnek daha vermek gerekirse Âşık Softa
(Abdullah Kara) yı verebiliriz.
Kaynak kişilerimizden Âşık Softa (Abdullah Kara) kalabalık bir aile meclisinde dul bir gelinin
kendisine türkü söylemesini istemesi üzerine söylediği türkünün içeriğini yanlış anlaşılmamak
adına düzenlemek zorunda kalmıştır. Âşık Softa, bir gün bir eve dostu Nurettin Kurt ile misafir
olur. Evde ev sahibinin akrabaları da bulunmaktadır. Kalabalık olan aile meclisinde talep
doğrultusunda kendine ait birkaç türkü icra eden Âşık Softa, orada Kayseri’de bir Avşar gelinine
söylediği “Boran’da Bir Avşar Gelini Gördüm” adlı türküyü de icra eder. Bu türküyü icra ettikten
hemen sonra orada bulunan otuz yaşlarında bir kadın, tıpkı Avşar gelinine söylenen türkü gibi
Âşık Softa’dan kendisine de bir türkü söylemesini ister. Âşık Softa ise tanımadığı bu kadına türkü
söylemek istemez. Ancak bu bayanın ve de orada bulunanların ısrarı üzerine Âşık Softa bu bayana
türkü söylemek zorunda kalır. Âşık Softa, türkü söylemeden evvel bu bayandan kendisini
tanıtmasını ister. Bu bayan ise adının Hatice olduğunu, otuz yaşında iki çocuklu dul bir gelin
olduğunu vd. söyler. Bu arada oldukça alımlı ve güzel olan gelinin anası ve babası da oradadır.
Güzel ve alımlı gelinin dul olması, Âşık Softa’yı kara kara düşündürür. Âşık Softa kendi kendine
“Şimdi bunu övsem, bu gelinde gözü var derler. Ġarasam Hatice’nin góğnü olmaz. … Ben buňa
nasihat veriyim. Buňa nasihat usulüňen söyleyim buňa.” şeklinde düşündükten sonra geline
nasihat içerikli bir türkü söyler. Âşık Softa’nın yanlış anlaşılmamak adına gelinin güzelliği ve
çekiciliği yerine geline nasihat tarzında türkü söylemesi dinleyicilerin icracının üzerindeki
etkisine bir başka örnektir. Âşık Softa’nın başka bir türküsünde benzer bir duruma rastlamaktayız.
Âşık Softa’nın köyüne oldukça yakın Bostanlar köyünden Osman Şen, yarış atlarına merak salar.
Beslediği yarış atları ile yarışmalara katılan Osman Şen, para kazanmak bir yana bütün tarla
takımı satarak servetini de bitirir. İstanbul’da atıyla beş parasız kalan Osman Şen, parasızlık
yüzünden memlekete dönemez. Bütün servetini yitirmesine karşın orada bulunan arkadaşlarına
kendisinin eskiden çok zengin olduğunu, tarlasının hududu olmadığını, evine gelen gidenlerin
eksik olmadığını söyleyerek bir bakıma gururlu tavrından da taviz vermez. Ancak oradaki
arkadaşları Osman Şen’in parasız olduğunu bilirler ve maddi yönden yardımcı olmaya çalışırlar.
At yarışları için İstanbul’da olan babasına bir mektup gönderecek olan Osman Şen’in bir oğlu,
Âşık Softa’dan babasına bir türkü söylemesini ve bu türküyü babasına göndereceğini söyler.
Bütün gelişmelerden haberdar olan Âşık Softa, Osman Şen’e bir türkü besteler. Âşık Softa,
bestelediği türküsünün dördüncü dörtlüğün üçüncü dizesi gerçekte şu şekildedir: “Cennet’in
başına kötü ev kepiyá”. Ancak Âşık Softa, Osman Şen’in İstanbul’da arkadaşlarına mahçup
olmaması adına bu dizeyi “Apartmanın bir tarafı kepiyá” şeklinde değiştirmek zorunda kalmıştır.

662

Bu örnek, icracıların sadece yanındaki dinleyici kitlesini hesaba katmadığını, uzaktaki hayali
dinleyici kitlesini de hesaba kattığını da göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Türk dünyasına ve yöreye damgasını vurmuş Çukurovalı Karacaoğlan ise yanlış anlaşılma
yüzünden türküsünün son iki dörtlüğünün yerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Hasan Öner’den
derlediğimiz bu türküye göre elinde sazıyla Emir Ağa’nın yanına gelirken pınarda Emir Ağa’nın
Dilber adında gelinini gören Karacaoğlan, bu geline hiçbir söz demeden ve de ilişmeden Emir
Ağa’nın yanına gelir. Emir Ağa, yanına gelen Karacaoğlan’dan kendisine bir türkü söylemesini
ister. Karacaoğlan da “Emirler’den Bir Kız Endi Puňara” adlı türküyü söyler. Türkünün içeriği
ise Emir Ağa’nın gelini Dilber’dir. Karacaoğlan, iki dörtlük söyledikten sonra Emir Ağa,
Karacaoğlan’ın geliniyle aralarında bir şeyler geçtiğini düşünerek Karacaoğlan’ı vurmak için
hanımından tüfeğini getirmesini ister. Tehlikeyi sezen Karacaoğlan, ölüm korkusundan hemen
türkünün son iki dörtlüğünü yer değiştirmek zorunda kalır. Emir Ağa’nın yer değiştirdiği
dörtlükler aşağıda verilmiştir:
Ġaracoğlan der de sözüm ħakdır
Sözümde heç leke yokdur
Sütde leke var Dilber’de yokdur
Emirler’den bir ġız endi puňara
Sürüleri akışıyor
Ġara gözler bakışıyor
Ak memeler tokuşuyor
Emirler’den bir ġız endi puňara
Halk şiirinde ve türküsünde âşıkların mahlasları son dörtlükte olduğu bilinmektedir. Bu türküde
ise görüldüğü üzere mahlasın olduğu dörtlük son dörtlükten önce yer almaktadır. Karacaoğlan’ın
ölüm korkusundan dolayı Dilber’in suçsuz olduğunu, Dilber ile aralarında bir şeylerin
yaşanmadığını dile getiren son dörtlüğü bir önceki dörtlükle yer değiştirmek zorunda kalması,
dinleyici/lerin icracı üzerindeki etkisi olarak değerlendirilebilir. Dinleyicinin icracı üzerindeki
etkisine bir örnek daha vermek gerekirse önemli bir türkü icracısı Ahmet Gürz’ü verebiliriz.
Kaynak kişilerimizden Ahmet Gürz, çok uzun süre önce Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı
Somaklı köyüne bir düğüne davet edilir. Gürz, davete icabet eder. Erkek tarafı Somaklı köyünde
ikamet etmekte kız tarafı ise bu köye yakın mesafedeki Kuzgun köyünde ikamet etmektedir. Kına
yakılmak için oğlan tarafı kız evine gider. Gidenler içinde Gürz de bulunmaktadır. Kınada
halaylar çekilip oyunlar oynandıktan sonra sıra kına yakmaya gelir. Çoğu yerde olduğu gibi o
köyde de kınada mutlaka bir kına türküsü söylenmesi gerekmektedir. Gürz, o zamanlar kına
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türküsü söylemesiyle tanındığı için kız tarafı, Gürz’den kına türküsü söylemesini rica ederler.
Gürz, kadınların olduğu bölüme giderek gelin olacak kızın karşısına geçer ve aşağıdaki kına
türküsünü söylemeye başlar:
Ġız anası ġız anası
Başında mumlar yanası
Ġız ġınayı yakdırmıyor
Gelsin ġızın öz anası
Ahmet Gürz, bu dörtlüğü söyleyince kız ağlamaya başladığı gibi orada bulunan kişiler de
gözyaşlarını tutamazlar. Gürz, hem kızın ağlamasından hem de etraftaki kişilerin
duygulanmasından kızın öz annesinin olmadığını384 ve üvey annesinin olduğunu sezinler.
Gürz’ün amacı gelini ağlatmak olmadığı için hemen türküsünün içeriğini değiştirerek aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Ġarşıdalar firezimiş
Firez del birezimiş
Ġızı anadan ayırması
Ölüm del muradımış
Ahmet Gürz, bu dörtlükte kıza; bir kızı gerçek anasından ayırmanın ölümden beter olduğu ancak
analık evinden ayrılmanın ise çok büyük bir mutluluk olduğu, bu yüzden de üzülmenin bir gereği
olmadığı, hatta büyük bir sevinç kaynağı olduğu mesajını vermek istemiştir. Hüngür hüngür
ağlayan bu kız, bu dörtlükten sonra ağlamayı bırakmıştır. Gürz, kızın üzülmemesi amacıyla kına
türküsüne başka dörtlüklerle devam etmiştir. Ahmet Gürz’ün kına türküsünü, kınası yakılan kızın
üzülmesi üzerine kına türküsünün içeriğini değiştirmesi, kızın üzülmemesi gerektiğini dile getiren
dörtlükler söylemesi, kızın da değişen dörtlükler üzerine ağlamayı bırakması, dinleyicinin icracı
üzerindeki etkisine bir başka örnektir. Bir örnek daha vermek gerekirse yörenin önemli
âşıklarından Gır Halıl’ı verebiliriz. Gır Halıl da dinleyici konumundaki bir kişinin kendisini
tüfekle öldüreceği korkusuyla eleştirel türkü yerine övücü türkü söylemek zorunda kalmıştır.
Yörenin ünlü âşıklarından Gır Halıl, Kurtuluş Savaşı yıllarında kendisini küçük düşüren Hüseyin
Çavuş’un ardından Hüseyin Çavuş’u yeren, eleştiren, küçük düşüren “Hüseyin Çavuş’u Gördün
Mü” adlı bir türkü besteler. Çabucak yayılan bu türkü Hüseyin Çavuş’a kadar ulaşır. Bu türküye
çok sinirlenen Hüseyin Çavuş, Gır Halıl’dan bunun intikamını almaya kafasına koyar. Bir gün

Kına gecelerinde eğer kına yakılan kızın annesi ölümüşse kına türkülerindeki özellikle de anneye yapılan
bölümlerde orada bulunanların çoğunluğunun ağladığını Ankara’nın Kalecik ilçesindeki kına gecelerinde
de görmekteyiz (Maden, 1997: 212).
384
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Osmaniye’ye alışverişe giden Gır Halıl, yol güzegahında bir yere görevlendirilen Hüseyin Çavuş
ile karşılaşır. Hüseyin Çavuş, elindeki tüfeğin namlusunu hemen Gır Halıl’ın göğsüne dayar ve
kendisine yaktığı türkünün intikamını alacağını söyler. Ölüm korkusuyla Gır Halıl, orada yalan
söylemek zorunda kalır ve kendine bir türkü yaktığını ancak bunun içeriğinin övücü nitelikte
olduğunu, duyduğu şekliyle olmadığını söyler. Bu sözler üzerine Hüseyin Çavuş, Gır Halıl’ın
doğru söyleyip söylemediğini test etmek amacıyla Gır Halıl’a kendisine söylediği türküyü
söylemesini emreder. Göğsüne dayanan silahın korkusuyla Gır Halıl, bir önceki eleştirel ve küçük
düşürücü türkünün tam aksine orada irticalen Hüseyin Çavuş’u öven bir türkü söyler. Övgü dolu
bu türküyü dinleyen ve kendisini öven bu türküden çok hoşlanan Hüseyin Çavuş, hemen silahını
Gır Halıl’ın göğsünden çekerek Gır Halıl’a övgü dolu sözler söylediği gibi ikramlarda da bulunur.
Gır Halıl’ın ölüm korkusundan dolayı bir önceki söylediği türkünün tam zıddı yönünde bir türkü
söylemesi, dinleyici etkisiyle türkünün içeriğinin değişmesine bir başka örnektir. Dinleyiciler
sadece icra ortamını, icracıyı veya icra edilen türküyü şekillendirmekle kalmamış, icracının
sanatını bırakmasına da neden olmuştur.
İlhan Başgöz, bir çalışmasında dinleyicinin icracı üzerinde etkisi olduğunu Âşık Üzeyir
Pünhani’nin bir anısıyla örneklendirmektedir. Hikâyecilik geleneğinin canlı olduğu bir zamanda,
1958 yılında, Âşık Üzeyir, ustası Dursun Cevlanî’den öğrendiği “Yaralı Mahmut” hikâyesini bir
köyde anlatır. İcranın bitiminde icra ortamındaki dinleyicilerden âşığa teşekkürlerini sunan Hasan
Ağa, Âşık Üzeyir’e Âşık Üzeyir’e anlattığı hikâyenin gerçek “Yaralı Mahmut” hikâyesi
olmadığını, çünkü gerçek “Yaralı Mahmut” hikâyesinin en az üç gün sürdüğünü söyledikten sonra
icracıyı eleştirmek için “Herhâlde sen, bize, hikâye kahramanıyla aynı isme sahip olan, kendi
köyünden bir adamın macerasını söyledin.” sözlerini beyan eder ve aşığa ya hikâyeyi doğru dürüst
öğrenmesini ya da bir daha anlatmamasını tembih eder. Âşık Üzeyir, ise bu sözden çok utanır ve
birkaç gün kalması gereken köyden ayrılarak bu hikâyeyi Âşık Müdami’den öğrenene kadar
hiçbir yerde anlatmaz (2006: 331). Bu olayın benzer bir örneği çalışma sahamızda da yaşanmıştır.
Dinleyicilerden gelen bir tepki üzerine yörede birçok düğünde kınacı âşıklık yapan Âşık Resul
Toz ise âşıklığı tamamen bırakmıştır.
Kaynak kişimiz “Âşık” lakaplı Resul Toz, eski zamanlarda kendi köyü ve civar köylerde birçok
düğünde kınacı âşık olarak görev almıştır. Resul Toz, âşıklığı bir dinleyici yüzünden bırakmıştır.
Resul Toz, 1990’lı yıllarda Düziçi’nin Atalan beldesi ile Bostanlar köyü arasında Katobası
mevkisine bir düğünde kınacı âşık olarak çağrılır. Kınada, yaklaşık on kişilik yaşlı dinleyici
kitlesine gece 24:00’a kadar icrasını gerçekleştirir. Verilen molada odanın kapısından otuz beş
yaşlarında bir kişi, içeri girerek Resul Toz’dan adını verdiği bir türküyü icra etmesini ister. Resul
Toz, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında birçok âşığı dinlemesine ve kendisi de uzun süre âşıklık

665

yapmasına karşın istenilen türküyü ne dinlemiş ne de duymuştur. Resul Toz, özür dileyerek o
kişiye istediği türküyü bilmediğini söyler. Bunun üzerine içtiği her halinden belli olan bu şahıs,
Resul Toz’a “Âşığık deyi geliyolar. Bişe bilmiyolar…” şeklinde biraz eleştirel biraz da hakarete
varan tarzda cümleler sarf eder. Orada bulunan dinleyiciler içinde en yaşlı olanlar, bu kişiyi
susturmaya çalışsa da bu kişi ileri geri konuşmaya bir süre daha devam ettikten sonra ancak çıkıp
gider. Dinleyici kitlesinin önünde çok mahcup olan Resul Toz, bu olaydan sonra o kadar derin bir
üzüntü duyar ki icra ortamında âşıklığı bırakmaya yemin eder ve bu olaydan sonra birçok davet
almasına karşın bir daha hiçbir kınaya kınacı âşık olarak gitmediği gibi hiçbir ortamda da türkü
söylemez. Öyle ki bu olaydan sonra yaklaşık üç ay sonra amcasının beş ay sonra ise
kayınbabasının kendi evlatlarının düğünlerine kınacı âşık olarak çağrılmasına karşın bu davetleri
bile geri çevirmek zorunda kalır. Profesyonel bir hikâyeci âşık olan Toz, hikâyeci âşıklığı
bıraktıktan sonra türkü ve hikâye icra etmediği için repertuvarındaki türkü ve hikâyeleri de haliyle
zamanla unutmuştur.
6.3.2. Derleme Çalışmaları Esnasında Dinleyici/Dinleyicilerin İcracı Üzerinde Etkisi
Derleme çalışmaları sırasında da icracılar icra ortamlarından kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı
icrasında zorlandıkları, üstü kapalı ifadeler kullandıkları gibi yakın zamanda ölen komşularına
saygılarından, kendilerinin utangaç kişiliğe sahip olmasından veya dini yönlerinden dolayı konu
komşularının duymaması adına icralarını kapalı ortamlarda gerçekleştirmek istedikleri
görülmüştür.
Düziçi’nin Çitli köyünden 1968 doğumlu kaynak kişimiz Kemal Kıl ile 20.11.2019 tarihinde
yaptığımız derleme çalışmasında bize “aşk” üzerine söylediği bir türkü verebileceğini söyledi.
Biz kendisinden bu türkünün söyleniş hikâyesini istediğimizde biraz duraksadıktan sonra
“Söyledik bire. Ġafamız esdi. Efkarlandık, işde.” gibi yuvarlak laflar söyleyerek geçiştirmeye
çalıştı. Biz kendisine her türkünün mutlaka yazılış amacı olduğunu, bu türkünün de mutlaka bir
hikâyesi olduğunu söylediğimizde “Vardır mutlaka da. Bir sevda üzerine söyledik ġoca bre.”
diyerek türkünün söyleniş hikâyesini vermek istememesi üzerine Kemal Kıl’ın bu türküyü çok
eski zamanlarda âşık olduğu bir kıza söylediğini anlamakta gecikmedik. Derleme anında Kemal
Kıl’ın eşi orada idi. Kemal Kıl, eşinden çekindiği için ve de eşinin mahçup olmaması adına bu
türkünün hikâyesini vermek istememişti. Kemal Kıl, türkünün hikâyesini anlatmamakla birlikte
türküyü icra etti. Çalışmamızda yer vermediğimiz bu türkünün icrası sırasında Kemal Kıl’ın eşi,
türküyü sessizce dinledi ama ortada sessiz bir gerginlik kendini iyiden iyiye hisstermekteydi.
Benzer bir duruma Âşık Abdi Şeker ile derleme çalışmalarımız sırasında da rastladık.
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Kaynak kişimiz Abdi Şeker bestesi ve güftesi kendine ait “Yayla Güzeli” türküsünü icra etmeye
başlamadan önce bu türkünün hikâyesinin olup olmadığını sorduğumuzda hikâyesi olduğunu
ancak şimdi anlatmak istemediğini daha sonra anlatabileceğini belirtti. Şeker, daha sonra bu
durumun nedenini derlemecinin ricası üzerine açıklamak zorunda kalmıştır. “Yayla Güzeli” adlı
türküyü ilk gençlik yıllarında sevdalandığı bir kıza söylediğini, bu yüzden de icra ortamında
bulunan hanımının mahcup olmaması adına hikâyesini anlatmak istemediğini dile getirmiştir. Bu
örnekte görüleceği üzere icra ortamında bulunan bir dinleyicinin türkünün kendisi olmasa bile
hikâye kısmının anlatılmamasına neden olabilmektedir.
Sahada yaptığımız derleme çalışmalarında yukarıda bahsedilen şekilde kaynak kişilerimizin
büyük bir çoğunluğunun türküyü uzatma veya kısaltma yoluna gitmediğini söyleyebiliriz. Türkü
metinlerinin halk hikâyeleri başta olmak üzere epik destan, masal gibi türlere göre hacim olarak
kısa olması, bunda en önemli etken olduğunu düşünüyoruz. Derlenen bir türkü metninin ortalama
beş-altı dakika sürmesi, saatlerce süren halk hikâyelerine göre uzatma ve kısaltmaya pek uygun
olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen sahada derlemelerimiz sırasında
“dinleyici etkisi” diyebileceğimiz bazı hususların da yaşandığı olmuştur. “Dinleyici etkisi”
diyebileceğimiz bu hususlar, birkaç türkü metnini saymazsak uzatma veya kısaltma şeklinde
olmayıp icracıların erkek dinleyici önünde türkü söylemek istememesi, geleneği bilen kişilerin
önünde icra edilen bir türkü metninin ve hikâyesinin eksik kalan yerlerinin orada bulunan
dinleyiciler tarafından hatırlatılması veya icra edilmesi, icra ortamının yakın civarında yaşanan
bir cenazeden dolayı türkülerin icra edilmek istenmemesi, bazı kaynak kişilerin ulu orta yerde
türkü söylemeye utandığı için kimsenin duyamayacağı yerlerde icrasını gerçekleştirme gibi çeşitli
şekillerde olmuştur. Konuyu somutlaştırmak adına birkaç örnek vermek gerekirse aşağıdaki
örnekleri verebiliriz.
Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1967 doğumlu Meryem Cevahir ile 01.09.2020 tarihinde Bedir
Ali (Ali Cevahir) nin evinin avlusunda akşam ezanından sonra derleme çalışmaları yapmak için
bir araya geldik. Meryem Cevahir’i ve eşini Bedir Ali derleme yerine bizden ötürü çağırmıştı.
Meryem Cevahir’in eşi ile Bedir Ali çok yakın akraba olup Meryem Cevahir de Bedir Ali ile aynı
köydendir. Derleme anında orada bulunan Mehmet Yılmaz da aynı köyden bir kişidir. Yani
derleme ortamında derlemeciden başka yabancı kimse yoktu. Meryem Cevahir, buna rağmen
orada bulunanlardan ötürü utandığını söyleyerek türkü söylemeye yaklaşmadı. Hatta kocası
Ahmet Cevahir, eşine türkü söylemesini, utanılacak bir şeyin olmadığını sık sık dile getirmesine
karşın ilk başta yine de türkü söylemeye yanaşmadı. Meryem Cevahir, bulunduğumuz ortamda
türkü söylemeye utandığını, orada bulunanların olmadığı bir yerde türkü söyleyebileceğini
belirtti. Kendisine orada bulunanların yabancı olmadığını, utanılacak bir şey olmadığını
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söylediğimizde tedirginliği ve utangaçlığı geçmemesine karşın türkü söylemeye ikna olur gibi
oldu. Bu kez de Meryem Cevahir, türküyü havasıyla orada söyleyemeyeceğini, kimsenin olmadığı
bir yerde havasıyla söyleyebileceğini beyan edince hem kocası hem Bedir Ali kendilerinin
yabancı olmadığını, biz bize olduklarını, utanmaması gerektiğini söyleyerek Meryem Cevahir’i
yatıştırmaya çalıştılar. Meryem Cevahir, bu sözler üzerine biraz yatışır gibi olsa da yine de çok
heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Meryem Cevahir ile türkü derlemelerine bu şekilde başlandı ve
tamamlandı.
Osmaniye’nin Bahçe köyünden olan Ebeş Ali Erdoğdu’nun evine derleme amacıyla vardığımızda
dışarı balkona oturduk. Tanışma faslından ve biraz sohbetten sonra derleme çalışmalarına
hazırlandığımız esnada kendisi evin balkonunda derleme faaliyetimize sıcak bakmadı. Sebebini
sorduğumuzda ise hem kendisinin ulu orta yerde türkü icra etmediği için konu komşunun
kendisini duyacağını hem de balkondan sesin dışarıdaki konu komşuyu rahatsız edeceği
düşüncesini gerekçe gösterdi. Biz de bu düşünceye saygı duyduk ve evin içerisindeki oturma
odasında derlememizi yapmak zorunda kaldık. Ebeş Ali Erdoğdu’nun balkonda icrasını
gerçekleştirmemesinin nedeni dinleyici kitlesi olarak derleme anında orada bulunan derlemeci,
derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Furkan Rüstem İncimat, Âşık Dursun, Âşık Ali Tülüce
ve aile efradının olmayıp hayali dinleyici diyebileceğimiz konu komşuları göstermesi bu
bağlamda dikkat çekici bir husustur.
Osmaniye’nin Kayalı köyündeki kaynak kişimiz Mustafa Koca; yıllarca Almanya’da çalışmış,
Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sahnelerde türkü icra etmiştir. Dolayısıyla
yer yer içkili ortamlarda da bulunmak zorunda kalmıştır. Koca, emekli olduktan sonra bu hayatı
bırakarak kendini dine vermiş, Kayalı köyündeki bir caminin yapımına kendini vakfetmiştir.
Koca’dan derleme çalışması için yanına vardığımızda evin balkonunda oturduk ve biraz sohbet
ettik. Kendisi türkü söylemeyi bıraktığını söylemesine karşın yine de derlemeciyi kırmayarak
türkü söylemeyi kabul etti. Ancak türküyü evin balkonunda değil de evin bir odasında söylemeyi
teklif etti. Evin balkonunda türkü söylemeyi istememesinin sebebi olarak da kendisini köy
camisinin yapımına verdiği ve de Hac vazifesini yaptığı için komşularının kendisini kınayacağını
gerekçe göstermiştir. Bu yüzden derleme çalışmaları evin bir odasında gerçekleşmiştir. Koca’nın
komşularının kendini kınayacağını düşüncesiyle evin balkonunda derleme yapmaması türküde
değişikliğe sebep olmamakla birlikte mekânda değişikliğe sebep olmuştur.
Bazı kaynak kişilerimiz ise derleme tarihlerinden kısa bir süre önce ölen konu komşularına
saygılarından ötürü icralarını evinde gerçekleştirmemiştir. Düziçi’nin Çitli köyünden Âşık Kemal
Kıl’ın yanına vardığımızda yakın bir komşunun birkaç gün önce ölümünü gerekçe göstererek evin
balkonunda icrasını gerçekleştiremeyeceğini belirtmiştir. Kemal Kıl’ın yanına birlikte vardığımız
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aynı köyden Ali Pekel, Dingil denen yerdeki çadırına davet etmesi üzerine Kemal Kıl, bu teklifi
kabul etti. Âşık Kemal Kıl’ın yakın tarihlerde ölen komşularına saygısından dolayı derleme
çalışmalarına Ali Pekel’in köyün üst taraflarındaki Dingil denen mevkideki çadırında devam
etmek zorunda kaldık.
İçinde küfür olan türkülerdeki bu küfürlü yerleri bazı icracılar icra sırasında söylemeye
utandıkları görülmüştür. Bir örnek vermek gerekirse Mehmet Çoban, Firik Ahmet (iba) nın
söylediği bir türküdeki “Vilik Ġoca ivez yemiş bārır/Çeltiğin kökünü …” dizelerinden sonra
duraksayarak “Ben öyle öyle deyim.” diyerek el hareketiyle küfrün ne anlama geldiğini ima etmiş,
türküde geçen küfrü söylememiştir.
Kaynak kişimiz Hamza Yaşkeçeli, çalışmamıza almadığımız Karacaoğlan’a ait icra ettiği bir
türkünün üçüncü dizesi şu şekildedir: “Her vardığın yere çok varıp gelme”. Yaşkeçeli, bu dizeyi
söylerken derlemeciyi de içine katarak “Her vardığın yere ‘Topalak’ çok varıp gelme” şeklinde
icra etmiştir. Yaşkeçeli; icrasında ilgili dizeye derlemeciyi katarak ortamı neşelendirme amacı
güttüğünü, ilgili dizeyi icra ederken hafifçe gülümsemesinden çıkarabiliyoruz. Kaynak kişimiz
Ömer Kına da kendine ait “Mekân Ġursam Ġarlı Dağlar Başına” türküsünün son dörtlüğünün
“Ayrı düşdüm tüm insanlardan çekildim” şeklindeki üçüncü dizesini ikinci kez tekrar ettiğinde
derleme esnasında orada bulunan kendi köylüsü Celil Ahmet lakaplı Ahmet Göl’ü “Ayrı düşdüm
Celil Ahmed’den çekildim” şeklinde türküye dâhil etmiştir. Bu türküden önce Celil Ahmet’in
uzun yıllar önce kendisine yaptığı bir yanlıştan bahsetmiş, hatta bu olay üzerine Celil Ahmet’e
sitemini dile getiren bir türküyü icra etmişti. Ömer Kına’nın ilgili dizeye orada bulunan Celil
Ahmet’i katması kanaatimizce yıllar önceye dayanan bu olaya dayanmaktadır.
Sözlü şiirin meydana gelmesi için şüphesiz ki dinleyiciler de gereklidir. Çok az sözlü şiir
dinleyicisiz söylenmekle birlikte sözlü şiirin birçoğu dinleyici huzurunda söylenmektedir. Hatta
ara sıra dinleyiciler de bu icralara eşlik ettiği gibi iki grup sırasıyla şiirlerini okumaktadır. Böyle
icralarda bir grup icracı iken diğer grup dinleyicidir. Daha sonra ise dinleyici grup, icracı; icracı
grup ise dinleyici konumuna geçmektedir (Finnegan, 2006: 386).

Derleme çalışmalarında

Finnegan’ın bu görüşünden hareketle şu yöntemi kullandık: Hemen hemen aynı icra ortamlarında
bulunmuş, aynı âşıkları dinlemiş, küçüklükten beri aynı köyde yetişmiş kaynak kişilerimizi bir
araya getirerek derleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu şekilde yapılan derleme çalışmalarının
çok verimli olduğuna tanık olduk. Derleme anında türküyü icra eden kişinin unuttuğu,
hatırlayamadığı dörtlükleri orada bulunan başka biri ya dörtlüğün ilk dizesini söyleyerek kaynak
kişiye yardımcı olmuş ya da kaynak kişi bilmiyorsa ilgili dizeleri ve dörtlükleri bilen kişiler aynı
türkünün devamını kendisi icra etmiştir.
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Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden birbirinin tanıdıkları hatta akraba oldukları kaynak
kişilerimizle [Börklü Ömer (Ömer Kına), Âşık Güllü (Mehmet Göl), Topal Gülsüm (Mehmet
Yutkal), Celil Ahmet (Ahmet Göl)] 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan Börklü Ömer’in evinde derleme maksatlı bir araya geldiğimizde aynı türkünün
farklı dörtlüklerini aynı anda orada bulunan Börklü Ömer ile Mehmet Yutkal’dan derleme
şansımız oldu. Konuyu somutlaştımak gerekirse Ömer Kına, belirtilen tarihte “Erzinlioğlu’nun
Ağıdı” nın hikâyesini ve ilk dört dörtlüğünü, “Öldürülen Bir Kızın Ağıdı” nın hikâyesi ve ilk iki
dörtlüğünü, Karacaoğlan’a ait “Ġolunu Ġoluma Sarabilin mi” türküsünün ise bir dörtlüğünü icra
etmiş olup ilgili türkülerde yer alan diğer dörtlükleri icra anında orada bulunan Mehmet Yutkal
icra etmiştir. Karacaoğlan’a ait iki dörtlükten oluşan “Annacımdan Gelen Gücücek Gelin”
hikâyeli türküsünün hikâyesini ve ilk dörtlüğünü Mehmet Yutkal, ikinci dörtlüğünü ise icra
anında orada bulunan Ömer Kına icra etmiştir. Böylece kaynak kişi aynı anda hem dinleyici hem
de icracı olmuştur.
Bu kaynak kişilerle tekrardan 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında
Dingil denen mevkide hayvancılıkla meşgul olan Ali Pekel’in çadırının avlusunda bir araya
gelerek derleme çalışması gerçekleştirdik. Bu kaynak kişilerimiz dışında derleme anında mekân
sahibi Ali Pekel, Ali Pekel’in eşi, çocukları ve derlemeci bulunmaktaydı. Bu derleme
çalışmalarında üç kaynak kişimiz (Mehmet Yutkal, Ömer Kına, Mehmet Göl) aynı anda hem
icracı hem de dinleyici rolünde olduklarını söyleyebiliriz. Bahsedilen tarihte türkülerin çoğunu
Mehmet Göl icra etmekle birlikte orada bulunanlar da yer yer türküye eşlik etmişlerdir. Örnek
vermek gerekirse Âşık Güllü’nün Cine Kiki’nin Derebaşı’ya söylediği türkünün hikâyesini
Mehmet Yutkal anlatmış; türküsünü ise Âşık Güllü icra etmiştir. Âşık Güllü’nün icrası sırasında
Mehmet Kına yer yer araya girerek çok kısa açıklamalarda bulunduğu da görülmüştür. Bir örnek
vermek gerekirse Karacaoğlan’a ait bir hikâyeli türküde Âşık Güllü, “maşlaha” adında bir çeşit
giysiden bahsettiği esnada Ömer Kına “Şimdiki zamanın pardüsosu” şeklinde “maşlaha”
sözcüğüne açıklık getirmiş, Âşık Güllü de “Aynen öyle” diyerek Kına’yı onaylamıştır. Bu örneğin
bir benzerini Düziçi’nin Akdere köyündeki derleme çalışmalarımızda da uyguladık ve olumlu
sonuçlar elde ettik.
Akdere (Akdere Farsağı) köyünden İbrahim Çoban ile derleme çalışmaları amacıyla 20.07.2020
tarihinde yanına vardığımızda biraz sohbetten sonra derleme çalışmalarına başladık. O esnada
İbrahim Çoban’ın kardeşi Mehmet Çoban ile aynı köyden Ali İşlek385 de icra ortamına geldi. Bu
kişilerden de türkü derledikten sonra başka tarihte türkü derleme çalışmaları için randevulaşarak
oradan ayrıldık ve bu kişilerle 26.07.2020 tarihinde köyün yakın bir yerinde bulunan
385

Ali İşlek’in icra ettiği türküler hikâyesiz olduğu için bu türküleri çalışmamıza dâhil etmedik.
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Değirmendere denen yerde bir araya geldik. Mehmet Çoban ile İbrahim Çoban kardeş olup hemen
hemen aynı icra ortamlarında bulunmuşlar, aynı hikâyeci âşıkları dinlemişlerdir. Dolayısıyla
yörede anlatılan hikâyeleri ve söylenen türküleri dinleme fırsatı bulmuş âşıklık geleneğine
oldukça hevesli kişilerdir. 01.09.2020 tarihinde İbrahim Çoban ile Mehmet Çoban ile daha sonra
aynı yerde tekrardan bir araya gelip derleme çalışması yaptık.
Son iki derleme çalışmaları sırasında İbrahim Çoban’ın icra ettiği bazı türkülerin dörtlüklerini
unuttuğunu, biliyorsa kardeşinden söylemesini istemiştir. “Kaman Ağıdı I” i İbrahim Çoban icra
etmesine karşın bir iki dörtlüğünü hatırlayamadığını, kardeşi Mehmet Çoban’a hatırlıyorsa
söylemesini istemesi üzerine Mehmet Çoban, İbrahim Çoban’ın hatırlayamadığı son iki dörtlüğü
söylemiştir. Yine aynı tarihte İbrahim Çoban, icra ettiği “Emmim Ġızı Ben Elif’im Al Ġaçdım”
türküsünden sonra kardeşi Mehmet Çoban, türküde bir dörtlüğün eksik kaldığını belirttikten sonra
türkünün ilk dörtlüğü olduğunu söylediği dörtlüğü icra etmiştir. İbrahim Çoban da kardeşi
Mehmet Çoban’ın icra ettiği dörtlüğün türkünün ilk dörtlüğü olduğunu teyit etmiştir. Bunun
dışında İbrahim Çoban’ın icra ettiği “Öldürülen Sekiz Kardeş Ve Babalarının Ağıdı” nın üçüncü
dörtlüğünü hatırlayamaması üzerine orada bulunan kardeşi Mehmet Çoban ilgili dörtlüğün
“Babam hökümedden gelir” şeklindeki ilk dizesini söyleyerek kardeşinin hatırlamasına yardımcı
olmuştur. İbrahim Çoban icrasını bitirdikten sonra Mehmet Çoban, ağıdın bir dörtlüğü kaldığını
söyleyerek ilgili dörtlüğü kendisi icra etmiştir. İbrahim Çoban da kardeşinin söylediği dörtlüğün
türküde olduğunu ancak kendisinin unuttuğunu belirtmiştir. Bunun dışında 01.09.2020 tarihinde
İbrahim Çoban’dan derlediğimiz Köroğlu’na ait bir hikâyeli türkünün sonunda Mehmet Çoban,
kayıt cihazlarını kapatmamamızı söyleyerek hikâyeli türkünün devamını o anda icra etmiştir.
Yine aynı tarihte Mehmet Çoban, abisi İbrahim Çoban’ın icra sırasında hatırlayamadığı
dörtlüklerin ilk dizesini söyleyerek İbrahim Çoban’a ilgili dörtlüğü hatırlatmıştır. Bazen de
icranın sonunda türküde eksik kalan dörtlüğü kendisi icra etmiştir. Bu kaynak kişilerimizle ilgili
son bir örnek vermek gerekirse Hüseyin Çoban, icra ettiği bir ağıdın hikâye kısmını eksik icra
etmesi üzerine icra ortamında bulunan İbrahim Çoban araya girerek hikâye kısmını ayrıntılı bir
şekilde anlatmış; aynı kişinin ölümü üzerine başka birinin söylediği ağıdı ise orada bulunan
Mehmet Çoban icra etmiştir. Görüleceği üzere aynı kültür ortamında yetişen bu kaynak
kişilerimizi bir araya getirdiğimizde ister icra sırasında ister icra sırasındaki sohbetlerde uzun
yıllardır icra etmedikleri ve hafızasının derinliklerinde kalmış bazı türküleri hatırladıkları
görülmüştür. Derleme çalışmalarımız sırasında bazı kaynak kişilerimize yine dinleyici
konumunda olan kişiler (eşi, çocukları, komşuları, arkadaşları vd.) icralarında hatırlayamadığı
yerleri hatırlattıkları olmuştur.
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Üç kez bir araya geldiğimiz yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından Mustafa Köse, profesyonel bir
âşık olmakla birlikte repertuvarındaki birçok türkü ve hikâyeyi yıllardır icra etmediği için
unuttuğunu belirtmiştir. Köse’nin bu sözleri doğru olmakla birlikte yaşının ilerlemesinden
kaynaklı bazı rahatsızlıklarının da olması, repertuvarındaki türküleri unutmasında etken olmuştur.
Derleme çalışmalarımız sırasında Köse, bazı türkülerin dörtlüklerini hatırlamakta güçlük
çektiğinde yanında bulunan eşinden yardım istemiştir. Birkaç örnek vermek gerekirse eşi için
söylediği “Dinle Sevdiğim Dinle Sözümü” türküsünün ikinci dörtlüğünden sonra üçüncü dörtlüğü
hatırlayamaması üzerine yanında bulunan hanımından “Ne deyidi, ġarı oňa?” sözleriyle ilgili
dörtlüğü hatırlatması için yardım istemiştir. Bazen de yardım istemeden hanımı ilgili dörtlüğü
hatırlamasında yardımcı olmuştur. Aynı türkünün son dörtlüğü (karacalaması) aklına gelmeyince
hanımı “‘Madur diye yazdır mezar daşıma’ diyodun taman. Onun başı oydu, neydi o? ‘Madur
diye yazdır mezar daşıma’ diyon, ġaracalamanın başı oydu. Neydi onun. ‘Ġul Mustafa’m söyler
amma boşuna’” şeklinde ilgili dörtlükteki dizeleri söyleyerek eşine yardımcı olmuş, eşi de bu
hatırlatmalar üzerine ilgili dörtlüğü icra etmiştir.
Bir örnek daha vermek gerekirse Mustafa Köse, kendine ait

“Ora Güneş Dáğmedi Mi”

türküsünün ilk dörtlüğünden sonra “Çok söyledik de abi, unuddum, aġlımda ġalmadı” diyerek
türkünün diğer dörtlüğünü unuttuğunu belirtmiştir. Bu esnada Köse’nin hanımı dörtlüğün “Yerin
yüksek birez yüce” şeklindeki ilk dizesini söyleyerek kocasının hatırlamasına yardımcı olmuş,
Mustafa Köse de ilgili dörtlüğü icra etmiştir. Bu dörtlüğü söyledikten sonra diğer dörtlük yine
aklına gelmeyince hanımı “Bizim dağlar sıra sıra” şeklinde sözlerle araya girerek kocasına
dörtlüğü hatırlatmada yardımcı olmuştur. Bunun dışında bazı türküleri kocasına hatırlatarak icra
etmesine yardımcı olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse çalışmamıza almadığımız “Osmaniye
İlim Oldu” türküsünü hatırlatması üzerine Mustafa Köse, bu türkü aklına gelmiş ve icra etmiştir.
Bu örnekler dışında başka kaynak kişilerimiz de derleme çalışmaları esnasında orada bulunan
yakınlarından yardım aldıkları olmuştur.
Düziçi’nin Çunur (Oluklu Çunur) köyünden kaynak kişimiz Güllü Kürklü’yle derleme yaptığımız
zaman derleme esnasında kaynak kişinin oğlu da bulunmaktaydı. Kürklü’nün evinin yanması
üzerine söylediği bir ağıdın icrası sırasında orada bulunan oğlu, “Verdimidi bir öksüze, diye demiş
varıdı taman.” diyerek türküde yer alan bir dörtlüğü hatırlatmış, Kürklü de oğlunun hatırlattığı
dörtlüğü icra etmiştir. Kaynak Kişimiz Mehmet Balçık, sözleri kendine ait “Değneği Aldım
Elime” türküsünü icra ederken üçüncü dörtlüğünün üçüncü dizesi aklına gelmediği için durakladı.
Bu esnada orada bulunan eşi ve kayını ilgili dörtlüğün üçüncü dizesini söyleyerek Balçık’a
hatırlatmada yardımcı olmuştur. Balçık, hatırlatılan bu dizeyle birlikte ilgili dörtlüğü
duraksamadan söylemiştir. Kaynak kişimiz Sait Akol, icra ettiği “Avşar Mehmet’in Ağıdı” isimli

672

ağıdın bazı dörtlüklerini hatırlayamaması üzerine orada bulunan eşinden ilgili dörtlüğü
hatırlatması amacıyla yardım almıştır. Hanımı da ilgili dörtlüğün aklında kalan bazı sözcüklerini
söyleyerek kocasının ilgili dörtlüğü hatırlamasına yardımcı olmuştur. Düziçi’nin Alibozlu
köyünden kaynak kişimiz Doğan Kete, icra ettiği iki hikâyeli türküde orada bulunan dinleyici
konumundaki kişilerden yardım alarak icrasını tamamlayabilmiştir. Nitekim sözlü kültürde,
sözcükler tıpkı bakterilerin bir insanın içinde kuluçkaya yatması gibi derinliklerde durmaktadır
(Sanders, 2017: 35). Kaynak kişilerin hafızasının derinliklerinde yer alan türküler ve bu
türkülerdeki bazı dörtlükler, yukarıda bahsettiğimiz gibi derleme anında orada bulunan kişilerce
hatırlatması sonucu icra etmesi de Sanders’in görüşünü teyit eder niteliktedir.
Derlemelerin büyük bir çoğunluğu Gökçayır köyünün üst taraflarındaki Dingil mevkisindeki
hayvancılıkla uğraşan Ali Pekel’in yazlık olarak kullandığı çadırı, Akdere Farsak köyündeki
Değirmendere, Haruniye (Düziçi) deki çay ocağı ve aynı yerdeki iki büyük devasa çınarın altını
saymazsak kahramanların kendi evlerinde gerçekleşmiştir. Derleme anında derlemeciye sahada
genelde Furkan Rüstem İncimat, Ali Pekel, Kamil Yanar, Âşık Dursun, Âşık Ahmet Biçer eşlik
etmiştir. Düziçi sınırları içerisindeki derlemelere ise derlemeci ya kendisi tek başına ya
tanıdıklarıyla ya da kaynak kişilerinden biriyle çıkmıştır. Derleme anında genelde kaynak
kişilerin ailesi ve derlemeci ve derlemeciye sahada eşlik eden kişi veya kişiler bulunmuştur.
Derlemelerin tamamı ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Ancak çoğu derleme
çalışmalarında ses kayıt cihazının yanında kamera da kullanılmıştır. Ses kayıt cihazı veya görüntü
kaydının alınması ise tamamen kaynak kişinin izniyle alınmıştır. Derlemeler, çoğu zaman rahat
bir ortamda gerçekleşmiştir.
6.4. BAĞLAM
İcranın gerçekleştiği bağlamın önemine dikkat çeken birçok Batılı ve yerli araştırmacı
bulunmaktadır. Bu araştırmacıların hemfikir olduğu konu ise bir folklor ürününün yaratıldığı, icra
edildiği, aktarıldığı bağlamdan bağımsız düşünülemeyeceğidir. Bu konuda görüşlerin bir kısmını
vermek konunun anlaşılması adına faydalı olacaktır. Bu konuda görüş bildiren araştırmacılardan
biri Dan Ben-Amos’tur.
Birçok anlatı ve türkü, anlatıcının yaşına, icranın bağlamına ve icra edilen türün özelliğine göre
meydana gelen daha başka özelliklere sahiptir. Bu yüzden folklor ürünlerini içinden çıktığı kültür
ve durum bağlamında ele almak sözlü sanatın yetenek farklılıklarını ve bunların icralarındaki
farklılıkların geldiği aşamayı açıklayabilmemize katkı sağlayacaktır. Dan Ben-Amos 1977’de
yayımladığı bir çalışmasında folkloru kendi kültürel bağlamında ele almak sözel ifadelerin
çeşitliliğini meydana çıkarır ve sözel yaratıcılıktaki değişmenin bir kalitesini sunan edebîliğin
kendisi ve kendi dışında olma fikrini yayar (Ben-Amos, 2009: 242, 245) şeklinde
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değerlendirmelerde bulunmuştur. Dan Ben-Amos dışında Jack Goody, Edward R. Haymes,
Walter J. Ong, P. Saintyves, Jeff Todd Tıton, Fatma. G. Mirzaoğlu gibi birçok yerli ve yabancı
araştırmacı da bağlama dikkat çeken açıklamalar yapmışlardır.
Sözlü kültürde bir şiir icra edildiği bağlamdan ayrı düşünülemez, çünkü aktarıcının o anda
karşısındaki dinleyici kitlesiyle iletişimi, sanatının yaratıcılığını meydana getirir (Haymes, 2010:
37; Ong, 2014: 188-189). Jack Goody de benzer görüşler ileri sürmüştür. Goody (2018: 60),
herhangi bir literatürü incelerken sadece icracıyı değil, aynı zamanda dinleyici topluluğunun ve
durumsal bağlamın da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmektedir.
İncelenen herhangi bir hadise, bu hadiseyi kuşatan şeylerin koşullarına bağlıdır ve bizzat
hadisenin meydana gelmesi, doğduğu ve içinde yaşadığı maddi ve manevî çevreye bağlıdır. Her
hadise, binlerce bağlarla bütüne bağlanır (Saintyves, 1951: 124). Olson’un da dediği gibi
sözcüklerinin manaları sözlü kültürde genellikle bağlamdan anlaşılmaktadır (Ong, 2014: 128).
Jeff Todd Titon (2006: 396-397), “Müzik, Halk ve Gelenek” adlı çalışmasında bağlama dikkat
çekmiş ve halk türkülerinin anlamının hem metnin kendisinden hem de icra edildiği durumdaki
verilmek istenen mesajdan anlaşılabileceğini, halk müziğinin icra edenler ve dinleyenlerce
anlaşılan kurallar ve ilkelere göre işlediğini ifade etmiştir. Benzer değerlendirmeyi bir türkünün
anlaşılması için o türkünün yaratıldığı kültür ortamı bilinmelidir şeklinde Fatma G. Mirzaoğlu
(2015: 310) da yapmıştır. Yapılan bu açıklamalar, folklor ürünün yaratıldığı kültürel bağlamın
önemini ortaya koyduğu gibi icra anındaki bağlamın da önemini ortaya koymaktadır.
Yörede yüz yirmi üç kaynak kişiden türkü derleme çalışması yapıldı. Bu kaynak kişilerin büyük
bir çoğunluğuna kılavuz kişilerin yardımıyla ulaşıldı. Haliyle derleme çalışmaları, büyük oranda
bu kaynak kişilerin evlerinde yapılmıştır. Muhammet Serçe ve Abdülkadir Tıraş ile boş bir ofiste,
Nurettin Kurt ile bir cami avlusunda, Âşık Kemal Kurt ile kendi işlettiği küçük bir çay ocağında
yapılmıştır. Mehmet Göl, Ömer Kına, Mehmet Yutkal, Kemal Kıl, Nuh Kılıç ile hem kendi evinde
hem de yaylalık bir mevkide oturan Ali Pekel’in çadırında, Karayiğit Osman ve Rabia Düldül ile
ise yine Ali Pekel’in çadırında derleme çalışması yapıldı. Bahçe’de bize kılavuzluk eden Âşık
Ahmet Biçer’den yol kenarındaki müsait bir ortamda, yine aynı ilçeden İbrahim Açıkgöz ile bir
işletme dükkanında derleme çalışması yapılmıştır. Mehmet Çoban ve İbrahim Çoban’dan ise hem
kendi evlerinde hem de kendi köylerinin yakınındaki Değirmendere denen mekanda derleme
çalışmaları yapılmıştır. Âşık Dursun ile de türkü derleme çalışması Değirmendere denen mevkide
yapılmıştır. Ozan Ali Tülüce ile derleme çalışmaları dayısı Veli Sağlamer’in evinde
gerçekleşmiştir.
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Bazı kaynak kişilerle bazen sohbet bazen de derleme maksatlı birkaç kez bir araya gelindi. En sık
bir araya geldiğimiz kaynak kişilerimizin başında ise Ömer Kına, Mehmet Yutkal, Âşık Güllü,
Âşık Softa, Bekir Akan, İbrahim Çoban, Mehmet Çoban, Muhammet Serçe, Mustafa Kırgın,
Abdülkadir Tıraş, Âşık Ahmet Biçer, Âşık Kemal Kurt, Mehmet Kırmıt, Âşık Tus Mustafa
gelmektedir. Ömer Kına, İbrahim Çoban, Mehmet Çoban, Âşık Softa, Bekir Akan ile yaklaşık on
kez; Mehmet Kırmıt, Âşık Kemal Kurt, Tus Mustafa, Âşık Güllü, Mehmet Yutkal, Mustafa
Kırgın, Abdülkadir Tıraş, Muhammet Serçe ile birkaç kez; Musa Kılıç, Nuh Kılıç, Karayiğit
Osman, Mustafa Kaya, Fatma Bebek, Veli Sağlamer gibi birçok kaynak kişiyle de en az iki kez
bir araya gelinmiştir. Bu kaynak kişilerle bir araya geldiğimizde icra ettiği türküler mümkün
olduğunca tekrardan kayıt altına alınmaktadır. Böylece metinde yanlış anlama veya dikkatsizlik
sonucu yanlış yazdığımız, deşifre edemediğimiz sözcükler bu sayede düzeltilmektedir. Bunun
yanında icracılardan bazıları unuttuğu dörtlükleri yeni icralarında hatırladıkları görülmüştür.
Derlemecinin Düziçili olması ve Düziçi’nde yaşaması dolayısıyla en çok derleme çalışması
yapılan Düziçili bazı icracıları derlemeci önceden beri tanımaktadır. Hatta bu kaynak kişilerden
İbrahim Çoban, Mehmet Çoban, Âşık Softa, Mehmet Kırmıt, Ali Cevahir, Mulla Cevahir,
Karayiğit Osman, Musa Kılıç, Nuh Kılıç, Mustafa Kaya, Fatma Bebek, Halil Kılıç, Muhammet
Serçe gibi birçok kaynak kişimiz derlemecinin ailesiyle yıllara dayanan bir tanışıklıkları,
bazılarıyla dostlukları bulunmaktadır. Bunlar arasında Mustafa Kaya, Fatma Bebek, Muhammet
Serçe, Halil Kılıç ile akrabalıkları bulunmaktadır. Bu yüzden bu kaynak kişiler, derleme anında
derlemeciye bir yabancı gibi bakmamışlar, bir aile efradı gibi görmüşlerdir. Öyle ki derleme
çalışmalarından sonra derlemecinin babasına selamlarını da iletmişlerdir. Düziçi’nde yapılan
derleme çalışmaları diğer ilçelere göre yapılan derleme çalışmalarına göre genel anlamda daha
rahat geçmiştir. Derlemecinin Düziçili olması, Düziçi’nde yaşaması ve orada görev yapması bu
bağlamda büyük bir avantaj olmuştur. Derlemeci, bazı kaynak kişilere ise öğrencilerinin
yardımıyla ulaşmıştır. Atalan beldesindeki Selim Şahin, Safiye Şahin, Ahmet Şahin’e;
Kurtbeyoğlu Mahallesindeki Bekir Akan’a, Karagedik köyündeki Mustafa Kırgın’a, Çunur
köyünde yaşayan Fatma Kürklü’ye öğrencileri sayesinde ulaşmış, hatta derleme çalışmaları
esnasında bu öğrencileri de orada bulunmuştur. Bazı kaynak kişilere ise derlemecinin önceden
beri tanıdığı kişilerce ulaşılmıştır. Yıllardır tanıdığı Âşık Kemal Kurt, kendi mahallesinde türkü
bilebilecek kişilerin listesini vermiştir. Bazen de kaynak kişilerimiz türkü konusunda yetenekli
kişilerin isimlerini vermişlerdir. Mesela kaynak kişimiz Ömer Kına, Karacaoğlan Mahallesinde
yaşayan eniştesi Mehmet Balçık’ı ve kendi köylüsü olan Mehmet Yutkal’ın isimlerini zikretmiş,
bu kişilerle bu vesileyle tanışılmış, derleme yapılmıştır.
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Yörenin önemli âşıklarından Âşık Dursun, derlemeciye saha çalışmasında birkaç kez eşlik etmiş;
Ozan Ali Tülüce, Habibe Topçu, Âşık Gaygılı (Ali Türk), Zekeriya Gözübenli, Kemal Yanar,
Âşık Ahmet Biçer ile tanıştırmış; bunlarla derleme çalışması yapılmasına ön ayak olmuştur.
Osmaniye’nin tanınmış âşıklarından Tahir Erdoğdu ile derleme çalışması yapılmasına ise Âşık
Ali Demirci ön ayak olmuştur. Diğer kaynak kişilerin çoğunluğuna ise derlemecinin yoğun saha
çalışmasında köy halkı, köy bakkalı ve köy muhtarının yönlendirmesi sonucu ulaşılmıştır. Birçok
kaynak kişimize bu yöntemle ulaşılmış, derleme çalışması yapılmıştır.
Derleme çalışmaları genel anlamda sorunsuz geçmekle birlikte bazı kaynak kişiler, yabancı olan
derlemeciye çok sıcak bakmamışlardır. Bu kaynak kişilerimizden biri olan Kadirli’nin Sofular
köyünden Ziya Timur’dur. Sofular köyünde saha çalışması yaparken bakkal işleten Saim İşcan’a
köyde türkü bilen kişilerin olup olmadığını sorduğumuzda Saim İşcan, biraz düşündükten sonra
köyde birkaç isim saydı. Bunlardan biri Ziya Timur idi. Ziya Timur’u arayan İşcan, bizim
geldiğimizi ve türkü derlemek istediğini belirtti. Telefon konuşmalarından anlaşıldığına göre Ziya
Timur, yabancı olan biriyle görüşmek istemiyordu. Saim İşcan ise bu gelenlerin iyi birine
benzediğini, sadece türkü derleyeceğini belirten konuşmalarıyla Ziya Timur’u gönülsüz de olsa
ikna etmişti. Bu telefon konuşmalarından sonra Saim İşcan, Ziya Timur’un evini tarif etti.
Derlemeci, oradan ayrılıp Timur’un evine vardı. Tanışma faslından sonra gerekli prosedürlerden
ve sözlü konuşmalardan sonra gönülsüz olan Ziya Timur ikna oldu. Tamamen gönüllük esasına
dayanan derleme çalışması yapıldıktan sonra Ziya Timur, derlemeciye daha sonra yanlarına
tekrardan gelmelerini söyledi. Derlemeciye karşı ilk başta temkinli olan Ziya Timur, yapılan
konuşmalardan ve sohbetlerden sonra derlemeciye karşı güveni arttı. Hatta derlemeci ayrılırken
derlemeciye kapısının her zaman açık olduğunu her zaman beklediğini söyledi. Yapılan bir
telefon konuşmasında da bu niyetini bir kez daha yinelemiş, derlemeciyi evine yine davet etmiştir.
Buna benzer bir olaya Hasanbeyli’nin Çolaklı köyünde Mustafa Kocaman ile derleme çalışması
yaparken o esnada derleme ortamına gelen gelini bizim fotoğraflarımızı çekmişti. Verilen molada
kendimizi tanıtarak geline geliş amacımızı anlatmamıza karşın gelin, yabancı olduğumuz için
yine de tatmin olmuşa benzemiyordu. Daha sonra gelinin derlemeci ve derlemecinin yanındaki
kişiyle aynı ilçeden hatta köylerinin birbirine oldukça yakın olmasından dolayı gelinin
kafasındaki bütün şüpheler gitmiş, derlemeci ve derlemecinin yanında bulunan kişiden özür
niyetine neden öyle davrandığını açıklamıştır. Böylece gergin olan ortam yerini neşeli bir ortama
bırakmıştır. Bu ve buna benzer birkaç olumsuzluğu saymazsak derleme çalışmaları genelde
verimli ve güzel geçtiği söylenebilir.
Derleme yaptığımız kaynak kişilerimizden bazılarıyla daha sonra yaptığımız telefon
görüşmelerinde veya yüz yüze geldiğimizde icra ettiği türküleri tekrardan icra etmesini
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istediğimizde bir önceki icrasında olmayan dörtlükleri de icra ettiği görülmüştür. Bir örnek
vermek gerekirse kaynak kişimiz İsmail Dokuzoğlu, Âşık Cevdet Yeşil’e ait icra ettiği bir hikâyeli
türküyü 23.08.2020 tarihinde yaptığımız derleme çalışmasında on üç dörtlük olarak icra etmesine
karşın 29.08.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde ise aynı türküyü on dört dörtlük
şeklinde icra etmiştir. Repertuvarındaki türküleri yalnızca amatör icracıların unutmadığı,
profesyonel hikâyeci âşıkların ve âşıkların da unuttuğu veya hatırlayamadığı görülmüştür.
Hakkında bir doçentlik takdim tezi bir de yüksek lisans tezi hazırlanmış olan ve yörede yıllarca
kınacı âşıklık yapmış olan Mustafa Köse, bestesi kendine ait türkülerin çoğunu hatırlayamamıştır.
Bestesi kendine ait türküleri icra anında orada bulunan hanımının hatırlatması ve kendisinin de
hatırlamak için uzun çabalar sarf etmesi sonucu ancak hatırlayabilmiş ve icrasını zar zor
tamamlayabilmiştir. İlginç bir şekilde yörede çokça sevilen ve bilinen “Gündeşlioğlu” türkülü
halk hikâyesindeki türküleri ise bir iki takılmayı saymazsak baştan sonra duraksamadan icra
etmiştir. Hakkında üç yüksek lisans tezi, bir de kitap yazılmış olan Karayiğit Osman (iper),
repertuvarındaki birçok türküyü uzun yıllardır icra etmediği için unuttuğunu beyan etmiştir. Yine
yörenin önemli âşıklarından Tahir Erdoğdu, Han Mahmut’a ait hikâyeli türküyü bir anda icra
edemediği, türkünün bazı dörtlüklerinin aklına gelmesi için düşünme payı istediği görülmüştür.
Buna karşın bazı dörtlükleri yine de hatırlayamamıştır. Hakkında iki yüksek lisans tezi yapılmış
yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa (Çabuk) da icra sırasında hem bazı türküleri
hatırlamakta zorluk çektiği hem de icra ettiği türkülerin bazı dörtlüklerini hatırlayamadığı
görülmüştür. Bestesi kendine ait “Dutulmaz mı Böylesinin Dediği” türküsünü 12.02.2019 ve
24.06.2019 tarihlerinde olmak üzere iki kez derleme imkânımız olmuştur.

İlk derleme

çalışmasında icra ettiği türkü 15 dörtlükten oluşmaktayken ikinci derleme çalışmasında icra ettiği
türkü 17 dörtlükten oluşmaktadır. Böylece iki icra arasında iki dörtlük farkı bulunmaktadır.
Hemen hemen her köy veya şehrin mahallesinde, sadece halk türkülerini söylemekle kalmayıp
aynı zamanda kompozisyon tekniklerini geliştiren ve kendi tarzlarında da kendi türkülerini
yaratan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler, kendi bestesi olan türkülerini söylerken genellikle
onlara ilham veren koşulları kısaca açıklarlar ve sonra türküleri kendileri söylerler (Moyle, 1976:
217). Konumuz hikâyeli türkü olması nedeniyle icracılara türkünün varsa veya biliyorsa
hikâyesini anlatmasını rica ettiğimiz için çoğu kaynak kişimiz türküyü icra etmeden önce (varsa)
türkünün hikâyesini anlatmıştır. Ancak bazı kaynak kişilerimiz ise kendisine ait bestelerin yazılış
hikâyesini derlemecinin sorusuna gerek kalmadan kendisi anlatmış veya açıklamıştır. Kaynak
kişimiz Kemal Yanar, oğluna söylediği türküsüne başlamadan önce türkünün hikâyesini anlatmak
istediğini, hikâyesi olmadan türkünün yanlış anlaşılabileceğini, bu durumda kendisinin zor
durumda kalacağını bildirerek bestesinin yakılış hikâyesini anlatmıştır. Kaynak kişilerimizden
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Mustafa Kaya, kendisine ait türkülerin yazılış hikâyesini açıklayarak türkülerini icra etmiştir.
Hatta bununla da sınırla kalmamış, “Elbeyli Köyü” türküsüyle ilgili bir de anısını paylaşmıştır.
Mehmet Yutkal ise “Düldül” türküsünü icra etmeden evvel türküyü neden bestelediğinin kısa bir
açıklamasını yapmıştır. En sık bir araya geldiğimiz kaynak kişimiz Âşık Softa (Abdullah Kara)
ise bir türkünün hikâyesi olmadan türkünün hiçbir anlamı, bağlantısı olmayacağını söyleyerek her
defasında kendine ait türkülerin hikâyesini en küçük ayrıntısına kadar anlatmıştır.
Saz, âşıklara eskiden söyledikleri türküleri veya usta malı deyişleri hatırlatmada yardımcı
olmaktadır. (Erdener, 2019: 94). Bu cümleden ritmin ve ezginin icracılara türküleri hatırlatmada
bir vasıta olduğunu çıkarabiliriz. Nitekim bazı kaynak kişilerimiz türkünün sözlerini şiir şeklinde
okudukları zaman bazı dörtlükleri hatırlayamamasına karşın ezgiyle söylediklerinde hatırladıkları
gözlemlenmiştir. Bir örnek vermek gerekirse Osmaniye’nin Dervişiye köyündeki kaynak kişimiz
Muhittin Avcı, altı dörtlükten oluşan oluşan “Ġaranı’nın Dereleri I” i ezgiyle icra ettiğinde bir iki
takılma dışında türküyü eksiksiz söylemiştir. Ezgiyle söyledikten sonra aynı türküyü şiir şeklinde
söylemesini istediğimizde ise türkünün bazı dörtlüklerini hatırlamakta zorluk çekmiş; hatta bazı
dörtlüklerini ise hatırlayamamıştır. Derlemeci ve derleme esnasında orada bulunanların
hatırlatmasıyla diğer dörtlükleri ancak icra edebilmiştir. Bu da bize türkülerin ezgiyle
söylendiğinde daha da hatırlanabilir olduğunu göstermektedir. Başka bir örnek vermek gerekirse
aslen Düziçi’nin Çitli köyünden olup ilçe merkezinde oturan Ahmet Gürz, hikâyesi olmadığı için
çalışmamıza almadığımız Karacaoğlan’a ait “Yürü Bre Yalan Dünya” adlı türküyü ezgisiyle
duraksamadan eksiksiz bir şekilde icra etmesine karşın aynı türküyü şiir şeklinde icra etmekte
zorlanmış, türkünün bazı dörtlüklerini hatırlayamamıştır. Buna benzer örnekleri çoğaltmak
mümkündür.
Bazı kaynak kişilerimiz icra ettikleri türküleri yaşının ilerlemesinden kaynaklı bazı
rahatsızlıklarını, bazıları da sesinin güzel olmamasını ileri sürerek şiir şeklinde icra etmişlerdir.
Bunlardan üç tanesi (Tus Mustafa, Veli Sağlamer ve Âşık Mustafa Köse) yörenin önde gelen üç
hikâyeci âşıdır. Tus Mustafa ve Âşık Mustafa Köse ricamız üzerine ancak birer dörtlüğü ezgiyle
söylemişlerdir. Mehmet Kırmıt ise kendisinin türkü söylemede maharetli olmadığını ileri sürerek
türküleri şiir şeklinde icra etmiştir. Bu kaynak kişilerimiz dışında Halil Kılıç, Safiye Şahin, Ahmet
Köşürgeli gibi bazı kaynak kişilerimiz de türkülerini genelde sağlık sorunlarını ileri sürerek şiir
şeklinde icra etmişlerdir.
Çalışma sahamızda saz çalmasını bilmeyen bazı hikâyeci âşıklar, icralarını eline alıkları oklava,
evreç, sopa gibi nesnelerle icra ettikleri bilinmektedir386 (Kanat, 2010: 43). Kaynak kişilerimizden
İsmail Görkem, Çukurova yöresinde elinde değnek tutarak türkü söyleme geleneğinin Düziçi’nde pek
yaygın olmadığını belirtmektedir (2000: 32).
386
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Mustafa Kırgın kendi köylerinde yetişmiş icracıların çoğunluğunu saz çalmayı bilmediklerini,
icralarını eline alıkları değnek, oklava, evreç gibi nesnelerle gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.
Ancak yaptığımız saha çalışmasında bu duruma pek rastlamadığımızı belirtelim. Kaynak
kişilerimizden yalnızca Düziçi’nin Atalan beldesindeki Ketip Selim (Selim Şahin) derleme
esnasında saz niyetine eline bir evreç almış ve bu evreç vasıtasıyla türkülerini icra etmiştir. Bunun
sebebini sorduğumuzda ise türküleri daha kolay hatırladığını, daha rahat söylediğini belirtmiştir.
İlhan Başgöz (2006: 346), hikâye anlatıcılarının icra anında boğazını yumuşatmak için her daim
yanına bir bardak çay aldığını ve icra anında bu çaydan yudumladığını belirtmektedir. Çalışma
sahamızda âşıklık geleneğinin canlı olduğu dönemlerde bazı âşıklar da icraları esnasında boğazını
yumuşatmak adına bazı tedbirler almışlardır. Hasanoğlu adıyla bilinen Hasan Ova hem boğazını
yumuşatması hem de sesini açması amacıyla icralarında şekerli şerbet içmekte iken yörenin en
önemli âşığı Kır İsmail ise icra sırasında yanında yalnızca küp şeker bulundurur, icra sırasında
yer yer bu küp şekerlerden yemektedir. Sahada yaptığımız derleme çalışmalarında da
repertuvarında birçok türkü ve hikâyeli türkü bulunan bazı kaynak kişilerimizin boğazını
yumuşatmak ve sesinin gür, pürüzsüz çıkması için yanlarında şerbet, su vd. bulundurdukları
görülmüştür. Ancak repertuvarında bir veya birkaç hikâyeli türkü bulunduran kaynak
kişilerimizin icraları kısa sürdüğü için böyle bir ihtiyaca gereksinim duymamışlardır. Kaynak
kişimiz İsmail Dokuzoğlu, icranın ilerleyen safhasında boğazının açılması için hanımına bir
bardak şerbet getirmesini rica etmiş, hanımı da bu istek üzerine bir bardak şerbet getirmiştir.
Dokuzoğlu, bir bardak şerbeti bir dikişte içtikten sonra bir bardak daha şerbet istemiş ve bu
bardaktaki şerbeti ise uzun süren icra sırasında yer yer yudumlamıştır. Başka bir kaynak kişimiz
Âşık Softa (Abdullah Kara) yla yaptığımız uzun derleme çalışmasında bir ara hem dinlenmek
hem de bu esnada boğazının yumuşaması için çay içmek istediğini bildirmiştir. Verilen molada
birkaç bardak çay içtikten sonra icrasına kaldığı yerden devam etmiştir. Son bir örnek daha
vermek gerekirse kaynak kişimiz Abdi Şeker, icra sırasında yanından bulunan bir bardak sudan
yer yer yudumlayarak boğazını yumuşatmaya çalışmıştır.
Yapılan derleme çalışmalarından derleme çalışması bağlamına birkaç örnek vermek gerekirse
Kadirli’den İsmail Dokuzoğlu’nu, Sumbas’tan Âşık Halil Kaba’yı, Düziçi’nden Âşık Kemal
Kurt’u ve İbrahim Çoban’ı, Osmaniye’den Âşık Abdi Şeker, Hasanbeyli’den Zekeriya Gözübenli,
Toprakkale’den Yemliha Evcimik’i, Bahçe’den Âşık Ali Türk’ü verebiliriz.
Yemliha Evcimik ile Yapılan Derleme Çalışmalarının Bağlamı: Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz
Mahallesinde yaşayan Yemliha Evcimik ile 15.08.2020 tarihinde aynı mahallede kendine ait
küçük bir iş yerinde bir araya geldik. Yanımızda akrabası Mehmet Evcimik de bulunmaktaydı ki
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bu kişi, A. Tüysüz’deki saha çalışmamızda bize çok yardımcı olmuştur. Yemliha Evcimik’e
kendimizi tanıttıktan sonra geliş amacımızı bildirdik. Evcimik de bize elinden gelen yardımı
esirgemeyeceğini belirttikten sonra dedesinin (Cart Osman) zamanında çok büyük bir âşık
olduğunu, ona ait kendisinde iki hikâyeli türkü olduğunu, işimize yaraması halinde onları icra
edebileceğini belirtti. Biz de ezgisiyle söylerse alabileceğimizi belirttiğimizde kendisinin şiir
şeklinde söyleyebileceğini ezgisiyle söyleyemeyi beceremediğini dile getirdi. Evcimik, kendisini
“âşık” olarak nitelemediğini, “şair” olarak gördüğünü belirterek icrayı şiir şeklinde
gerçekleştirmek istediğini ima etmiştir. Biz de bir türkünün olmazsa olmaz unsurunun ezgi
olduğunu, bu yüzden ezgiyle icra edilmesi halinde daha iyi olabileceği düşüncemizi ifade
etmemiz üzerine Evcimik, “Sıtır” türküsünü hikâyesini ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra
türküyü ezgisiyle icra etmiştir. Bu türkünün sözlerini telefona bakarak, ikinci türkünün sözlerini
ise defterine bakarak icra etti. Kekilli Mazı türküsünü yine ezgiyle söyleyemeyeceğini
belirtmiştir. Ezgiyle söylemesi konusundaki ricamıza karşın bu türküyü şiir şeklinde icra etmiştir.
Kendine ait besteyi ise ezgisiyle icra etmiştir. İlk iki dörtlükte son iki dizeleri tekrar etmemekle
birlikte ilk iki dörtlükten sonra söylediği dörtlüklerin son iki dizesini iki defa tekrar etmiştir.
Derleme esnasında Mehmet Evcimik, Ökkeş Kavun, 16 yaşında olan Muhammet Ali Evcimik,
derlemeci, derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Furkan Rüstem İncimat ve kaynak kişimiz
Yemliha Evcimik bulunmaktaydı. Kaynak kişi, derleme cihazlarından herhangi bir rahatsızlık
duymadı. Derleme anında orada bulunanların olması Yemliha Evcimik’i rahatsız etmediğini,
bilakis mutlu ettiğini gözlemledik. Kendisinden derleme yapılmasının onlar tarafından da
görülmesinin hoşuna gittiği izlenimini edindik. Anladığımız kadarıyla Evcimik, türküleri/şiirleri
aklında tutamamaktadır. İcra ettiği türküler aklında olmadığı için yazılı kaynaklara bakmak
zorunda kalması, vücut dilini etkili bir şekilde kullanmasına engel olmuştur.
Âşık Abdi Şeker ile Yapılan Derleme Çalışmalarının Bağlamı: Abdi Şeker’in Osmaniye’nin
Şekerdere köyündeki tek katlı evine 28.01.2020 tarihinde vardık. Abdi Şeker’e geliş amacımızı
bildirdikten sonra bizi sıcak karşılayarak evine davet etti. Kısa bir tanışma ve sohbet faslından
sonra Abdi Şeker’den ilk olarak yöredeki âşıklık geleneği, türkü icra ortamları ve kendisinin
âşıklığı gibi çeşitli konularda bilgileri derledik. Mülakat yöntemiyle derlediğimiz bu bilgilerden
sonra kendi köyünde yaşamış Âşık Hamit Ġoca (Hamit Kınık) ya ait bir hikâyeli türküyü icra
etmeye başladı. Türkünün hikâye kısmını uzun yıllar yaptığı âşıklığının verdiği tecrübeyle
etkileyici bir tarzda anlattıktan sonra türküyü icra etmeye başladı. Türkünün ilk dörtlüğünü
ezgiyle söyledikten sonra diğer dörtlükleri el kol hareketlerini etkili bir biçimde kullanarak ezgisiz
icra etti. Bu hikâyeli türkünün icrasından sonra kısa bir mola verildi. Bu kısa moladan sonra
kendisine ait bir türküyü sazıyla icra etmeye başladı. Türküyü icra ettikten sonra derlemecinin
türkünün yakılış hikâyesinin olup olmadığını sorması üzerine türkünün yakılış hikâyesini kısaca
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anlattı. Bu türküden sonra kendisine ait başka bir türküyü sazıyla çalıp söylemeye başlamasına
karşın ancak türkünün bir dörtlüğünü söyleyebildi. Türküyü tekrardan icra etmesini rica
ettiğimizde biraz düşündükten sonra ilk etapta şiir şeklinde icra etti daha sonra ise ricamız üzerine
sazıyla icra etti. İcra ettiği bu türkü, duygusal içerikli olduğundan bu durum Abdi Şeker’in
icrasına da yansımıştır. Türküyü icra ettikten sonra bu türkünün bazı dörtlüklerinin aklına
gelmediğini belirtmiştir. Bu türkülerden sonra kendine ait üç türkü daha icra etmiştir. Abdi
Şeker’in icralarını etkileyici bir performansla gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bir örnek vermek
gerekirse Hamit Ġoca’nın türküsünün hikâyesini oldukça etkili bir üslupla anlatmasını verebiliriz.
Derleme çalışmaları sırasında icra ettiği türkülerin bazı dörtlüklerinin o an için aklına
gelmemesini, kendisinin hazırlıksız olmasına bağlamıştır. Başka zaman gelmemiz halinde hem
daha çok türkü icra edeceğini hem de türküleri tam olarak icra edeceğini belirtmiştir. Derleme
anında derlemeci, derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Ali Pekel ve Furkan Rüstem İncimat,
kaynak kişimiz Abdi Şeker ve eşi bulunmaktaydı. Derleme çalışmaları Şeker’in tek katlı evinin
oturma odasında gerçekleşti. İcrasını kanepenin üzerinde gerçekleştiren Şeker, icra sırasında el
ve kollarını türkünün içeriği ve ezgisine göre etkili bir biçimde kullanmıştır. Abdi Şeker’de bu
hayattan umduğunu bulamayan bir kişinin ruh hali bulunmaktaydı. Derleme çalışmalarından önce
hayatında yaşadığı sıkıntıları anlatması ve icra ettiği bazı türkülerinin hayatında yaşadığı
sıkıntıları konu edinmesi de bunu göstermektedir.
Âşık Halil Kaba ile Yapılan Derleme Çalışmalarının Bağlamı: 10.08.2020 tarihinde Reşadiye
köyünden akşamüzeri ayrıldıktan sonra daha önceden bilgi sahibi olduğumuz Âşık Halil Kabaca
olarak bilinen Halil Kaba387’nın Sumbas’ın Karaömerli Mahallesindeki evine doğru hareket ettik.
Sumbas’ta yolda karşılaştığımız kişilere hem Halil Kabaca’nın ev adresini hem de Sumbas’ta
türkü söyleyen başka kişilerin olup olmadığını sorduk. Sorduğumuz kişiler, bize Sumbas’ta Halil
Kabaca’dan başka türkü söyleyen kişilerin olup olmadığını bilmediklerini söylediler. Halil
Kabaca’nın evine akşam saat 19:00’da varıldı. Tek katlı evinin önündeki bir ağacın altında
hanımı, 80 yaşlarında hem akrabası hem komşusu ve 60 yaşlarında sağır bir adam vardı. Halil
Kabaca, kim olduğumuzu bile sormadan bizi hemen evine buyur etti. O dönemde yaygın olan
Covid-19 dolayısıyla gösterilen yere değil de daha geniş bir alanda mesafeli oturmanın uygun
olacağını belirttiğimizde bize hak verdi. Getirdiği sandalyeleri aralıklı koyduktan sonra
oturmamızı söyleyen Kabaca, bir isteğimiz olup olmadığımızı, aç olup olmadığımızı sordu. Biz
de aç olmadığımızı söyleyerek geliş amacımızı açıkladık. Yanına türkü derlemek amacıyla
geldiğimizi söylediğimizde çok mutlu oldu ve hemen sazını alıp yanımıza gelerek çalmaya
başladı. Türküyü kaydetmeden dinledikten sonra hikâyeli türkü derlemek istediğimizi rica
Halk arasında Halil Kabaca olarak bilindiği için biz de kaynak kişimizden bu şekilde bahsetmeyi uygun
gördük.
387
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ettiğimizde kendisinin üstat olarak bildiği ve yaklâşık beş yıl önce ölen Reşadiye köyünden Âşık
Sefer’in türkülerinden icra edebileceğini belirtti. Biz de kayıt cihazlarını hazır hale getirdiğimizde
Âşık Sefer’in hikâyeli türküsünü çalıp söylemeye başladı. Üstadı olarak kabul ettiği Âşık Sefer’e
ait icra ettiği iki türkünün birinde hikâyesini anlattıktan sonra türküyü icra etti. İkinci türküde ise
ilk önce türküyü söyledi. Türkünün icrasından sonra isteğimiz üzerine hikâyesini anlattı. İki
türküyü icra ettikten sonra türkülerin hikâyesi hakkında sorduğumuz sorular üzerine “Şimdi
evelinden hazırlıklı olsak daha başġa olurdu iş.” diyerek hazırlıksız olduğunu, hazırlıklı olsa daha
iyi bir performans sergileyebileceğini ima etmiştir. Âşık Sefer’in mahkemede hâkime söylediği
türkünün hikâyesini anlatmasına karşın türküyü sazıyla icra etmedi. Sadece bu türkünün ilk ve
son dörtlüklerini şiir şeklinde söyleyebildi. Diğer dörtlüklerini o an içinde hatırında olmadığını
belirtti. Âşık Halil Kabaca, bize sazıyla çalıp söyleyerek altı türkü icra etmiştir. Bunun dört tanesi
Âşık Sefer’e, iki tanesi ise kendine ait parçadır. Kendine ait bir parça kendisini anlattığı bir
türküdür. Âşık Sefer’e ait bir türküyü ise iki dörtlüğü ve hikâyesiyle şiir şeklinde aktarmıştır.
Diğer türkü, kendi ve kendi gibi gariban insanların sorunlarını anlattığı bir türkü iken son türküsü
ise milliyetçi duygularla söylenmiş bir türküdür. Kabaca, kendisini anlattığı kendi türküsünden
sonra diğer kendi türküye geçmeden önce bizden bir isteği olduğunu belirtti. İsteği ise icra edeceği
türkünün bizim çalışmamızda yer alacağından dolayı bizim vasıtamızla belki bir yetkilinin sesini
duyup kendini bir yere işe yerleştirip iş güç sahibi olmak istemesiydi. İstekten ziyade bir temenni
içeren bu sözlerinden sonra çiftçi ve âşıkların sosyal güvencesinin olmadığını, bu ikisi dışında
herkesin bir sosyal güvencesi olduğunu söyleyerek sesini bizim vasıtamızla ulaştırmak istemiştir.
Biz ise sadece bilimsel çalışma yaptığımızı, öyle bir yetkimizin ve gücümüzün olmadığını
belirttik. Derleme esnasında evin avlusunun yanında küçük çocuklar oyun oynuyorlardı ve ara
sıra sesleri çok yüksek çıkıyordu. Bu durumda orada bulunan dinleyicilerden bazıları, bazen
seslenerek bazen de el kol hareketleriyle bu çocukları susturmaya çalıştılar ve başka yerde
oynamalarını salık verdiler. Âşık Halil Kabaca, türküleri saz eşliğinde icra etmiştir. İcra sırasında
sazı etkili bir şekilde kullandığı, kendinden geçercesine sazla bütünleştiği gözlemlenmiştir.
Kendisinin de belirttiği gibi hazırlıksız bir anda derleme çalışması için karşısına çıktığımızdan
dolayı her ne kadar profesyonel bir âşık da olsa heyecanlandığı her halinden belli oluyordu. Bu
heyecanından olsa gerek Âşık Sefer Tuna’ya ait türkünün ancak iki dörtlüğünü icra edebilmiştir.
Bütün bunlara rağmen yine de iyi bir performans sergilediğini belirtelim. İcra sırasında ise
dinleyici olarak hanımı ve bir komşusu Kabaca’nın icrasını sessizce dinlemekle yetinmişlerdir.
Âşık Gaygılı (Ali Türk) ile Yapılan Derleme Çalışmalarının Bağlamı: Bahçe’nin en ünlü
yaşayan âşığı Âşık Gaygılı (Ali Türk) nun Bahçe ilçesindeki evine 22.07.2019 tarihinde
derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Âşık Dursun Yeşiloğlu ve Furkan Rüstem İncimat ile
varıldı. Âşık Gaygılı, derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Âşık Dursun’u daha önce hiç
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görmemesine karşın Âşık Dursun’un 90’lı yıllarda Düziçi’ndeki yerel radyolarda yıllarca âşıklık
programlarını dinlemesinden dolayı bilmektedir. Bu yüzden Âşık Gaygılı, yıllardır tanışmak
isteyip de tanışamadığı Âşık Dursun’a birkaç defa sarılıp öpmüştür. İki âşık kendi aralarında biraz
sohbet ettikten sonra Âşık Gaygılı’ya geliş amacımızı açıkladığımızda bize yardımcı olacağını
belirtti. Bu sözler üzerine derleme çalışmalarına başlandı. İlk önce kendisi hakkında bilgiler,
yöredeki âşıklık geleneği, bozlak gibi çeşitli konulardaki bilgiler derlendi. Daha sonra bestesi ve
güftesi kendine ait iki türkü hikâyesiyle derlendi. Âşık Gaygılı, icra ettiği türküleri not aldığı
defterine bakarak icra etti. Bu defterde yüzün üzerinde şiir bulunmaktaydı. Türküleri saz
çalmasına karşın enstürüman kullanmadan icra etmiştir. Derleme anında derlemeci, Âşık Dursun
Yeşiloğlu, Furkan Rüstem İncimat, kaynak kişimiz Âşık Gaygılı ve eşi bulunmaktaydı. Derleme
esnasında bir oğlu geldi ancak işleri dolayısyla pek fazla durmadı. Derleme çalışmaları evinin
balkonunda gerçekleşmiştir. Türkülerini yazdığı deftere bakarak icra ettiği için vücut dilini pek
kullanmamıştır. Eşine söylediği türküyü icra ederken hanımı biraz duygusal ruh haliyle sessizce
kocasının icracını dinlemiştir.
İbrahim Çoban ile Yapılan Derleme Çalışmalarının Bağlamı: Derlemeci, İbrahim Çoban ile
daha önceden tanışmaktadır. Derlemecinin türkü derlediği bilgisine sahip olan Çoban,
derlemeciye kendisinin de yanına gelmesini rica etmişti. Derlemeci ise gelmek istediğini ve en
yakın zamanda geleceğini bildirmişti. Ancak İbrahim Çoban ile birkaç defa derleme çalışmaları
için teşebbüste bulunulduysa da çeşitli sorunlardan dolayı derleme çalışmaları yapılamamıştı. Bu
süreçte ilçe merkezinde bazen tesadüfen karşılaştığımızda ise Çoban, derlemeciye yanına
varmadığı için mizahi bir üslupla takılmıştı. Derlemeci, daha sonraları İbrahim Çoban’ı arayarak
yanına geleceğini söylemesi üzerine çok memnun oldu ve 20.07.2020 tarihinde Düziçi’nin
Akdere Farsak köyündeki evine vardı. İbrahim Çoban ile biraz sohbet ettikten sonra derleme
çalışmalarına başlandı. İlk önce daha önceden haberdar olduğumuz ve dinlediğimiz “Karacaoğlan
Farsaklıdır” adlı türküsünü icra etmesini rica ettik. İbrahim Çoban da derlemeciyi kırmayarak
icrasına bu türküyle başladı. Ancak türkü ezberinde olmadığı için fotokopi yoluyla çoğalttığı
kitabından bakarak icra etmiştir. Daha sonra başka türküleri de derledik. Derleme esnasında
kardeşi Mehmet Çoban ve akrabası Ali İşlek de geldi. Bu kişilerden de bir iki türkü derlendi.
Daha sonra tekrardan görüşmek ve derleme yapmak amacıyla oradan ayrıldık. Derleme esnasında
derlemeci, kaynak kişimiz İbrahim Çoban, kardeşi Mehmet Çoban ve akrabası Ali İşlek
bulunmaktaydı. Derleme çalışmaları evinin avlusunda yapıldı. Yaygın olan Covid-19 dolayısıyla
sosyal mesafeye dikkat edildi. İbrahim Çoban, kendine ait türküleri (iki adet) kitabına bakarak
icra etmiştir.
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İbrahim Çoban’ın yanına 26.07.2020 tarihinde yanına tekrardan yörenin ünlü âşığı, aynı zamanda
kaynak kişimizin yakın dostu Âşık Dursun ile vardık. Derleme esnasında derlemeci, İbrahim
Çoban, Mehmet Çoban, Ali İşlek, Âşık Dursun ve Akdere Farsak köyünden iki köylü daha
bulunmaktaydı. Bu tarihteki derleme çalışmasında Âşık Dursun’dan Mehmet Çoban’dan ve
İbrahim Çoban’dan derlemeler yaptık. Derleme çalışmaları, Akdere Farsak köyü sınırları
içerisinde bulunan Değirmendere denen yerde gerçekleşti. İbrahim Çoban’ın icra ettiği
“Karacaoğlan Düziçi’nden” adlı türküye derleme anında orada bulunan Âşık Dursun, sazıyla yer
yer eşlik etmiştir. İbrahim Çoban, bu türkünün dışında ikisi ağıt, ikisi türkü olmak üzere dört
hikâyeli türkü daha icra etmiştir. İbrahim Çoban, icra ettiği türkülerin bazı dörtlüklerini
hatırlayamaması üzerine icra anında orada bulunan kardeşi Mehmet Çoban, türkünün ilgili
dörtlüğün ilk dizesini söyleyerek kardeşinin hatırlamasına yardımcı olmakla kalmamış, bazı
türkülerin bir iki dörtlüğünü de bizzat kendisi icra etmiştir. İbrahim Çoban zaten icrasına
başlamadan önce kardeşi Mehmet Çoban’a unuttuğu yerleri hatırlatması veya kendisi söylemesi
yönünde sık sık telkinde bulunmuştur. İbrahim Çoban, türküleri ezgiyle icra etmiştir. Yer yer ara
sözlere de başvurmuştur. Verilen molalarda ise genelde yörenin aşıklık geleneği, türküler ve
hikâyeler hakkında sohbet edilmiştir.
İbrahim Çoban’ın yanına 01.09.2020 tarihinde tekrardan vardığımızda kardeşiyle birlikte bir
önceki derleme yaptığımız yerde oturuyordu. İbrahim Çoban ile derleme çalışmalarına kardeşi
Mehmet Çoban’dan sonra başlandı. İbrahim Çoban, on-on beş yaşlarındayken yörenin ünlü
âşıklarından Kır İsmail’den öğrendiği bir ağıtla (Kaman Ağıdı) icrasına başladı. İbrahim Çoban,
ağıdın hikâyesini anlatırken o sırada orada bulunan Mehmet Çoban yer yer araya girerek
açıklamalarda bulunmuştur. Bir örnek vermek gerekirse İbrahim Çoban, Kaman’da yaşayan bir
ailenin 4-5 tane oğlu olduğunu söylediğinde Mehmet Çoban araya girerek “Dokuz, dokuz”;
savaşa giden bu dokuz erkek evladın geri gelmeyip geride bu çocukların annesi, babası ve
bunların iki kızı olmak üzere dört kişi kaldığını söylemesi üzerine ise “Gelinler var, gelinler”
diyerek hikâyenin olay örgüsündeki bazı eksik yerleri tamamlamıştır. Bunun yanında Mehmet
Çoban, abisi İbrahim Çoban’ın ağıdın hikâyesiyle bağlantılı bilgi verdiği kısımlarda da yer yer
açıklamalarda bulunmuştur. Buna bir örnek vermek gerekirse “ladıf” ın ikinci kez askere
çağrılanlara, ilk askere gidenlere de “muazzaf” dendiğini belirtmiştir. İbrahim Çoban, kardeşi
Mehmet Çoban’ın bu açıklamalarından hiçbir rahatsızlık duymadığı gibi memnun olduğu bile
söylenebilir. Zaten Mehmet Çoban’ın olduğu her icra ortamında icrasına başlamadan önce yaptığı
gibi bu türküye başlamadan önce de kardeşine eksik olduğu yerleri tamamlaması yönünde
telkinde bulunmuş idi. İbrahim Çoban, ağıdın beş dörtlüğünü duraksamadan söyledikten sonra
“Memmed bunun biri var amma biliyásen de.” diyerek kardeşinden ağıdı tamamlamasını
istemiştir. Mehmet Çoban da hiç beklemeden diğer dörtlükleri söylemeye başladı. Mehmet Çoban
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da kardeşinin söylediği türküye mırıldanarak eşlik ettiği görüldü. Bu da İbrahim Çoban’ın bu
dörtlükleri bildiğini ancak icra anında aklına gelmediğini göstermektedir. İbrahim Çoban ile
derleme çalışmalarına kardeşi Mehmet Çoban’dan sonra tekrardan başladık. İbrahim Çoban,
Köroğlu’na ait bir hikâyeli türkü icra etmeye başladı. Türkünün hikâye kısmını anlatırken o sırada
orada bulunan Mehmet Çoban, tekrardan araya girerek hikâye hakkında ufak bir bilgiyi
paylaşmıştır. İbrahim Çoban, Köroğlu’nun Halep’e gittiğini söylerken Mehmet Çoban Şam’a
gidiyor, diye düzeltme yapmıştır. Türkünün hikâyesini anlatırken hikâyeyle ilintili “Alıcı ġuşun
yuvası olmaz” atasözünü kullanmıştır. Türkünün ilk dörtlüğünü icra ettikten sonra “Bunun da
yiğid adamları var. Ġoç Demirçi, Demirçioğlu, Ayvaz. Bunların alayı Köroğlu’nun askerlerinin
başları yani. Ē savaşçı adamlar.” diye açıklamada bulunmuştur. İbrahim Çoban ikinci dörtlüğü
söyledikten sonra üçüncü dörtlüğü hatırlayamadığını belirterek biliyorsa Mehmet Çoban’ın
söylemesini rica etmiş; Mehmet Çoban ise bu türküyü bilmediğini belirtmiştir. Biraz bekledikten
sonra ilgili dörtlük aklına gelmesi üzerine icrasına kaldığı yerden devam etmiştir. Üçüncü
dörtlüğü icra ettikten sonra bir dörtlüğün daha olduğunu ancak kendisinin aklına gelmediğini
belirtti. Ondan sonra Köroğlu’nun Şam’a gittiğini söyleyerek icrasını tamamladığında Mehmet
Çoban, bize kayıt cihazlarını kapatmamamızı söyleyerek “Köroğlu Şam’a varır…” diyerek
icrasına başladı. Köroğlu’nun Şirin Döne’nin ölümü üzerine söylediği türküden sonra İbrahim
Çoban, Köroğlu’nun hayatının burada sonlandığını söyleyerek Köroğlu halk hikâyelerinin de son
bulduğu bilgisini paylaşmıştır. Mehmet Çoban da aynı cümleleri sarf ederek abisini onaylamıştır.
Derleme çalışmaları bittikten sonra alan dışı konularda sohbet edildi. Daha sonra derlemeci
derleme yerinden ayrıldı. İbrahim Çoban, ara sıra derlemeciyi arayarak hal hatırını sorup yanına
tekrardan gelmesini rica ediyor; derlemeci de müsait olması halinde geleceğini belirtiyordu.
İbrahim Çoban, 08.11.2020 tarihinde kuşluk vakti arayıp yanına gelmesini, sohbet etmek
istediğini söylemesi üzerine derlemeci İbrahim Çoban’ı kırmayıp öğleden sonra geleceğini
söyledi. Derlemeci, 08.11.2020 tarihinde ikindi vakti İbrahim Çoban’ın evine vardı. O dönemde
Covid-19 salgını dolayısıyla fiziksel mesafeye dikkat edildi ki bütün derleme çalışmalarında bu
hususta dikkatli davranılmıştır. Biraz sohbetten sonra daha önce kendisinden derleme yaptığımız
Mehmet Çoban’ı arayarak derlemecinin geldiğini haber verdi. İbrahim Çoban ile biraz sohbet
ettikten sonra kendisinin Gündeşlioğlu’na ait bir hikâyeli türkü bildiğini söylemesi üzerine
derleme çalışmalarına başladık. İbrahim Çoban, Gündeşlioğlu’na ait hikâyeli türküyü icra
ederken kardeşi Mehmet Çoban geldi. İbrahim Çoban, icrasını hiç kesintiye uğratmadan sürdürdü.
Derlemeci ise Mehmet Çoban’a sadece el işaretiyle selam vermekle yetindi. Mehmet Çoban da
bir sandalyeye oturarak icrayı sessizce dinledi. İbrahim Çoban, Gündeşlioğlu’nun hikâyesini
anlattıktan sonra türküsünü cebinden çıkardığı bir defter yaprağına yazılı olan metine yer yer
bakarak icra etti. İcradan sonra aynı hikâyeli türkünün devamı olan bir türkü daha bildiğini ancak
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şu an aklında olmadığını, aklına gelirse telefon ile bize aktarabileceğini belirtti. İbrahim Çoban,
bütün icralarını hemen hemen aynı üslupla icra etmiştir. Türkülerin hikâye kısımlarında ara
sözlere başvurduğu gibi türkünün içeriğine göre de yer yer mizaha başvurmuştur. İcra aralarında
ise sohbetin konusuna göre fıkralar veya yörede yaşanmış komik olaylar anlatarak mizaha daha
çok yer verdiği görülmüştür. İcra sırasında el ve kollarını çok kullanmadığı, başını ise yer yer
hafifçe sağa sola salladığı görülmüştür. Hemen hemen her icranın sonunda ben böyle öğrendim,
ben böyle duydum tarzında ifadelere başvurmuştur. Kendine ait türküleri fotokopi yoluyla
çoğalttığı kitaptan bakarak icra etmesine karşın sözlü kültür ortamında öğrendiği türküleri ise bir
türkü hariç hepsini ezberden icra etmiştir. O bir türküyü ise (Gündeşlioğlu) tamamen yazılı metne
bağlı kalarak icra etmediği ara sıra ezberden icra ettiği görülmüştür. Kendi türkülerini yazılı
metne bağlı kalarak icra etmesi, çok uzun yıllar önce sözlü kültürden öğrendiği türküleri ise
ezberden icra etmesi ilginçti. İbrahim Çoban ile daha sonra çeşitli zamanlarda bir araya geldiğimiz
gibi hemen hemen üç-dört güne bir telefon vasıtasıyla da görüştük. İbrahim Çoban, derlemeciyi
sıklıkla aramakta, hal hatırını sormaktadır. Sadece hal hatır sormak için aramamakta, aklına
herhangi bir türkü geldiğinde de derlemeciyi arayıp telefonda bu türküleri icra etmekte,
beğenmemiz halinde çalışmamıza koymamızı istemektedir. Bazen de derlemeci, İbrahim Çoban’ı
hem hal hatır sormak hem de yörede söylenen hikâye ve türküler hakkında bazı konularda bilgi
almak için aramaktadır. Bu durumda da İbrahim Çoban, derlemeciye ilgili türküler ve hikâyeler
hakkında hem bilgi vermekte hem de bildiği ölçüsünde telefonda icra etmektedir. Telefon
görüşmelerinde icra edilen hikâyeli türkülerden bazıları şunlardır: Necip ile Zeynep, Kamberoğlu,
Efkârlısın Ġarı Bugün, Yanyöreb’e Tütün Diker, Kılıç Ali, Yıldım İki Avrad Elinden, Beňli
Dorum Yan Gelip De Yatıyá, Esmehan, Mıhçıoğlu’nun Ağıdı vd. İbrahim Çoban ile yüz yüze
geldiğimizde bu telefonda icra edilen türküler tekrardan canlı performans yoluyla kayıt altına
alınmıştır. İbrahim Çoban, bu icra ettiği hikâyeli türküleri daha önceki icralardaki üslupla icra
etmiş; icralarında ara sözlere, diyaloglara, mizaha, atasözleri, deyimlere vd. başvurmuştur.
İbrahim Çoban ve kardeşi Mehmet Çoban ile son kez 07.11.2021 tarihinde bir araya geldik. Bu
son buluşmamızda ise daha önce icra edilen ve kayıt altına alınan türkülerin tamamı yeniden kayıt
altına alınmıştır.
İsmail Dokuzoğlu ile Yapılan Derleme Çalışmalarının Bağlamı: 23.08.2020 tarihinde Durmuş
Sofular köyünde alan araştırması yaparken köylülerden biri kendi köylerinde İsmail
Dokuzoğlu’nun çok iyi türkü icracısı olduğunu söylemesi üzerine Dokuzoğlu’nun evine akşama
doğru vardık. Dokuzoğlu’ya kendimizi tanıttıktan sonra geliş amacımızı söyledik. Dokuzoğlu,
derlemeciyi ve derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Furkan Rüstem İncimat’ı çok iyi
karşıladı. Vakit akşam olduğu için hemen önümüze sofra serdirdi ve yemek ikramında bulundu.
Dokuzoğlu ile kısa tanışma ve yemek faslından sonra derleme çalışmalarına başlandı.
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Dokuzoğlu’yla 23.08.2020 tarihindeki bu derleme çalışmaları 18:20 dolaylarında başlayıp
22:15’e kadar sürdü. Tabii bu süre içerisinde yer yer molalar verilmiştir. Verilen molalarda ise
çay, meyve gibi çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Derleme çalışmaları İsmail Dokuzoğlu’nun
evinin balkonunda gerçekleşmiştir. Derleme esnasında derlemeci, derlemeciye saha çalışmasında
eşlik eden Furkan Rüstem İncimat, kaynak kişimiz Dokuzoğlu ve eşi bulunmaktaydı. Her icradan
sonra mola verilmiş; bu molalarda âşıklık geleneği, bozlaklar, türkülerin icra ortamları, türkülerin
işlevleri gibi konularda mülakat tarzında sohbet edilmiştir. Dokuzoğlu, ilk olarak Düziçi’nde
belediye başkanlığı yapmış olan aynı zamanda iyi bir âşık olan Cevdet Yeşil’e ait bir türküyle
(Bir Gün Sevgilimle Ġonuşuyorduk) icrasına başlamıştır. Dokuzoğlu, bütün türküleri sedirin
üstünde oturarak ve daha rahat oturmasına olanak sağlayan kucağına koyduğu bir yastık ile icra
etmiştir. Cevdet Yeşil’e ait türkünün ilk dörtlüğünü söyledikten sonra son iki dizeyi iki defa tekrar
etmeye gerek olup olmadığını ima eder biçimde “tekrar edmeyim, öyle” demesi üzerine
Dokuzoğlu’ndan türkü nasıl söyleniyorsa öyle icra etmesini rica ettik. Dokuzoğlu da bu ricamız
üzerine türkünün çoğu dörtlüğünün son iki dizesini iki defa tekrar etmiştir. Dokuzoğlu’nun
yanında önceden elle yazdığı repertuvarındaki türkülerin olduğu bir defter bulunmaktaydı. Bu
türküyü söylerken yer yer göz ucuyla bu deftere baktığı olmuştur. Genelde bazı dörtlüklerin ilk
dizesine baktığı, bunun dışında deftere bakmadığı gözlemlenmiştir. Türkünün dokuzuncu
dörtlüğünün ikinci dizesine “Götürdüler sa” şeklinde başlayıp hata yaptığını anlamış olacak ki
hemen doğru dizeyi baştan söylemeye başladı. Bu türküyü tamamladıktan sonra Bahadırlı
köyünde Çoban Kahya denen çok ünlü bir adamın ölümü üzerine kızının söylediği ağıda geçti.
Bu ağıdı (Çoban Kahya’nın Ağıdı) duraksamadan icra etti. Yine kucağında yastık bulunmaktaydı.
İcra ettiği bütün türkülerde olduğu gibi bu türküyü icra ederken de gözlerini çoğu zaman yummuş
veya kısmıştır. Üçüncü türkü Karacaoğlan’a ait “Ġızlar Halaya Düzüldü” adlı bir hikâyeli
türküydü. Karacaoğlan’a ait hikâyeli türküyü baştan sona duraksamadan icra etmiştir.
Karacaoğlan’ın türkülerini söylerken yine gözlerini çoğu zaman yummuş; bir elini önündeki
yasdığın üzerine, diğer elini de başının göz ile kulak arasındaki yere dayamıştır. Bu türküden
sonra “Halbur Yaylası” dediği türküye geçilmiştir. Halbur Yaylası türküsünü hiç duraksamadan
söyledikten sonra türkünün bir dörtlüğünü hatırlayamadığını belirtti. Bir iki dakikalık
düşünmeden sonra ilgili dörtlüğün aklına geldiğini söylemesi üzerine türkünün kalan dörtlüğünü
de icra ederek icrasını tamamlamıştır. Bu türküden sonra Dadaloğlu’na ait “Elden Geldi (de)
Elden Geddi Gaziler” adlı türküye geçildi. Dadaloğlu türküsünü diğer türküleri söylediği tarzda
söyledi. Dadaloğlu’ya ait türküyü söyledikten sonra türküyü biraz kısık sesle söylediğini ima eder
biçimde şimdi dışarıda olduklarını, konu komşuya ayıp olmaması amacıyla kısık sesle icra ettiğini
belirtmiştir. Biz de kendisine bir sıkıntı olmayacağını ima ettik. Hatta içeri girmeyi teklif ettik
ama havanın sıcak olması hasebiyle evin içinde sıcaktan oturamayacağımızı söyleyerek evin
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balkonunda söylemeye devam edeceğini belirtti. Bu türküden sonra Elbeylioğlu’na ait hikâyeli
türküye geçtik. Elbeylioğlu’na ait türküyü (Elbeylioğlı III) de aynı biçimde duraksamadan icra
etti. Elbeylioğlu türküsünün hikâyesine başladığında “Şimdi bu, İlbeyoğlu’nun işde. Siz de daha
e bilirsiniz, oralar hep bilir de…” diyerek derlemecinin Düziçili olması hasebiyle Elbeylioğlu’nun
Düziçi’nde çok iyi bilindiğini dolayısıyla bizim de bileceğimizi düşündüğünü ima etmiştir.
Elbeylioğlu’nun hikâyesiyle birlikte iki türküsünü duraksamadan söylemiştir. Bu türküden sonra
biraz yorulduğu anlaşılmaktaydı. Bu yüzden bu türküden sonra uzun bir mola verildi. Kendisine
hazır olup olmadığını sorduğumuzda hazır olduğunu ve Dadaloğlu’na ait bir türkü icra edeceğini
söyledi. Kayıt cihazlarımızı açarak Dadaloğlu’na ait hikâyeli türküyü derlemeye başladık. Vakit
de epey geç olduğu için Dadaloğlu’na ait türküyü öncekilerden biraz daha kısık sesle söylediğini
hissettik. Son türkü ise Gündeşlioğlu’na ait (Gündeşlioğlı I) bir türküydü. Gündeşlioğlu’ya ait
türküyü de duraksamadan söylemiştir. Gündeşlioğlu’na ait bu türkünün son dörtlüğünün üçüncü
dizesinin sonunda Dokuzoğlu’nun telefonu çalmaya başladı. Dokuzoğlu, türküyü söylemeye
devam etmekle birlikte bir yandan da telefonunu cebinden çıkarmaya uğraşıyordu. Telefonu
cebinden çıkardığı sırada türkünün son dizesini de tamamlayarak icrasını tamamlamıştı. Ancak
son iki dizeyi iki defa tekrar etmemiş, çalan telefonunu açarak telefon görüşmesi yapmıştır.
Dokuzoğlu ile yapılan 23.08.2020 tarihindeki derleme çalışması bu şekilde tamamlanmış oldu.
Dokuzoğlu’nun derleme cihazların hiçbirinden rahatsızlık duymadığını gözlemledik. Derleme
anında dinleyici kitlesi olan bizlerden de herhangi bir rahatsızlık duymadığı anlaşılıyordu.
İsmail Dokuzoğlu ile ilk derleme çalışmasından sonra yaptığımız telefon görüşmelerinde
repertuvarında başka türkülerin olduğunu, istememiz halinde bunları da icra edebileceğini
söylemişti. Biz de kültür adına, bu türkülerin kaybolmaması adına bu türküleri seve seve kayıt
altına almak istediğimizi bildirmiştik. Dokuzoğlu’nu 07.09.2020 tarihinde arayarak 08.09.2020
tarihinde akşam vakti buluşmak üzere randevulaştık. 08.09.2020 tarihinde tekrardan derleme
yapmak için akşam 20:20’de Dokuzoğlu’nun Durmuş Sofular köyündeki evine vardık. Biraz
sohbetten sonra derleme çalışmalarına başladık. Derleme anında Dokuzoğlu, eşi, derlemeci ve
derlemeciye saha çalışmasında eşlik eden Furkan Rüstem İncimat bulunmaktaydı. Dokuzoğlu, ilk
derleme çalışmalarındaki gibi yine kucağına bir yastık alarak icralarını gerçekleştirmiştir. İlk
olarak Karacaoğlan’a ait bir hikâyeli türküyle (Dolandım Geldim De Urum’u Şam’ı) icrasına
başladı. Bu türküyü duraksamadan söylemekle birlikte bir dörtlüğün aklına gelmediğini belirterek
icrasını tamamladı. İkinci türkü olarak Deli Boran’a ait bir hikâyeli türküyle (Deli Boran II)
devam etmiştir. Verilen moladan sonra Düziçili Ahmet Çavuş’a ait “Ġomşumuzun Adı İbiş” adlı
türküyle derleme çalışmalarına devam ettik. Dokuzoğlu, bu türküden sonra “Esemehan” adlı uzun
bir türkülü halk hikâyesi icra etti. Bu türkülü halk hikâyesinin icrası diğer hikâyeli türkülere göre
oldukça uzun sürmüştür. İsmail Dokuzoğlu o akşam bestesi kendisine ait “İzin Verin Ġalan Bize”
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adlı türkü ve birkaç daha türkü icra etmiştir. Gerçekleşen bu icralardan sonra vakit geç olduğu
için sonradan tekrardan görüşmek dileğiyle vedalaşarak oradan ayrıldık. Dokuzoğlu, icra ettiği
bütün türküleri bir önceki derleme çalışmalarındaki üslubuyla icra etmiştir, diyebiliriz.
Dokuzoğlu, bir önceki derleme çalışmalarında bütün türküleri hemen hemen duraksamadan ve
yanılmadan söylemesine karşın son derlememizde “Avrad Yeyin Seyri Benim Ġarnım Aç”
türküsünün ortasında yanıldığını söyleyerek türküyü tekrardan baştan icra etmek istediğini
söyleyerek icrasını sonlandırmıştır. Bu türkünün defterde yazılı olduğunu belirterek defteri önüne
almış ve dörtlüklerin ilk dizelerine bakarak türküyü kusursuz bir biçimde icra etmiştir. Gecenin
ilerleyen saatleri olduğundan ötürü yorulduğu her halinden belli oluyordu. Dokuzoğlu, türküleri
icra ederken ara sıra türkülerin dörtlükleri hakkında açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamaların
yanında olayın akışına göre kahramanların ruh halleri hakkında da açıklamalar yapmıştır.
Dokuzoğlu’nun yaptığı bu açıklamaların türkünün vermek istediği mesajı daha da açık hale
getirdiğini söyleyebiliriz. Dokuzoğlu’nun etkileyici bir sese sahip olması, türkü ve hikâyeleri tam
olarak bilmesi, icralarında yer yer mizaha ve ara sözlere başvurması etkili bir performans ortaya
koymasına katkı sağlamıştır.
Zekeriya Gözübenli ile Yapılan Derlemenin Bağlamı: Zekeriya Gözübenli ile 22.07.2019
tarihindeki derleme çalışmamızdan önce Zekeriya Gözbenli’nin türkü bildiği ve icra ettiği
bilgisine Âşık Dursun Yeşiloğlu’ndan ulaşmıştık. Belirtilen tarihte Hasanbeyli’nin Kalecik
köyündeki evine Âşık Dursun Yeşiloğlu ve Furkan Rüstem İncimat ile vardık. Zekeriya
Gözübenli, bizleri çok sıcak karşıladı. Âşık Dursun ile biraz sohbet ettikten sonra derleme
çalışmalarına başladık. Bize kendisine ait iki türküyü hikâyesiyle birlikte ezgisiyle icra etti.
“Şoför” türküsünün konusu yurt dışında kaza sonucu ölen bir Türk şoförün ölümü üzerine olduğu
için bu türküyü duygusal bir tavırla ve genelde de gözlerini yer yer yumarak icra etmiştir. Diğer
icra ettiği “Hostese Methiye” türküsü ise mizahi bir türkü olduğu için bu türküyü mizahi bir tarzda
icra etmiştir. Birçok ortamda icrada bulunduğu için olsa gerek Gözübenli, icra sırasında oldukça
rahat olduğu gözlemlendi. İcra sırasında türküyü kesip ara sözlere başvurmamıştır. Derleme
çalışmaları Hasanbeyli’nin Kalecik köyündeki tek katlı evinin bahçesinde gerçekleşmiştir.
Derleme esnasında derlemeci, Âşık Dursun Yeşiloğlu, Furkan Rüstem İncimat, kaynak kişimiz
Zekeriya Gözübenli, eşi ve çocukları bulunmaktaydı.
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SONUÇ
Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur kültürdür. Kültür, bir milleti sadece ayakta tutmakla
kalmaz onu geleceğe emin adımlarla taşır. Geçmişten bu yana kültür hakkında birçok tanım
yapılmış ise de günümüzde rağbet gören tanım, insanının yapıp ettiği her şey olarak yaygınlık
kazanmıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde geçiş törenleri, dinî ve milli bayramlar, halk
hekimliği, halk meteorolojisi gibi birçok unsur kültür haznesine dâhil olmaktadır. Bu kültürel
unsurların en önemlilerinden biri kuşkusuz ki halk türküleridir. Halk türküleri; bir toplumun
hafızası, kültürel belleğidir. Halkın acıları, yaşama sevinci, umutları, hayalleri, hayal kırıklıkları,
acı tatlı yaşanmışlıkları vd. türkülere yansımıştır. Türk milleti tarihten bu yana türküler, ağıtlar
terennüm etmiş; zengin bir türkü mirasını günümüze kadar getirmeyi başarmıştır. En erken
dönemlerde söylenen Alper Tunga Sagusu, Atilla’nın ölümü üzerine söylenen ağıt, Hunların
Gansu ilindeki Tsilenşan Dağı’ndan çıkartılmak zorunda kalınca yaktıkları ağıt Türklerin
hayatında türkü ve ağıtların ne kadar önemli olduğunu gösteren sadece birkaç örnektir. Tarihin
en erken dönemlerinden beri söylenen bu ağıtlar ve türküler; gelişerek, zenginleşerek,
yaygınlaşarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Sözlü kültür ortamında yaratılan türküler
günümüzde daha çok elektronik kültür ortamında yaratılmaya ve icra edilmeye başlamıştır.
1920’li yıllarda radyonun, 1960’lı yıllarda televizyonun, 1990’lı yıllarda internetin hayatımıza
girmesi ve hızla yaygınlaşmasıyla birlikte birçok folklor ürünü gibi sözlü kültür ortamında
yaratılan ve icra edilen türküler ve hikâyeler de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle Avrupalılar kendi
folklorunu derlemeye başlamış; bunları kayıt altına alarak edebiyat, müzik, resim gibi birçok
sanatsal yaratımlarında yararlanmışlardır. Derledikleri ürünlerden biri de halk türküleridir.
Batı’da ilk halk türküsü derleme çalışmaları 18. yüzyılda başlamıştır. Bizde ise İgnácz Kúnos’un
1887 yılından itibaren gerçekleştirdiği türkü derlemelerini saymazsak ilk türkü derleme
çalışmaları Cumhuriyet’in ilk yıllarına rastlar. Bu da bizde türkülerin derlenmesi konusunda
Batı’ya kıyasla ne kadar geç kaldığımızı göstermektedir. Batı’ya kıyasla geride kaldığımızı
oldukça zengin türkü ve hikâye haznesine sahip olmamıza karşın bizde derlenen ve kayıt altına
alınan türkü metinlerinin oranıyla Almanya, Macaristan gibi Batı ülkelerinde kayıt altına alınan
türkü metinlerinin oranı arasında uçurum olduğunu belirten araştırmacıların bu görüşleri de ortaya
koymaktadır. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra genelde folklor özelde ise türküler derlenmeye
başlanmış olmasına karşın daha derlenecek çok türkünün olduğunu ve türkülere sahip çıkılması
gerektiğini çok yakın dönemlerde Pertev Naili Boratav, Dursun Yıldırım gibi halkbilimi alanında
tanınmış araştırmacılar da dile getirmişlerdir. Anadolu türküler bakımından oldukça zengin bir
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coğrafyadır. Türkülerin ve hikâyelerin en zengin olduğu bölgelerden biri de Gâvurdağları ve
Çukurova’dır.
Çalışma sahası olarak seçtiğimiz Osmaniye (Gâvurdağları), Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi
yöreye ve Türk dünyasına damgasını vurmuş âşıklar başta olmak üzere Kır İsmail, Âşık
Abdurrahman, Âşık Feymânî, Karayiğit Osman gibi âşıklar yetiştirmiş olan Çukurova toprakları
içinde yer almaktadır. Bu bölge, türkü ve hikâye yönüyle oldukça zengin bir coğrafyadır.
Osmaniye’de radyo, televizyon, internet gibi teknoloi ürünlerin gelmesi ve yaygınlaşmaya
başlamasına kadar halkın en büyük eğlenme, vakit geçirme işlevini icra edilen türküler ve
hikâyeler yerine getirmiştir. Ancak teknolojinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte diğer birçok
kültürel unsur gibi geleneksel halk türküleri unutulmaya yüz tutmuştur. Bu türkülerden birçoğu
kayıt altına alınarak korumaya alınmış olmakla birlikte daha birçok geleneksel halk türküsü kayıt
altına alınmayı beklemektedir. Bu çalışmayla yörede söylenen, icra edilen 450 hikâyeli türkü
kayıt altına alınmıştır. Bunun yanında yörenin geleneksel ezgileri hakkında bir fikir sahibi olmak
adına özenle seçilen kırk türkü metni de alanında uzman bir akademisyen tarafından notaya
alınmıştır.
Gâvurdağları ve Çukurova bölgesi, Türklerin Anadolu’ya akın akın gelmesinden itibaren bir Türk
yurdu olmuştur. Akçakoyunlu, Karkın, Bayındırlı, Elbeyli, Farsak gibi birçok yerleşim yerinin
adı Türkmen boylarının veya oymaklarının adı olduğu gibi Ceyhan ve Seyhan Nehirlerinin ismi
de Orta Asya’daki Ceyhun ve Seyhun Nehirlerinin adı olmuştur. Yöreyi yurt tutan Türkmen
boyları yıllarca “göçerevli” bir yaşam sürmüştür. Göçerevli yaşam tarzı, her aşiret üyesinin kendi
aşiretine ve beyine sıkı sıkı bağlı kalmasına neden olmuştur. Bu yapı, Türklerin en önemli kültürel
yapılarından birini oluşturmaktadır. Bu yapının bile son zamanlara kadar korunması yörenin
aradan geçen onlarca yıla karşın Türklük özelliklerinden taviz vermediğini göstermektedir. Bu
yaşam tarzı, aynı zamanda F. Braudel’in “dağlı özgürlüğü” kavramına da oldukça uymaktadır.
Tarihi süreç içerisinde yöre Türkmenleri, yazları dağlarda ve yaylalarda geçirdiği gibi herhangi
bir güçle karşılaştıklarında da yine en bildik mekânlarına, dağlara sığınmışlardır. Osmanlı yöreyi
birçok iskân etme teşebbüsünde bulunmasına karşın bu yaşam tarzından dolayı yöre Türkmen
aşiretleri ilk fırsatta yine eski yaşam tarzlarına dönmüşlerdir. Yöre Türmenleri ancak 1865 yılında
Fırka-ı Islâhiye ordusunun gelmesiyle zorunlu iskâna tabi tutulmuşlardır. Bu iskân sonucu her
aşiret kışlık yerlerine iskân edilmekle birlikte Avşarlar yazlık yerlerini tercih etmişlerdir. Zorunlu
iskân yörede birçok türkünün hikâyesiyle birlikte teşekkül etmesine neden olmuştur. Bu hikâyeli
türküler yörede bugün bile söylenmektedir.
Yörede 76 köyde ve birçok mahalle ve beldede yaptığımız alan araştırması sonucu “Âşık Kara
İbrahim, Âşık Durmuş İmrek, Âşık Hasan, Âşık Mehmet Lök” gibi tespit edebildiğimiz kadarıyla

691

yazılı kaynaklarda yer almayan birçok hikâyeci âşık gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunun yanında
sahada gezdiğimiz yerlerin âşıklık geleneği hakkında güncel ve yeni bilgiler verilmiştir. Ayrıca,
Düziçi’nde kınalarda görev alan erkek hikâyeci âşıkların yanında “Paşa Ġarı (Emine Düldül),
Mercen Elif (Elif Gömlek), Havva Bacı (Havva Gürz)” gibi sadece kadınların bulunduğu
ortamlarda icralarını gerçekleştiren kadın icracıların varlığı da tespit edilmiştir. Karacaoğlan ve
Dadaloğlu yöreye damgasını vurmuş, kendinden sonra birçok âşığı etkilemiş iki önemli âşıktır.
Karacaoğlan ve Dadaloğlu’nun yöre âşıkları üzerindeki etkileri, sözlü ve yazılı kaynaklardan elde
edilen bilgiler ışığında teferruatlı bir şekilde açıklanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ise yöre
âşıkları ve amatör icracıları az veya çok kendi bestelerinde Albert Lord’un Sözlü Kompozisyon
teorisinde dile getirdiği “formül” ve “tema” ya uygun biçimde Karacaoğlan’ın ve Dadaoğlu’nun
türkülerindeki söz kalıplarından ve tematik yapısından yararlandıkları örneklerle ortaya
konulmuştur. Ayrıca, başka âşıklara ait türkülerin de bu âşıklara mal edildiği tespit edilmiştir.
Osmaniye’deki hikâyeli türküler “sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamı” ında icra edilmektedir.
Elektronik kültür ortamının yaygınlaşmaya başladığı 1990’lı yıllara türkülerin ve hikâyelerin icra
ortamların başında düğünler, ev ve oda sohbetleri, iş ortamları, yapılan etkinlikler gibi sözlü
kültür ortamları gelmektedir. Özellikle de Düziçi ve çevresinde kınacı âşıklık geleneğinin yaygın
olmasından dolayı hikâye ve türkü icra ortamlarının başında düğünler ilk sırada yer almıştır.
Düğünler günümüzde bile eskisi kadar olmamakla birlikte türkülerin icra ortamları arasında
varlığını sürdürmektedir. Yörenin ağırlıklı geçim kaynaklarından biri tarım ve hayvancılıktır.
Âşıklık geleneğine oldukça meraklı olan yöre insanı eski zamanlarda ister kendi isterse de
başkalarının işlerinde çalışırken olsun sıklıkla türkü söylemişlerdir. Söylenen bu türküler ise
literatürde “iş türküleri” olarak bilinen türküler olmayıp yörede her ortamda söylenen yörenin
geleneksel halk türküleridir. Bu söylenen türküler ise çalışanların hem eğlenme ve hoş vakit
geçirme ihtiyacını karşılamış hem de psikolojik olarak iş yükünün ağırlığını hafifletmiştir.
Erzurum ve Kars’ta âşıkların doğal icra ortamlarının başında gelen kahvehane, yörede âşıkların
icra ortamları arasında son sıralarda yer almaktadır. Yöre ahalisinin çoğunluğu yurt içi ve yurt
dışında inşaat firmaları başta olmak üzere çeşitli işlerde çalışmaktadır. Burada çalışan işçiler;
mesai saatinde, verilen molalarda, akşamları yörenin geleneksel türkülerini icra ettikleri
görülmüştür. Bekir Akan, Hüseyin Çoban gibi kaynak kişilerimizin repertuvarındaki türkülerden
bazılarını bu iş ortamlarında öğrenmeleri, Âşık Kemal Kurt, Âşık Kemal Kıl, Âşık Abdi Şeker
gibi âşıkların buralarda türkü söylemesi ve bestelemeleri de bunu doğrulamaktadır.
Yurt içi ve yurt dışında festival, kutlama, anma, şölen gibi birçok etkinlik yapılmaktadır. Bu
bağlamda yörede de birçok etkinlik ve programlar yapılmaktadır. Osmaniye merkezde faaliyet
gösteren OFAD ve OŞYAD başta olmak üzere diğer dernekler ve vakıflar, Kadirli’de faaliyet
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gösteren KAVAK, Düziçi’nde faaliyet gösteren “Düziçi Karacaoğlan Kültürünü Yayma ve
Yaşatma Derneği” ve “Karacoğlan Kültür ve Dayanışma Derneği” adlı iki dernek, Bahçe’de
faaliyet gösteren “Kızlaç Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği” gibi birçok dernek yaptıkları
etkinliklerde âşıklara da yer vermektedir. Bugün Osmaniye’deki çoğu âşık OFAD ile OŞYAD
çatısı altında faaliyet yürütmektedir. OFAD’ın başkanının âşık, OŞYAD’ın başkanının ise hem
gazeteci hem de şair ve yazar olması il merkezindeki âşıkların bir kısmının bu dernekler altında
bir araya gelmesinde önemli etken olmuştur. Bu iki dernek il merkezinde âşıklık geleneğiyle ilgili
birçok programa imza atmış, atmaya da devam etmektedir. Aynı fonksiyonu Kadirli’de KAVAK,
Düziçi’nde ise “Karacaoğlan” adı altında faaliyet yürüten iki dernek ve “Osmaniye Düziçililer
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” başkanı Ziya Kılıç’ın kişisel çabası yerine getirmektedir.
Yörede birçok âşık kendi sanatını bu derneklerin vasıtasıyla sunma imkânı bulmuştur. Yöre
âşıkları sadece il içinde yapılan etkinliklere katılmamışlar, yurt içinde yapılan çeşitli etkinliklere
de katılmışlar, buralarda icralarını gerçekleştirmişlerdir. Konya Âşıklar Bayramı, bunlardan
sadece biridir.
Yöreye özellikle de 1940-1970 yıları arasında destan satan âşıklar ve Darendeli çerçiler gelmiş;
yöre halkı destancıların sattığı destanları ve Darendeli çerçilerin sattıkları Karacaoğlan,
Dadaloğlu, Kerem ile Aslı, Âşık Garip gibi birçok halk kitabını aldıkları ve okuduklarıtespit
edilmiştir. Hatta bazı icracılar, repertuvarındaki birçok türkü ve hikâyeyi bu kitaplardan
öğrenmişler; bazıları da bu kitapları okuyarak icralarını gerçekleştirmişlerdir.
Radyo, televizyon ve internetin yöreye gelmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte türkü ve hikâyeli
türküler elektronik kültür ortamında icra edilmeye başlanmıştır. Yerel radyo ve televizyon
istasyonları yıllarca âşıklık programları yaparak yörede hem âşıklık geleneğini canlı tutmuşlar
hem de birçok âşığın tanınmasında ve sanatını sunmasında öncülük etmiştir. 1990’lı yılların
başında yörede kınacı âşıklık geleneğinin bitmesiyle bu boşluğu Âşık Dursun’un Düziçi Fm ve
Düziçi Mega Fm’de 15 yıl boyunca “Ozanların Telinden”, “Sazımızdan Sözümüzden” gibi
yaptığı programlar doldurmaya çalışmıştır. Bunun yanında Osmaniye’de faaliyet gösteren yerel
televizyon kanalı ORT, yıllarca âşıklık programlarına yer vermiş, birçok âşığın tanınmasında ve
icrasını sunmasında öncü rol oynamıştır. İnternetin yagınlaşmasıyla birlikte icracılar “Facebook”
“Instagram” gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. İcracılar, hem kendi hem de yöreye
ait birçok türküyü bu kişisel hesaplarından paylaşmaktadır. Bu paylaşımlar ise birçok kişi
tarafından izlenmekte, paylaşılmakta ve bunlara yorum yapılmaktadır. Yöre âşıklarının ve amatör
icracıların bazı icraları “Youtube” kanalına yüklendiği ve bu videoların icracının tanırlılığına ve
paylaşımın içeriğine göre az veya çok görüntülenmiştir. Günümüzde yörede türkülerin icra
ortamlarının başında elektronik kültür ortamının geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Sahada derlenen türkülerin yapısal özellikleri Türk halk şiirinin genel yapısıyla büyük oranda
uyuşmaktadır. Derlenen türkülerin nerdeyse tamamına yakını hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım
birimiyle oluşmuştur. En sık kullanılan kafiye yarım uyak olmakla birlikte tam, zengin, tunç ve
cinaslı uyaklar da türkülerde görülmektedir. Kafiyeler ağırlıklı olarak “kulak için kafiye”
anlayışıyla oluşturulmuştur; “c-ç, a-e, p-k, n-y, d-t” gibi yakın harflerle ahenk sağlanmaya
çalışılmıştır. Dondurulmuş metin olarak bakıldığında göze batan bu harfler ezgiyle söylendiğinde
kulağı tırmalamamaktadır. Bunun dışında dizelerin başında, ortasında ve sonunda kullanılan
“aman, aydost, of, of ulan” gibi ünlemler ve “de” bağlacı ise yine dondurulmuş metin olarak
bakıldığında dizelerin hece ölçüsünü bozduğu görülecektir. Ancak bunların ezgiyle söylendiğinde
kulağı tırmalamak bir yana türküye ayrı bir ahenk ve renk katmaktadır. İcralarında bu ünlemleri
ve bağlacı kullanan icracılardan aynı türküyü şiir şeklinde icra etmelerini rica ettiğimizde bu
ünlemlerden hiçbirini kullanmamaları fazlalıkmış gibi görünen bu ünlemlerin türkülerin ezgili
icralarında oldukça önemli bir işleve sahip olduğu anlaşılmıştır. Özellikle de Dadaloğlu
türkülerinde geçen “Ahey, Aydost” gibi ünlemler söylenen türküye yiğitlik havası katmıştır.
Türkülerin iç yapısında ise belli söz kalıplarının kullanıldığı görülmüştür. Albert Lord’un Sözlü
Kompozisyon terosinde öne sürdüğü “formül” derlenen türkülerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Türkülerde en sık kullanılan söz kalıplarından bazıları ise “Ala gözlü benli dilber, Ala gözlerini
sevdiğim dilber, Sabahdan uğradım, Ġadir Mevlam, Diyor, Hecine de … hecine, mesdine de …
mesdine” gibi söz kalıplarıdır. Bu söz kalıpları yer yer yine Albert Lord’un öne sürdüğü “tema”
ya zemin hazırladığı görülmüştür. Örneğin “Ala gözlü benli dilber” şeklinde söz kalıbıyla
başlayan türkülerin çoğunda güzel bir kadın övülmüştür. Kullanılan bu söz kalıpları türkünün iç
yapısını şekillendirdiği gibi dış yapı unsurlarını da şekillendirmiştir.
Derlediğimiz metinlerinin büyük çoğunluğunu “aşk, sevda, ölüm, gurbet, ayrılık, hasret, yiğitlik
ve kahramanlık, övgü, yergi, alay, eleştiri, şikâyet, eğitici, öğretici, arzu ve istek konulu” türküler
oluşturmaktadır. Ancak derlenen türkülerden bazılarının teması değişkenlik göstermektedir.
Örneğin birinin ölümü sonrasında söylenen türkü şikâyet veya eleştiri tarzında olabilmektedir.
Türkü bu yönüyle hem ölüm temalı bir türkü hem de şikâyet konulu türküler grubuna girmektedir.
Bu sadece derlediğimiz türküler için geçerli olmayıp Anadolu sahası türküleri için de geçerli
olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bunun yanında derlediğimiz yirmi beş
civarında türkü ise yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Bu türküler, yörede yaşanan bir olaya
dayanan türküler olup yöreye özgü türkülerdir.
Türküler doğdukları andan itibaren sözlü kültür ortamının çarkından geçerek çeşitlendiği gibi
bazen aynı türkü başkalarına mal edilebilmektedir. Tarafımızca derlenmiş aynı hikâyeli türkünün
farklı kaynak kişilerden derlenmiş varyantlarında değişikliklerin olduğu görülmüştür. Bunun
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yanında tarafımızca derlenmiş türkülerle yöreden daha önce derlenmiş türküler arasında da hem
türkü sözlerinde hem hikâye kısımlarında farklılaşmalar olduğu tespit edilmiştir.
Yörede özellikle de teknolojinin yaygınlaşmadığı zamanlarda türküler ve hikâyeler yöre halkının
en büyük eğlenme ve vakit geçirme işlevini yerine getirmekteydi. Bu yönüyle türküler ve
hikâyeler yöre halkının vazgeçilmez bir parçasıydı. Yaptığımız alan araştırması sonucunda
yörede türküler ve hikâyeler yöre halkının sadece eğlenme ve vakit geçirme işlevini karşılamadığı
“Eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevi, Değerlere, toplum
kurumlarına ve törelere destek verme, Toplumu bütünleştirme kaynaştırma işlevi, Toplumsal ve
kişisel baskılardan kurtulma işlevi, İletişim işlevi, Problem çözme işlevi, Estetik zevk işlevi,
Protesto İşlevi, Efkâr dağıtma işlevi” gibi birçok işlevi yerine gerdiği tespit edilmiştir. Her bir
işlevin yöre halkı nezdinde çok önemli bir yere sahip olduğu türkü metinlerinden ve kaynak
kişilerin verdiği bilgilerden hareketle ortaya konmuştur. Kişiler ve gruplar arasındaki
problemlerin söylenen türküler sayesinde çözüme kavuşması; Türkülerin içinde yer alan kültürel
değerlerin eğitici bir fonsiyon üstlenmesi; yaşanan acıların ve sıkıntıların söylenen türkülerle
unutulmaya çalışılması bu işlevlerden sadece birkaçıdır.
İcracıların hemen hemen tamamı icralarını yöresel ağızla gerçekleştirmişlerdir. İcracılar, icra
sırasında “atasözü, deyim, yansıma sözcük, ara söz, formel kalıp, diyalog, iç monolog” gibi
anlatım tekniklerinden faydalanmışlardır. Bunun yanında İbrahim Çoban, Âşık Softa gibi bazı
icracılar, mizaha da sıklıkla başvurmuştur. İcracıların icra sırasında en sık başvurdukları anlatım
tekniği ise “ara sözler” olmuştur. Hikâyenin uzunluğuna veya kısalığına göre başvurulan ara
sözlerin sayısında artış veya azalma olmuştur. Başvurulan bu ara sözler türkünün ve hikâyenin
bağlamının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunduğu gibi eski zamanlardaki birçok gelenekgörenek, alet-edavat, uygulama, yaşam tarzı hakkında bilgilere de açıklık kazandırmıştır. İcracılar
icralarında “kahraman, gözlemci ve ilahi” bakış açılarına az veya çok başvurmuşlardır. Derlenen
türkülerin hikâyelerinde iki veya daha fazla kahramanın karşılıklı konuşmaları bulunması halinde
icracıların tamamına yakını bu konuşmaları kahramanların ağzıyla icra etmişlerdir. Bundan başka
“Emmim oğlu, Oğlan Geldin Ġamlı Ġamlı Oturdun, Sallanarak Suya Geder” gibi birçok türkü
kız ile erkeğin karşılıklı atışması şeklindedir. Dolayısıyla bu türkülerin karşılıklı olarak
söylenmesi esnasında diğer hikâyelerde söylenen türkülerde olduğu gibi anlatıcı aradan çıkıp
devreye kahramanlar girmektedir. İcracıların bu anlatım tekniklerine başvurmaları, icraların bir
sanatsal yaratım olduğunu da göstermektedir.
Türküler ezgilerine göre “uzun ve kırık hava” olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Yöre
türküleri üzerine daha önce araştırma yapmış araştırmacılar, yörede icra edilen bozlakların uzun
hava şeklinde icra edildiği konusunda hemfikirdir. Ancak yörede kırık hava şeklinde söylenen
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türküler de bulunmaktadır. Derlenen türkü metinlerinden örnek olması bakımından kırk tanesi
notaya alınmıştır. Notaya alınan türküler ise rast gele seçilmemiş; ağırlıklı olarak yörede yaygın
olan ezgi kalıplarıyla icra edilen türkü metinleri seçilmiştir. Seçilen parçalar ise türkülü halk
hikâyelerine ait türküler, Karacaoğlan ve Dadaloğlu’na ait türküler, icracıların kendilerine ait
türküler, kadınların icra ettiği türküler, ağıtlar ve elektronik kültür ortamından beslenen icracılara
ait türkülerdir. Notaya alınan bu kırk türkü metninin ezgisinin yirmi iki tanesi uzun hava, 18 tanesi
de kırık havadır. Bu da yörede uzun havaların ağırlıkta olduğunu ancak buna karşın kırık havanın
da az olmadığını göstermektedir. Derlenen türkülerin ses sitemi 5’li aralıktan 12’li ses aralığına
kadar çıkmakla birlikte 11’li ses aralığının daha yaygın olduğu görülmüştür. Türkülerin
makamlarının büyük çoğunluğunun ise Muhayyer ve Hüseyni makamında olduğu kırk türkünün
on yedisinin Muhayyer, on iki tanesinin ise Hüseyni makamında olmasından anlaşılmaktadır.
Osmaniye, 1865 yılına kadar göçerevli bir yaşam sürdüğü için Orta Asya’dan getirdiği birçok
kültürel unsuru uzun süre muhafaza etmişlerdir. Korumayı başardıkları bu kültürel unsurlardan
biri ise eski mitik unsurlardır. Yörede derlenen türkülerde mitik unsurlar halk bilimi ve dinler
tarihi başta olmak üzere diğer disiplinlerin verilerinden faydalanılarak alt başlıklar altında analiz
edilmiş ve yorumlanmıştır. Özellikle de doğrudan doğruya dağlara, ağaçlara ve turnalara
söylenmiş türkülerin çokluğu yörede mitolojik izlerin günümüze kadar geldiği ve bilinçaltında da
olsa yaşamaya devam ettiği bu türküler vasıtasıyla ortaya konulmuştur. Özellikle de yer-su
kültünün önemli bir unsuru olan “dağ, ağaç ve su” kültüyle ilgili parçaların çokluğu da bunu
doğrulamaktadır. Mesela Karacaoğlan hep bir su (dere, çay, nehir) kenarında âşık olmuş veya
başka bir kişiliğe bürünmüştür. Yine yörede bulunan Düldül Dağı’na Karacaoğlan başta olmak
üzere birçok âşık doğrudan türkü söylemiş, onunla dertleşmiş, konuşmuş, sorular sormuş, ona
hayranlığını dile getirmiştir. İster hikâye kısımlarında isterse de türkü sözlerinde olsun mitolojik
sayıların ve renklerin çokluğu da dikkat çeken bir diğer önemli husustur.
Yörede derlenen türküler bağlam merkezli halkbilimi kuramları doğrultusunda ele alınıp
incelenmiştir. Yöreden 123 kaynak kişiden türkü derlemesi yapılmıştır. İcracıların yaşları,
cinsiyetleri, meslekleri, eğitimleri, ikametgâhları, amatör ve profesyonel olmaları, saz çalıp
çalamamaları hakkındaki bilgiler grafiksel olarak verilmiştir. Yapılan bu analizlere göre
icracıların büyük bir oranı âşıklık geleneğine hevesli, eskiden birçok hikâyeci âşığın icra
ortamında bulunmuş yaşlı kişilerden oluşmaktadır. Bu da genç kuşağın yörede eskiden beri
söylenegelen geleneksel hikâyeli türkülere pek rağbet etmediğini göstermektedir. İcracıların otuz
iki tanesi hikâyeci âşık, âşık, halk şairidir. Diğer icracılar ise amatör icracılar olarak
adlandırabileceğimiz kişilerdir. Bu amatör icracıların bir kısmı kendi köyünde veya mahallesinde
türkü icra etmesiyle tanınan kişilerdir. İcracıların 20’si kadın, 103’ü erkektir. Erkek icracıların
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kadın icracılardan çok olmasının en önemli saiklerinden biri yörede hikâyeci âşıklık geleneğinin
genelde erkekler arasında yaygın olmasıdır. Hikâyeci âşıkların erkek olması, bu âşıkların
düğünlerde, ev ortamlarında icralarını çoğunlukla erkeklerin olduğu ortamda icra etmesi erkek
dinleyicilerin kadın icracılara göre daha çok türkü ve hikâye öğrenmesine katkı sağlamıştır.
Sonuç olarak Osmaniye yöresi âşıklık geleneği açısından oldukça güçlü bir coğrafyadır. Bu
bölgede önemli âşıklar ve hikâyeci âşıkların yetişmesi de bunu doğrulamaktadır. Eski zamanlarda
sözlü kültür ortamında yaratılan, icra edilen, aktarılan, dinlenen hikâyeli türküler; 1990’lı
yıllardan itibaren televizyon, internet, orkestra gibi teknolojik ürünlerin yörede hızla
yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Yörenin geleneksel hikâyeli
türküleri, geleneğe meraklı bazı gençler sayılmazsa yaşlı insanların hafızasının derinliklerinde
saklı kalmış, bunlar da zamanla unutulmaya yüz tutmuştur. Her ne kadar yörede geleneksel halk
türküleri eskisi kadar icra edilmemekle birlikte az çok bu geleneğin içinde bulunmuş olan Tahir
Erdoğdu, Âşık Dursun gibi bazı âşıklar tarafından bu gelenek sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Yörede türkülü halk hikâyelerine artık eskisi gibi talep olmadığı için hikâyecilik geleneği yerini
tamamen türkü ve hikâyeli türkü geleneğine bırakmıştır. İcra edilen bu türküler ise artık yalnızca
sözlü kültür ortamından öğrenilen türküler değildir. Yeni yetişen âşıklar ve halk şairleri
repertuvarlarını elektronik kültür ortamıyla zenginleştirmekte, müzik stilini buna göre
şekillendirmektedir. Bütün bu gelişmelere karşın yörede türkü geleneği yaşamaya devam
etmektedir. Bu çalışmayla yörede söylenen 450 hikâyeli kayıt altına alınmış ve bu kayıt altına
alınan türkü metinleri bağlam ve metin merkezli halkbilimi kuramları başta olmak üzere
halkbilimiyle yakın bağları olan diğer disiplinlerin verileri ışığında tahlil edilmiş, yorumlanmıştır.
Yöre âşıklık geleneği açısından oldukça zengin bir yöredir. Dolayısıyla türkü ve hikâye yönüyle
de zenginlik arz etmektedir. Yörede yıllarca anlatılan geleneksel hikâye ve türküler modern
hayatın getirdiği yenilikler karşısında tutunamaz olmuş, bu geleneksel hikâye ve halk türküleri
yaşlı kuşağın belleklerinde kalmıştır. Bu kişilerin de ölmesi halinde bu ürünler kitaplarda,
antolojilerde bağlamından kopuk bir şekilde yer alacaktır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu folklor
ürünlerinin yaşatılması, canlandırılması, genç kuşaklara aktarılması için bazı çalışmalar
yapılmalıdır. Sahadan elde ettiğimiz izlenim ve bilgilerden hareketle ilk olarak yapılması
gerekenleri sıralamak gerekirse aşağıda sunduğumuz önerileri sıralayabiliriz.
Eski zamanlarda düğünler ve ev ortamları gibi sözlü kültür ortamında icra edilen hikâye ve türkü
icra ortamları bu geleneğin içinde yetişmiş icracı ve dinleyicilerden oluşan bir ekiple, hazırlanan
yapay veya doğal ortamlarda çekimi yapılmalı ve bu çekimler arşivlenmelidir. Böylece
kitaplarda, antolojilerde yer alan türkü ve hikâyelerin bağlamı da canlı performans yoluyla dijital
ortamda gelecek kuşaklara aktarılmış olunacaktır. Ayrıca MEB ile yapılacak protokol ile okullara
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bu icracıların konuk edilmesi sağlanmalıdır. Bu yöntemle yeni nesil kuşaklar hem âşıklık geleneği
hakkında ilk elden bilgi sahibi olacak hem de âşıkların canlı performanslarını izleyerek deneyim
kazanmış olacaklardır. Bu şekilde kültürel süreklilik sağlanmış olunacaktır.
Yörede halk şiir tarzında şiir yazan birçok âşık ve halk şairi bulunmaktadır. Bu kişilerden birçoğu
maddi imkânsızlıktan dolayı şiirlerini/türkülerini kitaplaştıramamaktadır. Bu kişilerin ölümüyle
birlikte her biri ayrı kıymet arz eden bu türkü ve şiirlerin de birçoğu kaybolup gitmektedir. Gerekli
kurumların işbirliği ve kurulan bir komisyonla her yıl bu âşıkların ve halk şairlerinin en azından
bir kısmının kitaplarının çıkarılması hem türkü ve şiirlerin korunması hem de âşıklık geleneğinin
canlı kalması adına oldukça önemli bir adım olacaktır. Dadaloğlu ve Karacaoğlan yöreye
damgasını vurmuş iki âşıktır. Yörede Karacaoğlan ve Dadaloğlu adına önemli etkinlikler yapılmış
ve yapılmaya da devam edilmektedir. Karacaoğlan’ın Düziçi’nde bazı kurumlara isim olarak
verilmesi, Hoğdu Yaylasındaki mezarının devlet eliyle anıt mezar olarak yapılması bu bağlamda
önemli adımlardır. Bu iki âşık adına yapılacak festival, kutlama, anma programları vd. hem bu iki
âşığın kültürel bellekte kalmasına hem de türkü geleneğinin canlı kalmasına katkısı olacaktır. Bu
saydığımız dışında daha birçok çalışma, proje, faaliyet yapılabilir. Bunun için gelenek
temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, folklora gönül vermiş kişiler, devlet kurum
ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Yapılan işbirliği ve fikir
teatileri sonucunda bazı önlemler alınarak, çalışmalar yapılarak bu gelenek yaşatılabilir, genç
kuşaklara aktarılabilir.
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HİKÂYELİ TÜRKÜ VE HİKÂYELİ TÜRKÜLERLE İLGİLİ BİLGİLER
DERLENEN KAYNAK KİŞİLER
KAYNAK KİŞİ

DOĞ
UM
YILI
1943

MESLEK

YAŞADIĞI YER

EĞİTİM
DURUMU

Çiftçi

Düziçi/Yenice Haruniye
Mah.
Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Yeşilyurt köyü

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
İlkokul

1

Halil KILIÇ
(Zorro Halil)

2

Ahmet KURT

1948

Emekli

3

Âşık Mehmet
KINA
Melek İŞİ

1967

Serbest
Meslek/Âşıklık
Ev hanımı

5

Âşık Karayiğit
Osman (Osman
İper)

1950

Çiftçilik ve
Hayvancılık/Hik
âyeci Âşıklık

Düziçi/Çitli köyü

6

Tahir Erdoğdu
(Âşık Ersanî)
Ali AVCI

1960

Emekli/Âşıklık

Osmaniye
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Düziçi/Kuşçu köyü

Ali ÖZDEMİR
(Höke Ali)
Mehmet
YILMAZ
Meryem
CEVAHİR
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Çiftçilik,
hayvancılık ve
hayvan
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Düziçi/Haruniye Mah.

Okumayazmayı
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öğrenmiştir
İlkokul

1968

Çiftçi

Düziçi/Gökçayır köyü

İlkokul
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Düziçi/Gökçayır köyü
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1938

Çiftçilik ve
hayvancılık
Çiftçilik

Düziçi/Gökçayır köyü

12

Ali CEVAHİR
(Bedir Ali)
Mulla
CEVAHİR
(Bedir Mulla)

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
İlkokul terk

13

Kâmil
TOPALAK

1949

Çiftçi

Kadirli/Aşağı Çıyanlı
köyü

4

7

8
9
10

11

1946

Düziçi/Gökçayır köyü

Düziçi/Gökçayır köyü

İlkokul
Okumayazma yok
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
Lise

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
Okumayazmayı
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İlkokul
Okumayazma yok
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15
16
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Ziya TİMUR
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Çiftçi

Kadirli/Bekereci köyü
Kadirli/Sofular köyü

17
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Yemliha
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Karaca
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Mustafa
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(Âşık Halil
Kabaca)
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beldesi (Yukarı Tüysüz)
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Sumbas/Merkez
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Çiftçi

Sumbas/Alibeyli köyü

İlkokul

1972
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Sumbas/Gafarlı köyü
Sumbas/Höyük köyü

İlkokul
İlkokul terk

Abdurrahman
KIVCI
Bekir
KAHRAMAN

1941

Çiftçi
Hayvan
tüccarlığı ve
çiftçilik
Çiftçi

1929

Çiftçilik ve
hayvancılık

Bahçe/Daşoluk
köyü/Buğdaycık Mah.
Düziçi/Güzelyurt köyü

29

Güllü KÜRKLÜ

1940
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30
31

Mehmet LÖK
Âşık Dursun
YEŞİL
İbrahim
ÇOBAN (Âşık
Çobanoğlu)

1950
1959

Çiftçilik
Emekli/Âşıklık

Okumayazma yok
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
Okumayazma yok
İlkokul
Lise

1943

Emekli

33

Mehmet
ÇOBAN

1950

Çiftçilik ve
hayvancılık

Düziçi/Akdere Farsak
köyü

34

Hüseyin
ÇOBAN
Hasan ÖNER

1968

İşçi

1933

Muhammet
SERÇE
Rabia DÜLDÜL

1953

Çiftçilik ve
esnaflık
Çiftçilik ve
hayvancılık
Ev hanımı

Düziçi/Akdere Farsak
köyü
Düziçi/Yukarı Hacılar
Mah.
Düziçi/Karaguz köyü

18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28

32

35
36
37

1933

1970

Düziçi/Oluklu Çunur
köyü
Düziçi/Çerçioğlu köyü
Düziçi/Yenice Haruniye
Mah.
Düziçi/Akdere Farsak
köyü

Düziçi/Çitli köyü

İlkokul
İlkokul
İlkokul terk
İlkokul terk
Ortaokul
Ortaokul

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
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38

Selim ŞAHİN

1948

Düziçi/Atalan beldesi

1968

Çiftçilik ve
hayvancılık
Serbest meslek

Düziçi/Çitli köyü

Okumayazma yok
İlkokul

39

41

Âşık Kemal Kıl
(Hacı Kemal)
Hatice
CEVAHİR
Selver NAYAN

1945

Ev hanımı

Düziçi/Gökçayır köyü

İlkokul
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Ev hanımı

Düziçi/Çotlu köyü

Muhittin AVCI

1944

Çiftçi

43

Gülsüm KIRCA

1931

Ev hanımı

44

Arif DUMAN

1951

Emekli

45
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Sait AKOL
Abdi
AKGÖLLÜ
İsmail ACUN

1945
1945

Çiftçi
Çiftçi

Osmaniye/Dervişiye
köyü
Osmaniye/Cevdetiye
beldesi
Osmaniye/Cevdetiye
beldesi
Osmaniye/Kırmıtlı köyü
Kadirli/Cığcık köyü

Okumayazma yok
İlkokul

42

1949

Osmaniye/Kırıklı köyü

İlkokul

Abdurrahman
ÖZTÜRK
Mustafa KOCA
Adil AKKUŞ
Âşık Abdi
ŞEKER
Doğan KETE
Ayşe KETE

1953

Çiftçilik ve
hayvancılık
Emekli

Osmaniye/Kayalı köyü

İlkokul

1945
1956
1954

Emekli
Emekli
Serbest meslek

İlkokul
İlkokul
İlkokul

1955
1936

Emekli
Ev hanımı

Osmaniye/Kayalı köyü
Osmaniye/Dereli köyü
Osmaniye/Şekerdere
köyü
Düziçi/Alibozlu köyü
Düziçi/Alibozlu köyü

Mehmet
GEZER
Bediha GEZER
Mustafa
KIRGIN
Nuh KILIÇ

1952

Çiftçi

Düziçi/Alibozlu köyü

Lise
Okumayazma yok
İlkokul

1952
1954

Ev hanımı
Çiftçi

Düziçi/Alibozlu köyü
Düziçi/Karagedik köyü

İlkokul
İlkokul

1946

Düziçi/Çitli köyü

İlkokul

Fatma
KÜRKLÜ
Mehmet
COŞKUN
Arif COŞKUN
Mehmet
COŞKUN
(Orijinal
Mehmet)
Âşık Yahya
GÜRZ
Süleyman
GÜZEL
Ali YÜCEL

1946

Çiftçilik ve
hayvancılık
Ev hanımı

1946

Emekli

Düziçi/Oluklu Çunur
köyü
Düziçi/Ellek beldesi

Okumayazma yok
İlkokul

1945
1958

Çiftçi
Emekli

Düziçi/Ellek beldesi
Düziçi/Ellek beldesi

İlkokul
İlkokul

1963

Emekli

Düziçi/Çitli köyü

Ortaokul

1953

Emekli

Düziçi/Pirsultanlı köyü

İlkokul

1928

Çiftçilik

Düziçi/Yarbaşı beldesi

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.

40

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

Okumayazma yok
Ortaokul
Ortaokul
İlkokul
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1936

Serbest meslek

Düziçi/Pirsultanlı köyü

66

Hamza
YAŞKEÇELİ
Mustafa KAYA

1947

Çiftçi

Düziçi/Elbeyli köyü

67

Fatma BEBEK

1947

Ev hanımı

Düziçi/Elbeyli köyü

68

1934

Çiftçilik/hikâyec
i âşıklık

Düziçi/Yazlamazlı köyü

69

Âşık Tus
Mustafa
(Mustafa
Çabuk)
Hasan EKER

1960

İşçi/çiftçi

Düziçi/Yeşilyurt köyü

70

Ömer KINA

1956

Düziçi/Yeşilyurt köyü

71

Mehmet GÖL
(Âşık Güllü)
Ökkeş HAK
Mehmet
BALÇIK

1964

Çiftçilik ve
hayvancılık
Serbest meslek

Okumayazma yok
Okumayazma yok
Okumayazma yok
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Okumayazma yok
İlkokul terk

Düziçi/Yeşilyurt köyü

İlkokul

1969
1937

İşçi
Çiftçilik

Düziçi/Çatak köyü
Düziçi/Karacaoğlan
Mahallesi

74

Âşık Mustafa
KÖSE

1938

Çifçilik/hikâyeci
âşıklık

Düziçi/Karkın Mah.

75

Âşık Kemal
KURT
Mehmet
YUTKAL
Ahmet GÖL

1958

İşçi (emekli)

1952

Serbest meslek

1955

Serbest meslek

78

Mehmet İNCE
(Âşık Kiki
Mehmet)

1950

Emekli

Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Çirişliyazı
Mevkii
Düziçi/Çirişliyazı
Mevkii
Hatay/Erzin

İlkokul
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
İlkokul

79

Kemal HİNDİ

1946

Çiftçi

80

Bekir AKAN

1954

Emekli

81
82

1944
1941

Serbest meslek
Çiftçi

83

Ali ÇIPLAK
Abdülkadir
TIRAŞ
Nurettin KURT

1952

Serbest meslek

84

Ahmet GÜRZ

1931

Kalaycılık

85

Mehmet Kırmıt
(Bekçi)
Musa KILIÇ

1945

Çiftçilik ve
hayvancılık
Çiftçilik ve
hayvancılık

65

72
73

76
77

86

1947

Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Yazlamazlı köyü
Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Çitli köyü
(Düziçi merkezde
oturuyor)
Düziçi/Gökçayır köyü
Düziçi/Çitli köyü

Okumayazma yok
Okumayazma yok
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
İlkokul
Okumayazma yok
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87

Âşık Bilal
CEYHAN

1945

Emekli/Hikâyec
i âşıklık

88

1939

89

Mehmet
DAĞSEVER
Ayşe TOZ

Çiftçilik ve
hayvancılık
Ev hanımı

90

Mehmet TOZ

1942

91

1970

92

Resul TOZ
(Âşık)
Ahmet TIRAŞ

93

1947

Düziçi/Elbeyli köyü (
Osmaniye merkezde
oturuyor)
Düziçi/Çitli köyü
Düziçi/Gökçayır köyü

Çiftçilik ve
hayvancılık
İşçi

Düziçi/Gökçayır köyü

1926

Çiftçilik ve
hayvancılık

Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.

Safiye ŞAHİN

1930

Ev hanımı

Düziçi/Atalan beldesi

94

Ahmet ŞAHİN
(Velicik Goca)

1940

Çiftçilik ve
hayvancılık

Düziçi/Atalan beldesi

95

Ömer KÖLEF

1950

Emekli

96

Zeynep DEMİR

1953

Ev hanımı

97

Fatma DEMİR

1969

Ev hanımı

98

Mustafa KIRAÇ

1960

Serbest meslek

99

Sultan ÇÖMEZ

1954

Ev hanımı

Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.

100

Mehmet
KÖŞKER
(Köse)

1933

Esnaf

101

Mustafa
KOCAMAN
Enver
KARAYİĞİT
Osman YİĞİT

1934
1960

Çiftçilik ve
hayvancılık
Emekli

1945

Emekli

Mariye
HATINKIZ
Zekeriya
GÖZÜBENLİ
Ali Türk (Âşık
Gaygılı)
Âşık Ahmet
BİÇER

1941

Ev hanımı

1954

102
103
104
105
106
107

Düziçi/Gökçayır köyü

İlkokul terk

Okumayazma yok
Okumayazma yok
Okumayazma yok
İlkokul
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Okumayazma yok
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Ortaokul
Okumayazma yok
İlkokul
İlkokul

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Düziçi/Uzunbanı Mah.
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Hasanbeyli/Çolaklı köyü İlkokul
Lise

Şoför

Osmaniye/Serdar
(Kaypak) köyü
Hasanbeyli/Karayiğit
köyü
Hasanbeyli/Karayiğit
köyü
Hasanbeyli/Kalecik

1944

Emekli

Bahçe/Merkez

İlkokul

1957

Emekli

Bahçe/Kızlaç köyü

Lise

Ortaokul
İlkokul
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Hacer
GÜNDOĞDU
Âşık Hüseyin
ÖZDEMİR

1959

Ev hanımı

1938

Emekli

Bahçe/Yukarı Karadere
köyü
Bahçe/Arıklıkaş köyü

110

İbrahim
AÇIKGÖZ

1939

Emekli

Bahçe/İmamlı köyü

111
112

İsmet YILMAZ
İbrahim
SALMAN
Âşık Sadık
SUNA
Kemal YANAR
Vural TOPBAŞ

1940
1950

Emekli
Emekli

Bahçe/Kızlaç köyü
Bahçe/Merkez

1958

Sumbas/Reşadiye köyü

1941
1944

Çiftçilik ve
hayvancılık
Emekli
Serbest meslek

1947

Serbest meslek

117
118

Mehmet Yavuz
ASLAN
Habibe TOPÇU
Kamil YÜKSEL

1954
1927

Ev hanımı
Çiftçi

Sumbas/Mehmetli
beldesi
Kadirli/Harkaçtığı köyü
Osmaniye/Bahçe köyü

119

Şerife BENLİ

1936

Ev hanımı

Osmaniye/Bahçe köyü

120

Ozan Ali
TÜLÜCE
Âşık Veli
SAĞLAMER

1956

Serbest meslek

1941

Çifçilik ve
hayvancılık/hikâ
yeci âşıklık

Osmaniye/Kazmaca
köyü
Kadirli/Karatepe köyü

Ebeş Ali
ERDOĞDU
Abdullah
KARA (Âşık
Softa)

1952

Serbest meslek

Osmaniye/Bahçe köyü

Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
İlkokul

1949

Serbest meslek

Düziçi/Böcekli beldesi

İlkokul

108
109

113
114
115

116

121

122
123

Kadirli/Merkez
Sumbas/Mehmetli
beldesi

İlkokul
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir.
İlkokul terk
Okumayazma yok
İlkokul
İlkokul
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
İlkokul
İlkokul
Okumayazma yok
Okumayazma yok
İlkokul

HİKÂYELİ TÜRKÜ DERLENMEYEN ANCAK ÇEŞİTLİ KONULARDA
GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULAN KAYNAK KİŞİLER

KAYNAK KİŞİ

1

Âşık Feymânî
(Osman
TAŞKAYA)

DOĞ
UM
YILI
1942

MESLEK

YAŞADIĞI YER

EĞİTİM

Çiftçilik/Âşıklık

Kadirli/Azaplı köyü

İlkokul
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2
3

Hamza TEHÇİ
Ökkeş ÇAM

1942
1933

Çiftçilik
Çiftçilik

Osmaniye/Tehçi köyü
Osmaniye/Çağşak köyü

4

İsmail
ŞEKEROĞLU

1936

Çiftçilik ve
hayvancılık

Oamsniye/Şekerdere
köyü

5

1939

Emekli

Kadirli/Kızyusuflu köyü

1931

Emekli

Bahçe/Merkez

1946

Emekli

Bahçe/Daşoluk köyü

8

Ahmet
TÜRKMENOĞL
U
Hüseyin
AKDENİZ
Hamit
SARIKÖSE
Ziya AKDENİZ

1971

Serbest meslek

İlkokul

9

Sultan AKDENİZ

Bahçe/Yukarı Karadere
köyü
Bahçe/Yukarı Karadere
köyü
Bahçe/Kaman köyü

Düziçi/Yarbaşı beldesi
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Elbeyli köyü

İlkokul
Üniversite
mezunu
Okumayazmayı az
biliyor
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir

6
7

Ev hanımı
1940

Çiftçilik ve
hayvancılık

11 Ali KİRT

1936

Çiftçilik ve
hayvancılık

12 Mehmet İLÇİ

1949

13 Ömer SERT
14 Fatma İÇTİN

1940

Çiftçilik ve
hayvancılık
(1984-2004
yılları arasında
20 yıl muhtarlık
yapmıştır)
Emekli
Dikiş hocası

15 Cennet KAYA

1947

Ev hanımı

16 Ali İŞLEK

1950

Serbest meslek

Düziçi/Akdere Farsak
köyü

17 Ali ESEN

Emekli

18 Halil KOÇ

Okul müdürü

Düziçi/Kurtbeyoğlu
Mah.
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Elbeyli köyü
(Osmaniye’de yaşıyor)
Düziçi/Karacaoğlan
Mah.
Düziçi/Gökçayır köyü

1957

Sağlık memuru

20 Ayşe DEMİR

1946

Ev hanımı

21 Ahmet
CEVAHİR

1967

Çiftçilik ve
hayvancılık

Okuma
yazma yok
İlkokul

Okumayazma yok
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
Hasanbeyli/Çolaklı köyü Okumayazmayı çok
az biliyor.
Hasanbeyli/Karayiğit
İlkokul
köyü
mezunu

10 Halil KÜÇÜK

19 Ziya KILIÇ

İlkokul
Okumayazmayı
sonradan
öğrenmiştir
Okumayazmayı çok
az biliyor
İlkokul

Üniversite
mezunu
Üniversite
mezunu
Okumayazma yok
İlkokul
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22 Mehmet
AKÇADAĞ

23 Mustafa
BARDAK

1959

Kızlaç Eğitim
Kültür
Yardımlaşma ve
Dayanışma
Derneği başkanı
Gazeteci/Şair/O
ŞYAD başkanı

Bahçe/Kızlaç köyü

Osmaniye/Merkez

Üniversite
terk
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SÖZLÜK

Ā/Ağ: Ak.
Aġa: Abi.
Āġşam/Āşam: Akşam.
Ağbaz ağbaz/Ağbez uğbez: Sıralı sıralı, aralıklı aralıklı.
Áğlenmek: Bir yerde oyalanmak, gereğinden fazla zaman geçirmek, vakit geçirmek.
Ahárlemek: Atı eyerlemek.
Akaba yanı: Eniş aşağı.
Akışġa: Ahıska.
Alnacığım: Alnıma.
Altı patlar:: Eskiden yaygın olan bir silah çeşidi.
Áňere/ Eňer: Eğer.
Aňġara: Ankara.
Aňġşe: Ayşe.
Annacdan annaca: Karşıdan karşıya.
Aňşa: Ayşe.
Apartmak: Para koparmak, bedavadan paraya konmak
Arallı arallı: Dört gözle, heyecanla.
Arġ: Su yolu, bir çeşit su kanalı.
Arsmak: Özlemek, duygulanmak.
Arzuman: Arzu, istek.
Ası: Asi.
Ayıtlamak: Temizlemek, seçmek.
Aynına: Vücuduna.
Báğenmek: Beğenmek.
Báğzen: Bazen.
Baha: Değer, paha.
Bahrana/barkana: Yük.
Bahranam: Göç.
Bahrı: Bağrı.
Balaban: Yırtıcı bir kuşun yavrusu. Bu yavru kuş, insanı kendine mest eden bakışıyla
bilinmektedir.
Barac: Baraj.
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Bartıla: İrşat.
Bayak: Biraz önce.
Bāzında: Boğazında.
Beder beder: Nokta nokta.
Belirli boranlı/İli baranlı: Acı çekmek. Acı çekerek ölmek.
Beygir: at.
Bider: Bitki tohumu.
Birden ġartı: Bir kez. Bundan başka.
Birkencik: Bir kere.
Bişme: Bir çeşit yemek.
Bōn: bugün.
Bor: Nadasa bırakılmış tarla.
Būda: Buğday
Būza: Buzağı
Bük: Çalı, çilekle kaplanmış ormanlık alan.
Calak: Kavun ve karpuzun yetmemiş hali.
Cazı: Kötü insanlar.
Celbetmek: cezbetmek.
Cenber: Eskiden kadınların giydiği bir çeşit elbise.
Cığılaşmak: Su, kan vd. akması.
Cıvara: sigara.
Cip: Çok. Genellikle “cip sıcak, cip araya gitmek” tabiriyle birlikte kullanılmaktadır.
Ciraman: Hayran olmak, yanıp tutuşmak.
Curup: Bir kuş çeşidi.
Cücük: Civciv .
Çabıd: Bez.
Çabık: Çabuk.
Çalmaç: Genelde hayvanlara verilen un ile suyun karışımıyla yapılan bir çeşit yemek.
Çeşmek: Çözmek.
Çetil: Toprağa ekilen bitki tohumlarının yetişip dikilecek boyuta gelmiş hali.
Çığır: Patika yol.
Çiğil: Cılga yol.
Daban áğrisi: Eski zamanlarda yörede erkeklerin bellerinde taşıdığı bir çeşit sopaya benzer alet.
Dáğnemek/Dáňemek: Bakmak.
Dakılamak: Kekliklerin karşılıklı olarak ötüşmesi.
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Dāl: Değil.
Dalamak: Köpeklerin saldırması, ısırması.
Dana: Sabaha karşı, tan vakti.
Davı: Kavga, temaşa.
Daylağ: Develerin yavruları.
Depik: Tekme.
Deri: Pazar günü.
Deyin: Diye.
Deyis: Deyyus.
Dıkılmak: Ev, konak gibi mekânlara girmek.
Diğňemek: Dinlemek.
Diňelmek: Ayakta durmak.
Divan: Düven, gem.
Diyedi: Ebedi, devamlı.
Dizgin: Atlara bağlanan bir çeşit yular, takı.
Domur: (Gül, nergiz vd.) açılmak.
Durucağına vurmak: İnsan vücudunun en hassas yerine vurmak.
Duşag: Daha çok hayvanlara bağlanan bir çeşit ip.
Düldür: Düldül Dağı.
Düve: Genç, daha gebe kalmamış büyükbaş hayvan.
Düven: Eski zamanlarda hasat zamanı hayvanlarla sap çekmek için hazırlanmış altına taş çakılı
tahta parçalarına denir.
Edig: Eski zamanlarda giyilen bir çeşit ayakkabı.
Ediği gıçında: Ayakkabısı ayağında
Egmā: Ekmeği
Eğrinceli: Eğri büğrü.
Eher: Ahır.
Ehliyal: Aile üyeleri.
Ehret: Ahiret.
El ħurmak: Develere yük yükletmek, göç hazırlığına başlamak.
Elbali: Elbeyli köyü.
Elbirci: İşbirlikçi.
Elbusdan: Elbistan.
Elfan: Bir çeşit koku.
Ēlik: İyilik.
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Elvedeňiz: Elveda.
Emme: Ama.
Engebe: Dağlık yamaçlar.
Eňgsig: Eksik.
Erbişim ġuşak: İpekten yapılan kuşak.
Eşgere: Açık açık yapmak. Saklanmadan, gizlenmeden doğru gitmek.
Eşġıya: Eşkıya.
Eşk: Aşk.
Fak fuk kasası: Sosyal Yardımlaşma Kurumu.
Fırġad: Dert, tasa, keder.
Fırġatlanmak: hüzünlenmek, kederlenmek.
Firik: Ekinin olgunlaşmamış hali.
Fuan: Derd, sıkıntı.
Ġaba: İncir kozağı.
Ġabatinde/ġaybatında/ġaybatinde ġovunda: Dedikodu, gıybet.
Ġabır: Kabir.
Ġada: Sıkıntı, dert.
Ġadanı/ġadasını almak: Başka birinin dert ve sıkıntılarını üzerine almak istemesi.
Ġademsiz: Uğursuz.
Ġaf: Ata dede.
Ġahirli ġahirli: Kahırlı kahırlı.
Ġail/ġayil olmak: Nail olmak, razı olmak.
Ġalaklamak: İştahlı olmak, hevesli olmak.
Ġallemiş: Koku.
Ġaman: Bahçe ilçesinin Kaman köyü.
Ġametin bükülmesi: Belinin bükülmesi.
Ġamġasavet: Dert, keder.
Ġanil kalmak: Atadan dededen kalmak.
Ġaraman: Karaman.
Ġarlambac: Bir yemek çeşidi.
Ġatır: Katır.
Ġati: Kesin.
Ġavın: Kavun.
Ġavil beklemek: Boş yere beklemek.
Ġavim ġardaş: Aile, akraba.
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Gavli eylemek: Söz verilen yere gitmek, sözünde durmak.
Ġaybat: Gıybet.
Gazi: Eski zamanlarda çok yaygın olan bir çeşit altın takı.
Gedį: Gediği.
Gemirmek: Kemirmek.
Gerbe: Kıldan yapılan ve bir çeşit keseye benzeyen tımar aleti.
Geyik göbeği: Sadece Hoğdu yaylasında yetişen kıpkırmızı çiçeği olan bir bitki.
Ġıcı: Karla karışık yağmur.
Ġığırmak: Ötmek
Ġılba/Ġılbe: Kıble.
Ġırāğı: Kenarı.
Ġısta: Kıssa, öğüt, nasihat.
Ġıvır ġıvır etmek: Yerinde duramamak, muziplik yapmak.
Gȫ: Yeşil renk, meyvelerin olgunlaşmamış hali.
Ġoçağı: Kabadayı, yiğit.
Ġolan: Kolan.
Ġolaşan: Dedi kodu.
Ġolçaġ: Eskiden bayanların giydiği bir çeşit elbise.
Ġonalġa: Durak, mola verilen yer.
Ġoňşu: Komşu.
Ġonya: Konya.
Ġopmak: Koşmak, bir şeyin bir yerden ayrılması.
Ġore: Kore.
Ġoyak ġoyak gezmek: Karış karış aramak, Güzel yerler bulmak için araştırma yapmak.
Ġoyak ġoyak: Alev alev
Ġoz: Ceviz.
Gölüg: Atın kısrağı. Binek hayvanı.
Göreneçe: Görene kadar.
Göver/Güfer: Gözün ışıltısı, parıltısı.
Ġudlu ġūmaş: Bir kumaş çeşidi.
Ġudured: Çok eski zamanlar.
Ġuğu: kuğu
Ġulun: Atın yeni doğmuş yavrusu, kulun.
Ġulunc: Omuz
Ġurada: Tüfek.
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Ġurdlar Sáller: Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesinin Sahiller mevkisi.
Ġusür: Kusur.
Ġutur: Kalın çam ağacı.
Güdük: Gömlek.
Güleşmek: Güreşmek.
Güman: Dert, sıkıntı.
Güvel: Bir ördek çeşidi.
Haġġ: Hak (Allah).
Hâkim: Hekim.
Hakip: Kâtip.
Halel: Helal.
Har: Ağaçların gövdelerine tutunan bir sarmaşık çeşidi.
Ħaral: Bir çeşit torba çeşidi.
Hasbil: Hal, hatır.
Haval edmek: Havale etmek.
Havas: Heves.
Havlu: Avlu.
Háyle: Nasıl, iyi mi.
Hayrad vermek: Yardım etmek.
Heğirmek: Kükremek.
Hehbe: Heybe.
Hemi … hemi: Hem … hem.
Heng etmek: Laf etmek, şakalaşmak.
Heril: İpek.
Herkeş: Herkes.
Hers: Hırs.
Hezlemek: İzlemek, seyretmek.
Hilaf ġatmak: Yalan katmak, gerçeği saptırmak.
Him daşı: Bilinen belirli bir taş.
Himirmek: Çuval, elbise vd. dikmek. Pantolonun ağzını kıvırmak.
Hōdu: Hoğdu. Düziçi ile Kahramanmaraş arasında Karacaoğlan’ın mezarının olduğu bir yayladır.
Horanta/Oranta: Aile üyeleri, yakın kişilerden oluşan grup.
Hoylamak: Sıkıntısı olmamak, hali vakti yerinde olmak.
Hoyuk: Korkuluk.
Hörmet: Hürmet.
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Hū: Ot ve çalıdan yapılan bir çeşit ev. Eskiden yörede evlerin çoğu bu şekildedir.
Humar: Kumar.
Hüdüd: Hudut.
Iħranmak: Gürlemek.
Ikan: İken
Ilġa: İlham, duygu.
Irahan/Rahana: Güzel kokulu bir çiçek türü.
Işġın: Ağaç ve bitkilerin filiz vermesi.
Iydırmak: Düzmek, dizmek.
İdere: Bir çeşit gaz lambası.
İgfal: Zorla alıkoymak, ele geçirmek.
İğdiş: Erkek küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hadım edilmiş hali.
İki B: Hazine arazisi.
İma: Geyik
İmreni imreni: Beğenmek, hoşuna gitmek, özenmek.
İnne: İğne.
İptili: İlk önce, en başta.
İreng: Renk.
İrengel: Süleyman Demirel’in şapkasına halk arasında verilen isim.
İssiz: Issız.
İvil ivil: Eli işe yatkın.
İzár: Yazma.
Kāk: Kalk.
Kayka kiprik: Dik, canlı, uzun kirpik.
Kebe: Günümüzdeki pardösüye benzeyen bir çeşit elbise.
Kefiye: Yağlık, yazma, örtü.
Kele: Yörede çoğunlukla kadınların birbirine hitap ederken kullandıkları bir sözcük, seslenme
ünlemi.
Ken: Kin.
Keri: Sonra.
Keş: Kaçan hayvanları durdurmak, onların yönünü değiştirmek veya harekete geçirmek için
kullanılan bir sözcük, seslenme ünlemi.
Kila: Bir ölçü birimi.
Kömlek/köynek: Gömlek.
Köre: Demir doğrama işlerinin yapıldığı iş yeri.
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Küfaylan: Güçlü, asil at.
Künde: Günde, her gün.
Lāġab: Lakap.
Lamlı lamlı: Lapa lapa.
Lata: Tomruk, kereste.
Lelek: Leylek.
Lep: Dudak.
Maħana: Bahane.
Maħrama: Yazma.
Makaryos: Makarios.
Mangır: Para.
Maraklanmak: Üstüne alınmak.
Maslak: Salak, aptal.
Maşġına bakmak: Denemek, test etmek.
Matına: Övgüye layık.
Maya söz: Ham söz. Başa kalkmak.
Mazamaz: Eski.
Meded: Düziçi sınırları içerisindeki Hoğdu Yaylasındaki bir mevkiinin adı.
Mefasız: Vefasız.
Mehtiresun: Allah’ın sevgili kulu, Mehti.
Meke: Mısır bitkisi.
Menendi: Eşi, benzeri.
Merhem: Soru
Merkep: Eşek.
Meyyid: Ceset, ölü.
Mihman olmak: Misafir olmak.
Mine: Kökten, atadan, eskiden beri.
Modellesini vermek: Değerlendirmesini yapmak, notunu vermek, bir karara varmak.
Moy: Güzel kukusu olan bir bitki.
Mudara: Rezil rüsva olmak.
Muhallek: Beylerin, ağaların bir araya gelip sohbet etmesi, istişare etmesi.
Muta: Suçsuz yere.
Nahım: Ekmek.
Nalça: Eskiden körüklü çizmenin altına çakılan demir parçası.
Nark: Çok narin bir ölçü aleti.
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Nedin: Neden.
Nelet: Lanet.
Oba: Sülale, Genelde aynı soydan gelen ailelerin oluşturduğu grup.
Od: Ateş
Oġra deliği: Hayvanların derilerine yapışan bir çeşit kurt.
Oğrun oğrun: Gizli gizli
Okuntu: Düğün davetiyesi.
Oňmaz derd: Çaresiz dert.
Öleňeçe: Ölene kadar.
Öňgsüz: Öksüz.
Öňmek: Beklemek.
Örd: Ateş, alev.
Pac: Hak.
Paça: Eski bez, çürümüş bez parçası.
Pahıl: Kendini ağırdan satmak, başkasının işini halletmemek, yardımcı olmak istememek.
Pasa: Fırınlarda ekmek hamurunu fırına koymaya ve fırındaki pişmiş ekmekleri çıkarmaya
yarayan ağaçtan yapılan bir çeşit evraç.
Paymal etmek: Açığa vurmak, ifşa etmek. Tarumar etmek.
Peşkil: Havlu.
Puhar: Buhar.
Purşu: Pürçek.
Püsgürme: Dağınık, saçılmış.
Sabāňan: Sabahleyin.
Sabı: Çocuk.
Sal: Tabut.
Sali: Salı.
Saňıkıňa: Sanki.
Sāt/Sāħat: Saat.
Savışmak: Bir yerden ayrılmak, gitmek, geçmek.
Savran: 1) Bayanların üstlerine attıkları bir çeşit örtü. 2) Karların erime mevsimi, yaz mevsimin
gelmesi.
Sayalı: Giysi.
Sehil: Temmuz ayı.
Sıtır: Çadırların kenarlarına yerleştirilen bir çeşit bez parçası.
Siğim: Tüğüm.
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Simirce simirce: Yağmurun çiseleyerek yağması.
Sokranmak: Homurdanmak.
Somer tabak: Porselen tabak.
Soyka: Ölü malı
Suval: Soru.
Suvan: Soğan.
Suvayı suvayı: Sıvayı sıvayı.
Sümürmek: Somurmak.
Şebeden: Kokulu, küçük bir kavun çeşidi.
Şeriad: Şeriat.
Şıfan: Tahılgillerden bir bitki. Genelde hayvan yemi için ekilir.
Şikrin: Yüzün, suratın.
Şilte: Çuvalın bir küçüğü.
Şişek: Kuzu.
Şo: Şu.
Şoğra: Çorba.
Şuva şalvar: Zenginlerin giydiği bir şalvar çeşidi.
Taam: Ekmek.
Tabib idi: Tabi idi.
Táğ/tāğ/tá: Denk, eşit.
Tarra: tarla.
Tavatmak: Kışın havaların gürüldemesi.
Teccel meccel: Deccal’ın ikileme (Deccal Meccal) halinde kullanımı.
Tene: Yer fıstığı, buğday vd. taneleri.
Teneşir: Musalla taşı
Tokanmak: Dokunmak.
Tokdur: Doktur
Tommuzladı: Temmuz ayının gelmesi.
Toy: Göçmen bir kuş çeşidi.
Tuluk: Keçi derisinden yapılan daha çok ayran ve su taşımaya yarayan bir nesne.
Tummak: (Su, göl, nehir vd.) dalmak.
Tusba: Kaplumbağa.
Uğruma girmek: Yüreğine işlemek, çok sevmek.
Urum: Rum.
Üce: Yüce.
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Üddürmek: Kumarda, bahiste kaybetmek. Ütülmek.
Vasıyá: Ceyhan’ın Veysiye köyü.
Viren: Viran.
Yáğelmek: (kuş, hayvan vd.) çayırda, çimende otlaması.
Yalan hilaf: Hile hurda, yalan dolan.
Yarsıfat/Yersıfat: Ceyhan ilçesinin eski adı.
Yasan: Söz vermek, kararlaştırmak.
Yavan: Tatsız, tuzsuz.
Yavşak: Bitin küçük yavrusu.
Yekinmek: Ayağa kalkmak, canlanmak.
Yelgin: Hızlı, acele.
Yelip: Hevesle, canla başla çalışmak.
Yelmek: Koşmak, yetişmeye çalışmak.
Yeň olmak: Dert, sıkıntı vd. azalmak, hafiflemek.
Yeň: İyi, doğru.
Yıramak: Uzaklaşmak
Yoğmiye: Yevmiye.
Yokarı: Yukarı.
Yonan: Yunan.
Yoňġsa: Yoksa.
Yoňmak: Beklemek.
Yonulmak: Yontmak, belli bir kalıba sokmak.
Yosul: Yosun
Yoz: Sütü olmayan veya sütten kesilmiş ve hamile olmayan inek.
Yöreb: Yamaç.
Yumacık kiprisi: Bir kirpi çeşidi.
Yurük/Yürük: Hızlı, çevik.
Yünek daşı: Musalla taşı.
Yüvenim yok: Yıkayanım yok.
Yüzüngüğü: Eniş aşağı.
Zaar: Boylu, bacaklı bir köpek türü.
Zabın: Zayıf, çelimsiz.
Zavar: Palavra.
Zerrilenmek: Ufalanmak, parçalanmak.
Zıplık: Kısa boylu, etine dolgun insan tipi.
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Zilif: Zülüf, saç.
Zulum: Zulüm.
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METİNLER
AÇIKLAMALAR
1. Delenen hikâyeli türkülerin isimleri büyük ve koyu harfle yazılmıştır: “ELLER GÖÇDÜ
ĠIŞLASINA DERİLDİ, NECİP İLE ZEYNEP vd.”.
2. Metinlere isim verirken öncelikle icracıların icra ettiği türkünün ismini belirtmişse metne
bu isim verilmiştir: “Ahıska, Yayla Özlemi vd.”.
3. Derlediğimiz türkü metinlerinin bir kısmı yörede icra edilen türkülü halk hikâyelerinden
parçalar olduğu için bu türkülere bu türklü halk hikâyelerinin adı verilmiştir: “Güzel
Ahmet, Elbeylioğlu, Gündeşlioğlu vd.”. Aynı türkülü halk hikâyelerinden parçalar farklı
kaynak kişilerden derlenmişse “Öksüz Ali I, Öksüz Ali II” gibi numaralar verilmiştir.
4. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Derdiçok, Âşık Hüseyin gibi âşıklara veya Mustafa Kaya gibi
amatör icracılara ait türkülerde ise eğer dörtlüklerin sonundaki dize aynen tekrar
ediliyorsa bu son dize türkülere isim olarak verilmiş; tekrar edilmiyorsa türkülerin ilk
dizeleri türkülere isim olarak verilmiştir: “Anan Bacın Hep Bir Oldu Üçünüz, Apala
Gözlerin Sevdiğim Dilber vd.”. Bu gruba giren türkülerin varyantları derlenmişse büyük
bir çoğunluğu türkülerin ilk dizeleri esas alınarak “Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım I,
Bulanık’ta Bir Güzele Uğradım II” şeklinde numaralandırılmıştır. Ancak bazı türkülerin
varyantları birkaç türküsü bulunan diğer hikâyeli türkülerin içinde geçtiği için bu türküler
varyant şeklinde numaralandırılmamıştır. İlk dize veya dörtlüklerin son dizesi türkülere
isim olarak verilirken dizeler aynen alınmış, “Aşşāğıdan (da) Ġarbi Yeli Geliyor”
örneğinde olduğu gibi yöresel ağza sadık kalınmıştır.
5. Ağıtlara ise isim verilirken ağıdın yakılmasına neden olan varlıkların isimleri verilmiştir:
“İneğin Ağıdı, Sarı Ahmet’in Ağıdı vd.”. Bu ağıtların başka kaynak kişilerden derlenmiş
varyantları ise “Sarı Ahmet’in Ağıdı I, Sarı Ahmet’in Ağıdı II” şeklinde
numaralandırılmıştır.
6. Derlenen türkü metinlerinden bir kısmı “Düldül, Akçadağ, Gökçedağ” gibi belli
varlıklara söylenmiştir. Bunun dışında turnalara da söylenmiş birçok türkü metni
bulunmaktadır. Bu türkü metinleri ise inceleme kısmında karışıklığa neden olmaması
adına “Düldül Dağı I, Düldül Dağı II, Turnalar I, Turnalar II” şeklinde
numaralandırılmıştır.
7. Türkülerin ezgiyle icrası sırasında tekrar edilen dize veya dizeler “Son iki dize iki defa
tekrar edilmiştir, ilk dize iki defa tekrar edilmiştir.” şeklinde dipnotlarda belirtilmekle
yetinilmiştir. Eğer ikinci tekrarda sözcüklerde herhangi bir değişiklik olmuşsa bunlar da
aynı dipnotta belirtilmiştir.
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8. Derlediğimiz türkülerin bir kısmının diğer kaynaklarda varyantları bulunmaktadır.
Türkülerin varyantları olan kaynaklar “(Dağsever, 2009: 118-120)” örneğinde olduğu
gibi dipnotlarda gösterilmiştir.
9. Metinlerin derlendiği kaynak kişi, mekân, tarih, türkünün kimden ne zaman öğrenildiği,
nerelerde söylenildiği, ne zaman bestelendiği vd. her hikâyeli türküde dipnotla
belirtilmiştir. Bunun yanında derlenen hikâyeli türkülerle ilgili bazı gerekli bilgiler de
dipnotlarda verilmiştir.
10. İcra sırasında kullanılan ara sözler, benzetmeler, atasözleri, deyimler vd. tezimizin ilgili
bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alındığı için metinlerde gösterilmemiştir.
11. Türkü metinlerinde özel adların baş harfinin büyük yazımı ve bu özel adlara gelen çekim
eklerinin kesmeyle ayrılması dışında noktalama işareti kullanılmamıştır.
12. İcra sırasında icracılar bazı ekler ve sözcüklerdeki ünlüleri kullanmadıkları görülmüştür.
Bu ünlüler parantez işareti “()” içinde gösterilmiştir: “Devel(i)oğlu, var m(ı) ola vd.”.
13. Ezgiyle söylenen türkülerin çoğunda ünlemler, bağlaçlar, kelime tekrarları
kullanılmıştır. Ancak, aynı türkünün şiir şeklinde icrasında bu ünlemlerin, bağlaçların,
kelime tekrarlarının kullanılmadığı görülmüştür. Türkülerde geçen bu sözcükler ve
ekler “(Hele) Biddikden sonra da istemez tımar (Öldüm elinden off off)” örneğinde
olduğu gibi parantez işareti “()” içinde verilmiştir. Ancak hece ölçüsünde düzensizlik
olan türkülerde bu sözcükler parantez işareti “()” içine alınmamıştır.
14. Türkülerde deşifre edemediğimiz sözcükler üç nokta “…” ile gösterilmiştir. Kaynak
kişilerin icra ettiği türkülerde unuttuğu dizeler veya sözcükler ise deşifre edemediğimiz
sözcükleri belirtmek için kullandığımız üç nokta “(…)” ile karışmaması adına türkülerin
dize uzunluğunca “……….” şeklinde noktalar kontur. Küfür içerikli sözcükler ise “b...”
örneğinde olduğu gibi küfür veya argo içerikli sözcüklerin ilk harfi yazılarak daha sonra
üç nokta konularak verilmiştir.
15. Hikâye metinlerinin yazıya geçirilmesinde “Ağzı Araştırmaları Transkripsiyon Sistemi”
nde mevcut olan aşağıda verilen işaretler kullanılmıştır:
ÜNLÜLER
 Ünlülerin üzerindeki “-” işareti uzun ünlüler için kullanılmıştır.
 Kalın ünlülerin üzerindeki “/” işareti ise yarı inceltme amaçlı kullanılmıştır:


“á” harfi “a-e” arası ünlü için kullanılmıştır.



“í” harfi “ı-i” arası ünlü için kullanılmıştır.



“ó” harfi “o-ö” arası ünlü için kullanılmıştır.



“ú” harfi “u-ü” arası ünlü için kullanılmıştır.

763

ÜNSÜZLER


“ġ” arka damak “g” si yerine kullanılmıştır.



“ħ” hırıltı “h” yerine kullanılmıştır.



“ň” ise nazal “n” dir.
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1. KARACAOĞLAN388
Yörenin tanınan âşıklarından olan Âşık Karayiğit Osman’a Karacaoğlan hakkında yer yer sorular
sorarlar. Karayiğit Osman da sözlü kaynaklardan Karacaoğlan hakkında hem bilgi öğrenir hem
de birçok türkü dinler. Karacaoğlan’a da ayrı bir hayranlığı olan Âşık Karayiğit Osman, bir gün
duygulanarak Karacaoğlan hakkında aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Adım adım (da) gezsen Düzüniçi’ni (de) (Düzüniçi’ni)
Ġaracoğlan (da) araması zor m(u) ola [zor m(u) ola zor m(u) ola]
Göç eylemiş (de) Ġaracoğlan obası (yörü obası da)389
Göç içinde Ġaracoğlan var m(ı) ola [var m(ı) ola var m(ı) ola]
Çıkam Dumanlı’ya (da) Düldül dağların görem (dağların görem)
Yörüyem oradan Hoğdu’ya varam
Yaylaların hası (da) Başyurd’a soram (Başyurd’a soram) 390
Ġaracoğlan buralara geldi der m(i) ola [der m(i) ola der m(i) ola]
Ġarayigid’im ben (de) ġatı ġarayım (ġatı ġarayım)
Yarım asır geçdi (de) Ġaracoğlan’ı ararım (da yörü ararım)
Elimdeki cura saza sorarım (de hele sorarım da)391
Ġaracoğlan ellerine aldı der m(i) ola [aldı der m(i) ola der m(i) ola]
2. ELBEYLİOĞLU I392
Elbeylioğlu, Hatay’ın Erzin ilçesinden olup babası o dönemde beylik yapan bir kişidir. O
dönemdeki Ermeniler; Elbeylioğlu, Elbeylioğlu’nun bacısı ve amcasının oğlu Ali Kadıoğlu
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan aslen 1950 doğumlu Âşık Karayiğit Osman (İper) den Gökçayır köyünün üst taraflarında yer alan
Dingil Mevkisinde hayvancılıkla meşgul olan Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ve kamera ile
derlenmiştir. Türkünün ismini kendisi vermiştir.
389
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki parantez içindeki
sözcükler kullanılmamıştır. Dördüncü dize ise “Göç içinde Ġaracoğlan var m(ı) ola [var m(ı) ola]” şeklinde
söylenmiştir.
390
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki parantez içindeki
sözcükler yerine “oyy, oyy” ünlemleri kullanılmıştır. Dördüncü dize ise “Ġaracoğlan buralara geldi der
m(i) ola [der m(i) ola, oyy, oyy, oy, der m(i) ola]” şeklinde söylenmiştir.
391
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Elimdeki cura saza sorarım/
Ġaracoğlan ellerine (de) aldı der m(i) ola [der m(i) ola]” şeklinde söylenmiştir.
392
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan aslen 1950 doğumlu olup kimlikte 1954 olarak yazılı olan Âşık Karayiğit Osman (İper) den Gökçayır
köyünün üst taraflarında yer alan Dingil Mevkisinde Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ve kamera ile
derlenmiştir. Türkünün varyantı için bkz. (Arsunar, 1962: 193-194; Özkan, 2010: 122-123).
388
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haricinde bir bahaneyle suçsuz yere Elbeylioğlu’nun babasını ve yakınlarının hepsini öldürürler.
Elbeylioğlu, zamanla büyür ve yetişkin bir delikanlı olur. Ermeniler; Elbeylioğlu’nun
kendilerinden intikam alacağı korkusuyla Elbeylioğlu’nu öldürmeyi tasarlarlar. Ermeniler,
Elbeylioğlu’nu şu şekilde öldürmeyi düşünürler: Ermeniler, Elbeylioğlu’nun bacısını
isteyecekler; Elbeylioğlu, Ermenilere bacısını vermeyecek, bu bahane edilerek Elbeylioğlu
öldürülecek. Ermeniler, bu planı uygulayarak Elbeylioğlu’nun bacısını isterler. Ermenilerin
niyetini sezen Elbeylioğlu, Ermenilere çok iyi davranır ve kararını yarın akşam vereceğini söyler.
Elbeylioğlu, bacısına Erzin’i terk edeceklerini, hazırlık yapmasını söyler. Ertesi akşam Ermeniler,
Elbeylioğlu’nun evine tekrardan gelir. Elbeylioğlu, bunları güleryüzle karşılar. Ermenilere kahve
getirmek bahanesiyle diğer odaya geçen Elbeylioğlu, kılıcını alarak döner. Elbeylioğlu’nun
elindeki kılıcı gören Ermeniler, Elbeylioğlu’nun niyetini anlamakta gecikmezler ama artık
yapacakları bir şey de yoktur. Elbeylioğlu, Ermenilere planlarını bildiğini söyledikten sonra orada
bulunan Ermenileri kılıçtan geçirir. O gece oradan ayrılan Elbeylioğlu, Düziçi’nin Elbeyli
köyüne gelir. Elbeylioğlu, oranın da güvenli bir yer olmadığını anlar ve şimdi Suriye
topraklarında olan Münbiç’e yerleşir ve burada kırk atlıdan oluşan bir birlik kurar. Elbeylioğlu ve
amcası oğlu Ali Kadıoğlu birlikte yaşarlarken araları açılır. Soyulan bir kervandan yüklü
miktardaki altınları gizlice alan Ali Kadıoğlu, Kahramanmaraş’taki Aksu Nehri civarına yerleşir.
Oraya bir büyük konak yaptırır, Muzu adında biriyle evlenir ve kırklı atlıdan oluşan bir birlik
kurar. Aradan birkaç yıl geçince Elbeylioğlu, amcası oğlu Ali Kadıoğlu’nu yanından kovduğu
için pişman olur ve amcasının oğlunu bulmak için kırk atlısıyla yola çıkar. Aksu civarındaki
büyük konağı görünce bu konağın sahibini merak ederek konağa varır. Konağın avlusunda kırk
kız, Elbeylioğlu’nun her atlısının başına birer birer vararak atın başını tutar. Çok güzel bir hanım
da Elbeylioğlu’nun atının başını tutarak konukseverliğini gösterir. Elbeylioğlu, hem konağın
görkemli olmasından hem de gösterilen bu hizmetten konağın kime ait olduğunu merak ederek
kendini karşılayan hanıma sorar. Bu hanım da konağın kocası Ali Kadıoğlu’na ait olduğunu ve
kocasının arkadaşlarıyla avda olduğunu söyler. Elbeylioğlu, konağın amcası oğluna ait olduğunu
öğrenince beyninden vurulmuşa döner. Ali Kadıoğlu’nun hanımı Muzu, bunları çok iyi şekilde
ağırlar. Elbeylioğlu’nun Daşbaşoğlu adındaki adamlarından biri, Elbeylioğlu’ndan Muzu için bir
türkü söylemesini ister. Elbeylioğlu, misafir olduğu bir evin hanımına türkü söylemenin hoş
olmayacağını belirtse de Daşbaşoğlu, ısrarından vazgeçmez. Elbeylioğlu da mecburen aşağıdaki
türküyü söylemek zorunda kalır:
Hubların serdarı Muzu’yu gördüm (Muzu’yu gördüm)
Yörüyüşü bir incecik dal gibi
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Gördüm cemalını selama durdum (Selama durdum)393
Aklımı başımdan aldı lal gibi
Muzu’yu sorarsan yerinde zatı (yerinde zatı)
Gördüm cemalını diyemem kötü (diyemem kötü oyy)
Dişleri mercan da ağzı bir ġutu (ağzı bir ġutu)394
Ağzının içinde dili bal gibi
Ben giderken yola bura düş oldu (yolum düş oldu)
Muzu’ya güzellik Yusuf’dan ġaldı
Ya bre Deşbaşoğlu’m sana (da) noldu (sana da noldu)395
Elbeylioğlu dalgalandı sel gibi
Elbeylioğlu, bu türküyü söyledikten sonra konaktan ayrılarak asıl ismi Mıhıroğlu olup Kör Paşa
olarak bilinen Maraş paşasının yanına varır. Kör Paşa’nın yanına vardığında amcası oğlu Ali
Kadıoğlu’nun Kör Paşa’nın yanında oturduğunu görür. Kör Paşa, Elbeylioğlu’nu çok sıcak
karşılamadığı gibi bir şekilde atını da elinden alır. Bütün bunların sorumlusu olarak Ali
Kadıoğlu’nu gören Elbeylioğlu, amcası oğlundan intikam almaya karar verir. Kör Paşa’da
ayrıldıktan sonra bir yerde pusu kurarak amcasının oğlunu beklemeye başlar. Elbeylioğlu, kırk
atlısı ile gelen Ali Kadıoğlu’nun karşısına çıkar. Yapılan savaşta Elbeylioğlu’nun adamları Ali
Kadıoğlu’nun adamlarını, Elbeylioğlu da Ali Kadıoğlu’nu öldürür. Bu olay üzerine Kör Paşa,
İstanbul’a bir ferman yazarak Elbeylioğlu’nun tutuklanması ister.
3. TURNALAR I396
Âşık Karayiğit Osman, 1974 yılında Kütahya’da askerlik yaparken Kıprıs Barış Hareketi
gerçekleşir. Barış Hareketi, zaferle sonuçlanması üzerine komutanlar, hem moral olması hem de
askerleri ödüllendirmek adına bir hafta sonunu tamamen izinli sayarlar. İzini fırsat bilen Karayiğit
Osman, tenha bir yere geçerek memleketine özlemi dile getiren aşağıdaki dörtlükleri söyler. Bu
arada Karayiğit Osman bir yıllık evli olup memleketini ve hanımını çok özlemiştir.
Gökyüzünde (de) bölük bölük durnalar (durnalar)

393

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
395
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
396
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan aslen 1950 doğumlu Âşık Karayiğit Osman (İper) den Gökçayır köyünün üst taraflarında yer alan
Dingil Mevkisinde hayvancılıkla meşgul Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ve kamera ile derlenmiştir.
Türkünün ismini kendisi vermiştir.
394
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Yârinden ayrılan (da) ah çekip ağlar (ağlar, oy)
Geride bir gelin (de) saçların yolar (amanın saçların yolar)397
Telinden bir habar (de) sorun durnalar (sorun durnalar)
Toroslar’dan aşın (da) Tersus’a varın
Yenice’den (de) Adana iline girin (vay girin)
Ġonun asvalta (da) yoluna durun398
Yolundan bir habar (de) sorun durnalar (sorun durnalar)
Cehan Osmaniye (de) yolun düşerse
Yarbaşı’ndan (da) Düziçi’ne aşarsa (da aman aşarsa)
İlkbaharda Sabın Çayı taşarsa (da aman taşarsa)399
Selinden bir haber sorun durnalar (sorun durnalar)
Köyüm Çitli köyü (de) muhallem (de) Ġarese (de benim Ġarese)
Vazgeçemem yârdan kemiklerim çürüse
Ġarayiğid’imin (de) yâri evde varısa (da evde varısa)400
Halından bir haber sorun durnalar (sorun durnalar)
4. ÖKSÜZ ALİ I401
Ali, Mısırlı olup o dönemde Mısır’a hükmeden bir beyin yeğenidir. Annesini ve babasını
kaybedince “Öksüz Ali” olarak anılmaya başlanır. Öksüz Ali’ye amcası sahip çıkarak bakımıyla,
eğitimiyle ilgilenir. Amcasının kendi yaşında bir kızı vardır. Öksüz Ali ve amcasının kızı zamanla
büyüyerek evlenme çağına gelirler. Amcası, Öksüz Ali’ye elinin altındaki bir çiftliği yönetmesini
ister. Öksüz Ali de bu teklifi kabul eder ve denen çiftliğin müdürlüğünü yapmaya başlar. Öksüz
Ali’nin amcası, yeğenin evlenme çağının geldiğini düşünerek yeğenini kendi kızıyla evlendirmek
ister ve bu düşüncesini hanımıyla paylaşır. Hanımı çok gönüllü olmasa da kocasına olabilir,

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki parantez içindeki
yerler söylenmemiştir.
398
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ġonun asvalta (da amanın)
yolunda durun (vay durun)” şeklinde söylenmiştir.
399
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
400
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ġarayiğid’in (de) yâri evde varısa
(da evde varısa)” şeklinde söylenmiştir.
401
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan aslen 1950 doğumlu olup kimlikte 1954 olarak yazılı olan Âşık Karayiğit Osman (İper) den Gökçayır
köyünün üst taraflarında yer alan Dingil Mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Ali Pekel’in çadırında ses kayıt
cihazı ve kamera ile derlenmiştir. Karayiğit Osman, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce Yakup Hoca
denen bir âşıktan öğrenmiştir. Aynı âşıktan Bekir İşlek (2012: 336-337) de derleme yapmıştır.
397

768

tarzında bir cevap vererek kızına sormayı teklif eder. Kocası da bu teklifi onaylar. Bey’in hanımı
kızına durumu açtığında kızın gönlünün olduğunu anlar. Öksüz Ali’den vazgeçmesi için çok dil
dökmesine karşın kızını fikrinden dönderemez. Kızın annesi, kızını Öksüz Ali’ye vermemek için
bir plan tasarlar. Kızın annesi, Öksüz Ali’yi yanına çağırarak ona başka bir çiftlikte
görevlendirildiğini söyleyerek eline bir mektup tutuştur ve bu mektubu o çiftliğin müdürüne
vermesini ister. Öksüz Ali çiftliğe gider ve mektubu müdüre verir. Müdür mektubu okuyunca
biraz durgunlaşır ve mektubu okuması için Öksüz Ali’ye uzatır. Öksüz Ali’nin amcasının adıyla
yazılan mektupta Öksüz Ali’nin kızıyla aralarında olan ilişkiden dolayı ceza olarak koyun
çobanlığı yapacağı, günde üç öğün olan yemeğinin de bir öğüne düşürülmesi yazmaktadır. Öksüz
Ali, mektubu okuyunca bunda bir hile olduğunu anlar ama yapacağı bir şey de yoktur. Müdür de
kendisinin emir kulu olduğunu ve mektupta yazılanları mecburen uygulayacağını söyler. Öksüz
Ali, bir koyun sürüsünü otlatmaya başlar. Aradan bir müddet geçince Öksüz Ali’nin amcasının
hanımı, kocasına Çukurova’da yaşayan kız kardeşini özlediğini, izin vermesi halinde kızıyla
bacısının yanına gitmek istediğini söyler. Kocası da hanımına bacısını görmesi için izin verir. Kız
ve annesi atlara binerek Çukurova’ya doğru yola çıkarlar. Yolda bir çınar ağacının dibinde
kepeneğin (çobanların giydiği bir çeşit elbise) altında bir çobanın yattığını görürler. Kız, annesine
bu koyunların kime ait olduğunu sorar. Koyun sürüsünün kendilerinin olduğunu söylen kızın
annesi, çobanın çiftliğe müdür olarak gönderilmesine karşın müdürlük yerine çobanlığı tercih
eden Öksüz Ali olduğunu söyler. Kızın annesinin dediklerinin doğru olup olmadığını merak
etmesi üzerine annesi çobana seslenir. Sesi duyan Öksüz Ali yattığı yerden kalkınca kız ile göz
göze gelir. Annesinin kurduğu tuzaktan habersiz olan kız, annesinin sözlerine inanır ve Öksüz
Ali’den bir anda soğur. Anne ve kız yola devam ederek Çukurova’ya gelirler. Edilen sohbetlerden
sonra kızın annesi, kendi kızını bacısının oğluna vermek istediğini ve dünürcü göndermesini ister.
Bunlar evine döndükten bir müddet sonra bacısı, dünürcü gelir. Bey, bu dünürcüleri görünce hem
çok şaşırır hem de çok sinirlenir ve kızını vermez. Bu olaydan sonra bir müddet sonra kız, bir gün
rüyasında Öksüz Ali’nin aşkına bade içer. Aşk badesini içen kız, hemen uyanırak Öksüz Ali’ye
aşkını dile getiren bir mektup yazar. Mektubu, muhafızına vererek Öksüz Ali’ye ulaştırmasını
söyler. Muhafız deneni yapar ve mektubu Öksüz Ali’ye ulaştırır. Mektubu okuyan Öksüz Ali çok
üzülür ve muhafıza biraz beklemesini, mektuba bir karşıklık yazacağını ve bu yazacağı mektubu
götürmesini söyler. Öksüz Ali’nin yazdığı mektupta aşağıdaki dörtlükler yazmaktadır.
(Ah Ey) Ala gözlerini (de) sevdigim dilber (amanın dilber)
(Ah) Telli mektupların yazdığın yeter (oy amanın yeter)
Durmayıp akıyor gözümün yaşı402
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin sonunda “oyy, oyy, oyy”
ünlemleri kullanılmıştır.
402
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Sen ala gözlerin süzdüğün yeter
Elim dudmaz yazamıyom ġalemi (aman ġalemi)
Yüce Mevla’m çektiriyor çilemi (oyy)
Ġurbet elde eksik edme selamı
Telli mektupları yazdığın yeter403
Zalım anan beni çoban eyledi
Ciğerimi doğum doğum doğradı
Addı gurbet ele Mecnun eyledi
Ġoyun güddüğümü sezdiğin yeter404
Ben Öksüz Ali’yim ġalmışım naçar
Sabreyle dünyanın bu günü geçer
Bu dünyaya gelen mudlaġa göçer405
Babamın köşkünde gezdiğin yeter
5. BENDEN SELAM OLSUN MÜRSELOĞLU’NA406
İskân Emri’ne karşı çıkan Dadaloğlu, tutuklanarak Payas’ta deniz kenarındaki bir zindana atılır.
Hasırdan bir kanat yapan Dadaloğlu, zindandan atlayarak denize düşer. Denizden yüzerek çıkan
Dadaloğlu, tanınmamak amacıyla tebdili kıyafet olarak çoban giysileri giyerek Uzunyayla’ya
doğru yola koyulur. Dadaloğlu, Uzunyayla’da birinin kapısında çoban olarak işe başlar. Ancak
kimse bu çobanın Dadaloğlu olduğunu bilmemektedir. Günlerden bir gün misafirlerin
Dadaloğlu’ndan türkü söylemelerini istemeleri üzerine Dadaloğlu aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Aydosd Amanın beyler) Benden selam olsun (da) Mürseloğlu’na407

Son dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda son dize “ Telli mektupları (da) yazdığın yeter (oyy)”
şeklinde söylenmiştir.
404
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dize “Ġoyun güddüğümü sezdiğin yeter (oyy,
oyy)” şeklinde söylenmiştir.
405
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin sonuna “oyy, oyy” ünlemi
eklenmiştir.
406
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan aslen 1950 doğumlu Âşık Karayiğit Osman (İper) den Gökçayır köyünün üst taraflarında yer alan
Dingil Mevkisinde hayvancılıkla meşgul olan Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ve kamera ile
derlenmiştir.
407
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda parantez içerisindeki sözcükler “Amanın beyler ya
bre” şeklinde söylenmiştir.
403
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Afşin suyu (da) sel gelip de coşdu mu (coşdu mu)
(Heyyy) Şirin olur (da beyler) bahadırın güzeli (amanın güzeli)408
Yaz gelip de yaylalara göçdü mü (göçdü mü)
(Ulan ya bre beyler) Halen Ġad(ı)oğlu mu (da) Maraş valisi409
Uslandı mı Dadaloğlu delisi
(Ah) Ahmed Bey’dir (de) Elbeyli’nin ulusu410
Ferman gelip (de) İsdanbul’a geçdi mi
(Amanın ya bre) Emri İsġan geldi (de) aşiret yasda411
Ġız gelin ġalmadı hep oldu hasda
(Aydosd) Dadaloğlu (da) hapis diyorsunuz Payas’da412
Ġanad dakıp (da) sur duvardan uçdu mu (uçdu mu)
6. GÂVUR DAĞI GÜZELLEMESİ413
Tahir Erdoğdu, aşağıdaki dörtlükleri Osmaniye’nin, Düziçi’nin, Hasanbeyli’nin ve Bahçe’nin de
içinde bulunduğu Gavurdağlarına söylemiştir.
Her baharda lale sümbül menevşe
Biterken ne güzel Ġávurdağları
Fındığı cevizi hele elması414
Yeterken ne güzel Ġávurdağları (Ġávurdağları, bizim elin bağları)
Yiğitleri yiğitleri fırsat vermez amana
Güzelleri var ki gelmez imana
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda hem üçüncü hem de dördüncü dizenin sonundaki
parantez içindeki sözcükler kullanılmamıştır.
409
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “(Amanın) Halen Ġad(ı)oğlu mu Maraş valisi”
şeklinde söylenmiştir.
410
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dizenin sonuna “Beyler, geçdi mi”
sözcükleri eklenmiştir.
411
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda parantez içindeki sözcükler yerine sadece “Ah”
sözcüğü kullanılmıştır.
412
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Dadaloğlu hapis derler Payas’da”
şeklinde söylenmiştir.
413
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.09.2020 tarihinde aslen Osmaniye’nin Bahçe
köyünden olup Osmaniye’de oturan 1960 doğumlu Âşık Ersani (Tahir Erdoğdu) den Osmaniye’ye bağlı
Yarpuz (Cebel) köyündeki kendi yaylalık evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
414
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
408
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Tavşanlar tazılar tozu dumana ġatarken
Ġatarken ne güzel Ġávurdağları415
Gel gezelim Ġávurdağı’n başında
Cebel Yaylası’nda Daz’ın döşünde
Ġınalı kekliğin daşın başında416
Öterken ne güzel Ġávurdağları (Ġávurdağları, bizim elin bağları)
Bıldırcınlar yenmez oldu yağından
Kekliği turacı bitmez dağından
Güngedik’den aşıp Amanoslar’dan
Batarken batarken ne güzel Ġávurdağları417
Ersani’m der işde bizim farkımız
Teraziden ince dartar narkımız
Baraklı Bozlaklı bizim türkümüz418
Çalarken ne güzel Ġávurdağları (Ġávurdağları, bizim elin bağları)
7. ELBEYLİOĞLU II419
Elbeylioğlu, Osmaniye il sınırları içerisinde bulunan Ağoluk’tan geçerken Gökçedağ’ı görür.
Gökçedağ’ın heybetinden etkilenen Elbeylioğlu, bu dağa aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Aman) Ağoluk’da (da) bugün bidse bir çınar
(Hele) Biddikden sonra da istemez tımar (Öldüm elinden off off)
Yükseğinde (de) yavru şahinler döner (Amanın döner)
Uçurmaz kekliğin ġuşun Göğcedağ (Gökçedağ)
(Aman) Bir tarafın bakar Ġoca Kösür’e
Bu dörtlüğü şiir şeklinde icra etmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
417
Bu dörtlüğü şiir şeklinde icra etmiştir.
418
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “bizim” sözcüğü yerine “olur”
sözcüğü kullanılmıştır.
419
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.09.2020 tarihinde aslen Osmaniye’nin Bahçe
köyünden olup Osmaniye’de oturan 1960 doğumlu Âşık Ersani (Tahir Erdoğdu) den Osmaniye’ye bağlı
Yarpuz (Cebel) köyündeki kendi yaylalık evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık
Ersani, bu türküyü çok eski zamanlarda çevresindeki icracılardan öğrenmiştir.
415
416
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Kösür (de) heveslenmiş bugün Akdeniz’e Mısır’a (öldüm elinden off off)
Tepeledim geldim (de) baġma ġusura (Aman ġusura)
Eksilmez boranın ġışın Gökçedağ420
(Aman) Elbeylioğlu’m der (de) geldi fermanım (Fermanım)
(Hele) Yazıda yabanda ġaldı harmanım (Öldüm elinden off off)
Seni çıkmaya (da) yoġdur dermanım (Aman dermanım)
Neden aşılmıyo (da) başın Göğcedağ (Gökçedağ)
8. DUDDUN DA ĠOLUMDAN ORTAYA ADDIN421
24. Dönem Osmaniye milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, partidaşlarıyla birlikte Duran Ali
lakaplı Ali Avcı’nın köyüne gelirler. Duran Ali de Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun partisini
desteklediği için köy meydanına kendisi de varır. Türkoğlu ile Duran Ali selamlaşıp hasbihâl
ettikten sonra aynı köyden Cüce Osman lakaplı Osman Saçak, çok samimi olduğu Duran Ali’ye
takılmak adına Türkoğlu’na “Vekilim, yanındā ġocanın bir derdi var saňa, derdi.” dedikten sonra
derdini türküyle dile getirecekmiş, der. Bunun üzerine Türkoğlu, Duran Ali’ye derdinin ne
olduğunu sorar. Hayatı boyunca tek bir bestesi bile olmayan Duran Ali, hem Türkoğlu’nun hem
de köy ahalisinin kendisinden türkü bekleyen bakışları karşısında mecburen türkü söylemek
zorunda kalır. Rezil rüsva olmamak adına Allah’a dua eden Duran Ali, o anda irticalen aşağıdaki
dörtlüklerle sorunlarını dile getirir:
Duddun da ġolumdan ortaya addın
Emmime dayıma irezil eddin
Başġanım baňa da ġamara duddun
Oturup da burda söyleyim ġayri
Duran Ali, bu dörtlüğü söyleyince Cüce Osman “Görüyon mu vekilim, o şiir söyler saňa” der.
Kaklığ’a ceviz dikdiler
Çağşağ’a tohum ekdiler

Tahir Erdoğdu ile 27.12.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde 09.09.2020 tarihinde “Neden
aşılmıyo (da) başın Göğcedağ (Gökçedağ)” şeklinde icra ettiği dizeyi yanlış söylediğini, doğrusunun
yukarıda verdiğimiz şekliyle olmasını gerektiğini söylemiştir.
421
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden
1949 doğumlu Duran Ali lakaplı Ali Avcı’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi köy halkının yaylalığı
olan Salavat Yaylası’nda bulunan çadırının avlusundaki çardakta derlenmiştir.
420
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Köyün de belin bükdüler
Bize yardım ed vekilim
Başġonuş dedeyin yurdu
Devlet ora çadır ġurdu
Başġonuş’um issiz ġaldı
Gedin bakim ağlıyor mu
İki B’e tezce gelsin
Ormanlar devletin olsun
Yaylamı da geri versin422
Başbakan’a söylen m(i) ola
Başġonuş’um soğuk dağlar
Çeşmesi suyu da çağlar
Yaşlılar hayatın sağlar423
Bize yardım ed vekilim
Bu dörtlüklerden sonra Duran Ali’nin güzel türkü söylediğini belirten Cüce Osman, bir bakıma
Türkoğlu’na Duran Ali’yi övmüş olur. Heyecanını bir nebze üzerinden atan Duran Ali türkü
söylemeye devam eder424:
(Lan) Ne güzel yaradmış (da) Mevla’m yapısı (yapısı)
Ġızılçam Dağ da giriş ġapısı
Çağşak Yaylası’nda da gelir kokusu
Ġamalak Yaylası oluyon Düldül
Daşlarında kekliklerin ötüyor (ötüyor)
Geyikler de ġucağında yatıyor
Memmed Sümbül (de) Ġamalığ’ın ekiyor425
Ġamalak Yaylası oluyon Düldül
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
424
Duran Ali, bu türküyü Düldül Dağı için söylediğini derleme çalışmalarından sonra dile getirmiştir. İlk
türküsünde köyün sorunlarını dile getirmiş, ikinci türküsünde ise Düldül Dağı’nı göz önünde bulundurarak
söylemiştir.
425
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
422
423
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Áğmiş boynunu da yurda bakıyor (bakıyor)
Çiçekleri burcu burcu kokuyor
Köylü gelmez diye (de) boyun büküyor
İssiz ġalıyon da vay Ġoca Düldül
Başġonuş da yaylaların efesi
Zindeğán’dan eser temiz havası
Çevresinde yáğılıyo tekesi
Esirge tekeni ey Ġoca Düldül426
Duman çökmüş görünmüyor başları (başları)
Göňul isder kekligini ġuşları
Gözlerinden akıdıyor yaşları427
Yalıňız ġalıyon Ġoca Düldül
Telefirik ġurar Ġaráse’nin döşüne (döşüne)
Lamlı Öggeş çıkar şu Düldül’ün başına
Seyren eder Düziçi’ne eşine
Şeneldir başını vay Ġoca Düldül
9. EŞİN VAR MI ADANA’NIN DÜZÜNDE 428
Bir gün yörenin önemli âşıklarından Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) Adana’da Horuzoğlu
lakabıyla bilinen bir arkadaşının evine misafir olur. Bu arkadaşının kız kardeşi kendisine bir türkü
söylemesini istemesi üzerine Köroğlu, orada bu kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Eşin var mı Adana’nın düzünde
Beder beder beňlerin var yüzünde

Bu dörtlük, türkünün şiir şeklinde icrası sırasında söylenmiştir. Ezhiyle söylendiğinde bu dörtlük
söylenmemiştir.
427
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda son iki dize “Damla damla da akdıyor yaşları/İssiz
ġalıyon da vay Ġoca Düldül” şeklinde söylenmiştir.
428
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Yukarı Hacılar
Mahallesinde oturan 1936 doğumlu Höke Ali lakaplı Ali Özdemir’den ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi
evinde derlenmiştir. Özdemir, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) nun
kendisinden öğrenmiştir. Köroğlu, bu türküyü sık sık icra edermiş.
426
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Böyle geyim olur şehir ġızında
Al yeşil geyinip gezsen olmaz mı
Doğruyu söylerim söylemem yalan
Edemem aklımı başımdan talan
Birez vaktın geçe olmaya alan
O dadlı canından bezsen olmaz mı
Âşık Mehmed kime eylesin nazını
Şimdi göňul arz eyledi sazını
Senin gimi öyle hürü ġızını
Alıp da sineme sarsam olmaz mı
10. AHMET BEY İLE GÜHER HANIM429
Ahmet Bey’in babası ölünce amcasının yanına yerleşir. Ahmet Bey, amcasıyla birlikte yaşamaya
başlar. Ahmet Bey ile amcası kızı Güher Hanım birbirini sevmektedir. Ahmet Bey’i de komşuları
olan bir başka kız sevmektedir. Güher Hanım da zaten bu durumun farkındadır. Ahmet Bey’in
amcası yaylaya göç zamanı geldiğinde yaylaya çıkmak için hazırlıklar yaparlar. Yaylaya göçmek
için hareket ettiklerinde Ahmet Bey’in ayağını bir deve ısırır. Ahmet Bey’in amcası, kızı Güher’e
“Bu Ahmed şimdi yaylaya gederse sōğukda ġanġrene çevirir, ölür. Sen burada ġalıp bu Ahmed’e
bak.” der. Güher Hanım, tam yedi yıl boyunca Ahmet Bey’in bakımını üstlenir. Yedi yıl boyunca
her gün Ahmet Bey’in bakımını yapan Güher Hanım’ın evine bir gün misafir gelir ve Ahmet
Bey’in yanına biraz geç varır. Bu arada Ahmet Bey’i seven bir kız, Güher Hanım’ın gelmediğini
görünce Ahmet Bey’in o günkü bakımını kendisi yapar. Ahmet Bey, sevdiği Güher Hanım’ın
bakım saatinde yanına gelmemesi üzerine Güher Hanım’ın kendisini artık unuttuğunu düşünürek
derin bir burukluk hisseder. Kız, bacağını sararken orada aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar.
Bu arada Güher Hanım, misafirinden dolayı ihmal ettiği Ahmet Bey’in bakımı için Ahmet Bey’in
çadırına doğru yola koyulur. Çadırın giriş kapısından içeri adımını attığında komşu kızının Ahmet
Bey’in bacağını sardığını görür ve Ahmet Bey’in söylediği türküyü de bu kıza ilgisinden dolayı

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünden
1968 doğumlu Mehmet Yılmaz’dan aynı köyde oturan Bedir Ali lakaplı Ali Cevahir’in evinin avlusunda
ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Yılmaz, bu hikâyeli türküyü Düziçi’nin Göllüler
köyünde oturan Halil Körkü’nün sözlü kültür ortamında öğrendiği türkü ve hikâyelerin yer aldığı defterine
bakarak öğrenmiştir. Ezgisini ise düğünlerde Abdal olarak bilinen yerli müzisyenlerden öğrenmiştir. Bu
türkünün hikâyesinin büyük çoğunluğunu Bedir Ali, anlatmıştır. Bu türkü ve hikâyesi yörede oldukça
bilinen ve söylenen bir türküdür. Bu türkünün varyantı için bkz. (Karaburç, ty: 45-47).
429
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söylediğini düşünür. Kapının ağzında Ahmet Bey’in türküsünü sessizce dinler. Ahmet Bey ile
kız, Güher Hanım’ın geldiğinden habersizdir.
Yedi yıl oldu da irin akar bu tenden
Ben bıkdım usandım (da) bu dadlı candan
Güfer’im umudun kesdi mi benden430
Ayrılman başımdan derim ağlarım
Yedi yıl oldu (da) şu odada yatarım
Anam babam yok ġolumdan dutanım
Güfer’in (de) amanatın kime atarım431
Azdı yaralarım derim ağlarım
Hasda düşdüm (de) halın nedir diye yok
Çağırıyám çağırıyám (da) heç yanıma gelen yok
Ben ölürsem (de) ataşımı yakan yok432
Söndürmen çıramı derim ağlarım
Şu yalan dünyada ben de gülmedim
At üsdüne binip sefa sürmedim
Dokdurdan tabibden (de) fayda görmedim433
İmdad senden Mevla’m derim ağlarım
Diyor Ahmet Bey’im de vay baňa noldu
Akdı gözyaşlarım da deryalar doldu
Ben ölüyom (da) ġayrı Güfer’im ġaldı434
Ben gendi yaramı (da) sarar ağlarım
Ahmet Bey, Güher Hanım’dan habersiz bu türküyü okuduktan sonra Güher Hanım da Ahmet
Bey’e sitemini dile getiren aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar. Ahmet Bey, Güher Hanım’ın
bakım saatinde yanına gelmemesi üzerine Güher Hanım’ın kendisini terk ettiğini, Güher Hanım
430

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
432
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
433
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
434
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “ġayrı” sözcüğü yerine “taman (da)” sözcüğü
kullanılmıştır.
431
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da Ahmet Bey’in icra ettiği türküyü bacağına saran kıza söylediğini, kendisini unuttuğunu sanar.
Velakin ikisi de birbirini yanlış anlar.
Ne çok (da) yalvarırsın gelip geçene
Daim bir düzene durana yalvar
Ġara daş içinde (de) ġara ġarınça
Ġaranlık gecede görene yalvar
Hub yüksüğü parmağına dakınır
El çek rakip (de) hatırıma dokunur
Yârimin ismi (de) dörd harfinen okunur
Elif o da mim üsdünde dalınan
Güfer Hanım söyler gendi sözünü
Mil çekdirip oydururum gözünü
Hasmım olan hasmım (da) çıksın meydan yerine
Ya sen ġalın ya ben ġallım nazlı yârınan
11. EL ÇEK YÂRİM EL ÇEK ELİN DİLİNDE435
El çek yârim el çek elin dilinden
Bir daha görmeyem seni yârinen
Gözlerimi ġan bürüdü ġorkmam ölümden
Helak eder namusunan ar beni
İşde ġılıç işde meydan vurana
Kimse hasmım işde gelsin yanıma436
Ben yârimin abdalıyım kime ne
Çalışırım elden gelen var mı

Bu hikâyeli türkü, 1945 doğumlu Bedir Ali (Ali Cevahir) den derlenmiştir. Bedir Ali, bu türküyü uzun
yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir. Bedir Ali, bu türküyü Mehmet Yılmaz’ın icrasından hemen
sonra icra etmiştir. Türkünün hikâyesinin Mehmet Yılmaz anlatması ile hemen hemen aynı olduğunu ancak
kendisinin çevresindeki icracılardan öğrendiği kadarıyla türkünün kendisinin söylediği şeklinde olduğunu
belirtmiştir. Bedir Ali, Güher Hanım’ın bu türküyü söyledikten sonra ne olduğuna dair bir şey bilmediğini
belirtmiştir.
436
Bedir Ali (Cevahir) ile 12.10.2020 tarihinde bir araya geldiğimizde bu dizeyi “Canım ġurban ġıymatımı
bilene” şeklinde söylemiştir.
435
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Ağ eline al ġınalar yakınır
Gelir rakip hatırıma dokunur
Yârin ismi dörd harfinen okunur
Elif o da del üsdüne miminen
Diyor Güfer Hanım gendi özüme
Mil çekilsin hayırsızın gözüne
Kimse hasmım işde gelsin yüzüme
Ya o ġalır ya ben ġallım yârinen
12. ANAN BACIN HEP BİR OLDU ÜÇÜNÜZ437
Bir gün Âşık Çapar Hamza’nın köyünde hanımın bir yakının düğünü olur. Çapar Hamza’ya da
okuntu verilir. Düğüne Çapar Hamza’nın eşi, kaynanası ve baldızı hep birlikte iştirak eder.
Düğünde bilinmeyen bir sebepten dolayı kargaşa çıkar ve kına yakılmaz. Dolayısıyla kınaya varan
kadınların da eline kına yakılmaz. Karısının eline kına yakılmadığını gören Çapar Hamza eline
saz niyetine bir maşa alarak orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Anan bacın hep bir oldu üçünüz
Yayan geldi ġabardı mı ġıçınız
Hacı sizin en ġıymadlı ġoçunuz
Ben söyleyim sen darılma sözüme
Doru atınız boş mu çekdiler
Ağ eline ġınalar mı yakdılar
Yoksa ġarım saňa hor mu bakdılar
Şikrin azgın şer yağıyo yüzünden
Hamza Sarı’m âşıklığın bildirir
Hısımlarım seni baňa güldürür
Hağbene de şeker üzüm doldurur

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1967 doğumlu Meryem Cevahir’den Gökçayır köyünde oturan Bedir Ali’nin evinin evinin
avlusunda derlenmiştir. Meryem Cevahir, babasına ait bu türküyü çok eskiden beri bildiğini söylemektedir.
437
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Baňa (da) ver şekerinden üzümünden
13. HER GÜN AĠŞAM TOPLANIRIK BAŞIŇA438
Çok eski zamanlarda Çapar Hamza’nın süt sağacak herhangi bir hayvanı olmadığı için ayran,
yoğurt gibi süt ürünlerinden mahrumdur. Çapar Hamza’nın komşusu Ahmet Cevahir’in ise ineği
vardır. Çapar Hamza, kendisine ayran verir umuduyla her akşam bu komşunun evine varmaktadır.
Ancak komşusunun bu durumdan haberi olmadığı için Çapar Hamza’ya ayran vermez. Günler
böyle gelip geçerken Çapar Hamza, bir gün dayanamaz ve komşunun evinde otururlarken
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Her gün aġşam toplanırık başıňa
Alışġınım ayran girer düşüme
Bu sözlerim senin gedmez hoşuňa
Şirkrin azgın şer yağıyo yüzünden
Ġızımız var da birisi Meryem
Geliyor Ramazan arkası bayram
Yayıyon yaňnığı içiyon ayran
Ġonşu halından bilmen mi Hacı439
Çapar Hamza bu türküyü söyledikten sonra komşusu, Çapar Hamza’nın niyetini anlar. Ertesi
sabah sağdığı sütü hemen Çapar Hamza’ya götürerek verir. Daha sonraki günlerde de süt
götürmeye devam eder.
14. BU SENE DE YOKDUR YASIM440
Çapar Hamza ile Bedir Mustafa hem komşu hem de çok yakın iki dosttur. Çapar Hamza’nın
komşusu Bedir Mustafa’nın başka köyden Kel Memmed adında yakın bir dostu daha vardır. Bir

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1967 doğumlu Meryem Cevahir’den Gökçayır köyünde oturan Bedir Ali’nin evinin evinin
avlusunda derlenmiştir. Meryem Cevahir, babasına ait bu türküyü çok eskiden beri bildiğini söylemektedir.
439
Hacı, komşusunun hanımının lakabıdır.
440
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1967 doğumlu Meryem Cevahir’den Gökçayır köyünde oturan Bedir Ali’nin evinin evinin
avlusunda derlenmiştir. Meryem Cevahir, babasına ait bu türküyü çok eskiden beri bildiğini söylemektedir.
Hikâyeli türkünün varyantı için bkz. (Atılgan, 2019: 289-290).
438
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gün Kel Memmed, Bedir Mustafa’nın yanına varır. Bedir Mustafa da Kel Memmed’e tavuk keser
ve akşam yemeğine oturduklarında Çapar Hamza da gelir. Çapar Hamza, dostu Bedir Mustafa’nın
Kel Memmed’e tavuk kestiğini görünce biraz kıskanır. Bedir Mustafa, Çapar Hamza’yı sofraya
davet eder ve kesilen tavuktan ona da ikram eder. Çapar Hamza ise kendisinin tavuk
yemeyeceğini, kendisinin kuru soğan yiyeceğini belirtir. Akşam yemeğinde dostu Bedir
Mustafa’nın Kel Memmed’e tavuk kesmesini, kendisine ise tavuk kesmemesini protesto etmek
amacıyla o akşam yemekte sadece kuru soğan yer. Yemekten sonra Hamza Çapar, rahatsızlığını
aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Bu sene de yokdur yasım
Heç kimseye olmaz küsüm
Bedirōlu baňa hısım
Seniyňen yok dāl mi
İçimde yanıyo ġorum
Dışarıya vermem sırrım
Acı suvan versen yerim
Suvan baňa çok dāl mı
Ücelerde olur geyik
Yaylalarda olur soğuk
Kel Memmed’e kesen tavuk
Suvan baňa çok dāl mı
Hamza Sarı’m sözüm akis
Beni sandın doymaz öküz
Senin suçun otuz dokuz
Bunuyuňan ġırk dāl mı
15. ATAŞIN YANARDI TÜTÜNÜN TÜTER441

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde oturan
1945 doğumlu Bedir Ali lakaplı Ali Cevahir’den ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinde derlenmiştir.
Çapar Hamza, bu türküde mahlasını kullanmamıştır. Türkünün bir varyantı için bkz. (Tolu ve İşlek, 2018:
147).
441
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Bir gün Bedir Ali (Ali Cevahir), Âşık Çapar Hamza’nın yanına varır ve kendisini nasıl tanıyorsa
o minvalde kendisine bir türkü söylemesini ister. Çapar Hamza da orada irticalen Bedir Ali’ye
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ataşın yanardı tütünün tüter
Açılır sofranda ekmeğin yenir
Beş ġardaş içinde bir tene denir
Sevilin herkeşe dadlı dilinen
Davarın var çamlı dağda yayılır
Yiğid olanların ünü dağılır
Senin ġuru ekmeğin şeker sayılır
Yuğrulmuş hamırın şerbed balınan
Saňa kirli derler temizdir yakan
Gelene geçene hörmedle bakan
Dosduna şekersin düşmana dikensin
Ben seni değişmem ġonca gülünen442
Altında ġıratı ceddir uçağı
Üsdünde binici yiğid ġoçağı
Sandım seni şol Düldül’ün çiçeği
Oradan mı endin coşġun selinen
16. YAZICIOĞLU ŞEREF İLE SENEM I443

Bedir Ali ile 01.08.2020 tarihinde tekrardan görüştüğümüzde verdiği türküleri kontrol ederken bir önceki
derlemede bu dörtlüğü vermeyi unuttuğunu söyledi. Biz de bu dörtlüğü 01.09.2020 tarihinde kendinden
derleyerek buraya kendisinin belirttiği yere ekledik.
443
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından
Düziçi’nin Gökçayır köyünde oturan 1945 doğumlu Bedir Ali lakaplı Ali Cevahir’den ses kayıt cihazı ve
kamerayla kendi evinde derlenmiştir. Bedir Ali, bu hikâyeli türküyü on, on beş yaşlarında amcası Kır
İsmail’den öğrenmiştir. Bedir Ali, amcası Kır İsmail’in ara sıra evde yalnız kaldığı zaman kendi kendine
türkü söylediğini, bunun dışında evine gelen kişilere de türküler icra ettiğini belirtmiştir. Kendisi de bu
hikâyeli türküyü böyle bir ortamda öğrenmiştir. Bedir Ali, bu hikâyeli türkünün bu şekilde olduğunu
kendisinin unuttuğu bir yer olmadığını, Kır İsmail’in bu şekilde anlattığının da altını çizmiştir. (Türkünün
bir varyantı için bkz. (Doğaner, 2013: 463).
442
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Tanır beldesinde Yazıcıoğlu denen bir bey varmış.
Aydınlı adıyla bilinen Yörükler, yazlık yaylalarından güz vakti gelince Çukurova’ya kışlaklarına
inerken Tanır’da mola verirler. Yazıcıoğlu, Tanır’ın beyi olduğu için kendi topraklarına konan
Aydınlıların bir ihtiyaçları var mı, yok mu diye Aydınlıların çadırlarına doğru yola çıkar. Atıyla
çadırlara doğru giderken Aydınlıların kızları çeşme başında su doldurduğunu görür. Yazıcıoğlu,
çeşme başında su dolduran bu kızlardan bir bardak su vermesini ister. Bu kızlardan biri,
Yazıcıoğlu’na su verdikten sonra Yazıcıoğlu’nun adı Senem olan bu kız hoşuna gitmiş olacak ki
bu kıza kimin kızı olduğunu sorar. Senem de kendisinin oraya konan Aydınlıların beyinin kızı
olduğunu söyler ve babasının çadırını gösterir. Yazıcıoğlu, gösterilen çadıra varır ve kendini
tanıttıktan sonra aşiret beyine bir ihtiyaçları olup olmadığını sorar. Aydınlı beyi, hiçbir ihtiyaçları
olmadığını söyler ve teşekkür eder.
Yazıcıoğlu, evlenme çağına gelmiş olmasına karşın kendisine gösterilen kızların hiçbirini
beğenmemiştir. Çeşme başında kendisine su veren Senem’i görür görmez âşık olan Yazıcıoğlu,
bu kızı babasından istetir. Senem’in babası, kızını Yazıcıoğlu’na verir. Yazıcıoğlu hemen düğün
kurmak ve kızı almak ister. Kızın babası ise “Ağa, bizim zamanımız geldi. Biz göçek, geri
dönüşde ġondūmuzda burada sen haġġını alırsın inşallah” diyerek Çukurova’ya inme vakitlerinin
geldiğini ve göçmek zorunda olduğunu, bu yüzden de düğün için bekleme vakitlerinin olmadığını
belirtir. Yazıcıoğlu da mecburen düğünün diğer mevsime kalmasına razı olur ve oradan ayrılır.
Geri dönüşte Senem ile karşılaşan Yazıcıoğlu, birbirlerinden başka biriyle evlenmeyecekleri
üzerine yemin ederler. Aydınlı aşireti, Tanır’dan göçerek kışlak yerleri olan Toprakkale’ye
gelirler. Kışı Toprakkale’de geçiren Aydınlı aşireti, yaylaya göç vakti gelince bütün aşiretlerin
yaşadığı yeri terk etmemesi üzerine bir emir gelmesi üzerine bütün aşiretler gibi Aydınlı aşireti
de buunduğu yerde kalmak zorunda kalırlar. Bütün aşiretler, yaylada ise yaylada, kışlak yerlerinde
ise kışlak yerlerinde yaşamaya mecbur edilir. Dolayısıyla ne Yazıcıoğlu Senem’i görür ne de
Senem Yazıcıoğlu’nu görür. Aradan yıllar geçmesine karşın yeminlerine sadık kalan Yazıcıoğlu
ile Senem kimseyle evlenmez.
Eski zamanlarda Hatay’ın Payas ilçesine Çukurova ve civarındaki insanlar tuz almaya
giderlermiş. Bir gün Tanır’dan bir kişi, Payas’a tuz almaya gelir. Payas’tan tuz aldıktan sonra geri
dönüşte karanlığa kalması üzerine yol kenarında Aydınlı çadırlarını görür ve geceyi bu çadırların
birinde geçirmeyi düşünür. Çadırların oraya vardığında bir çadıra seslenir. Çadırın içinden artık
iyice yaşlanmış olan Senem “Buyur oğlum” diye seslenir. Bu kişi de “Ana misafir alır mısınız?”
şeklinde isteğini bildirmesi üzerine Senem de misafirin Tanrı misafiri olduğunu söyleyerek bu
kişiyi çadırına davet eder. Çadırda yaşlı kadından başkasını göremeyen bu kişi, “Ana nere neddi
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bu ev sahibi?” diye sorar. Senem de onların işleri olduğunu birazdan geleceğini söyler. Biraz
sohbet ettikten sonra Senem misafire nereli olduğunu sorar. Misafirin Tanırlı olduğunu söylemesi
üzerine Senem, adama Yazıcıoğlu’nu tanıyıp tanımadığını sorar. Misafir de tanıdığını, hâlâ bekâr
olduğunu, önceden sevdiği bir kıza yemin verdiği için bu yaşına kadar kimseyle evlenmediğini,
ağlamaktan iki gözünün kör olduğunu söyler. Bu sözler üzerine Senem, misafire cebinde bıçak
olup olmadığını sorar. Misafir de cebinde bıçağı olmadığını söyleyince Senem, misafire kendisine
çadırın içinden tahrayı bulmasını söyler. Misafir tahrayı bulur ve Senem’e verir. Bu tahrayla
saçının bir beliğini kesen Senem, kestiği beliği misafire uzatarak “Oğlum şunu Yazıcıoğlu’na
Taňrı amanatı olarak eletip vericin. Bunu kokulasın benim yerime heç olmazsa.” şeklinde kestiği
beliği götürmesini rica eder. Misafir, mennuniyetle götüreceğini söyler. O geceyi orada geçiren
misafir, sabahleyin oradan ayrılarak Tanır’a gelir. Tuzu evine bıraktıktan sonra hiçbir yere
uğramadan doğrudan Yazıcıoğlu’nun yanına varır ve “Aha Senem’in saňa bir hediyesin
getirdim.” diyerek elindeki emaneti Yazıcıoğlu’na uzatır. Beliği eline alıp koklayan Yazıcıoğlu,
ağlamaya başlar ve orada aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Bir selam geldi de nazlı Senem’den
Derdli göğňum şad olmaya başladı
Akmaz ıkan da kör pınarın ayağı
Suyu geldi cağlamıya başladı
Senem’in geydiği yine mi sarı
Ölmeden yüzünü göreydim bari
Bozuldu değirmenim ġırık çark evim
Bu derd beni dağlamaya başladı
Hele bakın şu Senem’in işine
Neler gelmiş geçmiş ġarip başına
Senem dáğmış yedmiş seksen yaşına
Benimki de yüz olmaya başladı
Binbuğa’yımış da aman elleri
Duman çökmüş görünmüyo belleri
Yazıcıoğlu’m aşiretin beyleri
Ġoca Tanır yaz olmaya başladı

784

17. DELİ BORAN I444
Küpeli adında bir kıza sevdalanan Deli Boran, bu kızı almak için çok uğraşmasına karşın bir türlü
alamaz. O dönemin padişahına durumunu arz eden Deli Boran’a padişah yardımcı olur ve
askerlerini göndererek kızı kaçırır. Padişah, Deli Boran’a karısıyla vakit geçirmesi için üç gün
izin verir ve üç günün sonunda yanına gelmesini söyler. Deli Boran’ın hanımında gözü olan
padişahın veziri, Deli Boran’ın yanına varır ve kendisine üç daha izin kopardığını söyler. Tabii,
padişahın ve Deli Boran’ın bu hileden haberi yoktur. Padişah, üç günün sonunda gelmeyen Deli
Boran’a idam emri verir. Bunu duyan Deli Boran dağa kaçar ve yedi yıl bu dağda kalır. Bu süre
içinde her tarafını kıllar kaplayan, saçı sakalı birbirine karışan Deli Boran tanınmayacak hale
gelmiştir. Deli Boran’ın eşi Küpeli ve memleketindeki kişiler yazları bu dağın yaylasına çıkarmış.
Deli Boran, bir gün bu dağda uzaktan eşinin yayladığı yerlere bakarak duygulanır ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Çıkmış da yaylaya başları humar
Güvel ördek gimi göllere tumar
Zahmeri ayında göňul ne umar
Bir mendil arası ġar gönder baňa
Çıkmış da yaylaya çadırı yeşil
Ġıyam eder gül bülbüle dolaşır
Geyikgöbeğinden bir desde deşir
Zülüf arasına sar gönder baňa445
Bir gün Ser Kaplan Avcısı denen bir avcı, kurban bayramında kurban kesemediği için çocuklarını
etsiz koymamak üzere dağa ava çıkar. Dağa çıkan Ser Kaplan Avcısı, çayırlarda dolaşan hayvansı
bir mahlûkatı fark eder. Tabii, bu mahlûkatın Deli Boran olduğunu bilmemektedir. Ser Kaplan
Avcısı, yavaş yavaş bu mahlûkatın yanına doğru yaklaşır. Ser Kaplan Avcısı, tüfeğiyle bu
mahlukata ateş etmek üzereyken mahlukat sandığı Deli Boran, bir taşın üzerine oturarak aşağıdaki
dörtlükleri söylemeye başlar:

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1938 doğumlu Bedir Mulla lakaplı Mulla Cevahir’den ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinde
derlenmiştir. Bedir Mulla, bu türküyü kimden öğrendiğini bilmemekle birlikte amcası Kır İsmail’in bu
hikâyeli türküyü devamlı söylediğini ve kendisinin de bu parçayı ondan çok defa işittiğini bildirmiştir.
445
Bedir Mulla, bu türkünün son dörtlüğünü hatırlayamadığını belirtti. Kendisine bu türküyü bazı kaynak
kişilerimizin Karacaoğlan’a hatta kardeşi Bedir Ali’nin de Küpeli’ye bağladığını söylediğimizde hepsine
karşı çıkıp bu türkünün Deli Boran’a ait olduğunu ısrarla savunmuştur.
444
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Şo ġızın da evden çıkışı
Cerene benzer sekişi
Murad’ın da coşġun akışı
Beňzer meşe sellerine
Güvel derler bir su akar
Akar da Ġılbe’ye bakar
Yavuz tor küfeylan dutar
Yurük ġoşar yollarına

Bunu diyen Deli Boran
Sevdiğine meyil veren
Top top olmuş ağca ceren
Geder dosdun çöllerine
Ser Kaplan Avcısı, bu mahlûkatın Deli Boran olduğunu anlar ve yakalar. Ser Kaplan Avcısı; Deli
Boran’a padişahın yanına varacağını, padişahın kendisini affederse huzuruna çıkarabileceğini,
eğer affetmezse görünmeden tekrardan dağa kaçabileceğini söyleyerek yanında gelmesini söyler.
Deli Boran, bu teklifi gönülsüz de olsa kabul eder. İkisi birlikte yaşadıkları yere geldiklerinde Ser
Kaplan Avcısı, Deli Boran’ı evde bırakarak doğruca padişahın huzuruna varır. Bu arada padişahın
yedi tane aşığı vardır. Ser Kaplan Avcısı, padişahın huzuruna vardığında bu yedi âşık, padişahın
huzurunda çalıp söylemektedir. Bu yedi âşık icrasını gerçekleştirirken padişah, “Ahh, ah” der.
Padişahın bu sözleri üzerine Ser Kaplan Avcısı padişaha bunun nedenini sorar. Padişah da “Yedi
âşık daha gelse Deli Boran gimi bir tenesi söyleyemez.” der. Bunu fırsat bilen Ser Kaplan Avcısı,
padişaha “Deli Boran şimdi eline geçse neden?” diye sorar. Padişah da “Beraat ederim” der. Bu
söz üzerine Ser Kaplan Avcısı, hemen Deli Boran’ı çağırarak padişahın huzuruna çıkarır. Padişah,
Deli Boran’a kendisine verdiği üç günlük izinden sonra neden yanına gelmediğini sorar. Deli
Boran, ise tüm gerçekleri tek tek anlatır. Gerçeği öğrenen padişah, vezirini idam ettirir. Deli Boran
da sevdiğiyle mutlu bir yaşam sürer.
18. SARI TAVUCAĞIM SARI446

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Yukarı Çıyanlı
köyünün Tekerekli Mahallesi’nde bulunan Topalaklar Mevkisi’nde oturan 1949 doğumlu Kamil
Topalak’ın kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kamil
446
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Çok eski zamanlarda Yukarı Çıyanlı köyünde düğünler çoğunlukla güz mevsiminde olurmuş. Bu
düğünlerin birinde hava yağmurlu olduğu için düğün yemeği köre damının içinde yapılır. Bu
damın bir köşesinde ise bir tavuk, kuluçkaya yatmıştır. Oraya toplanan insanlardan ürken bu
tavuk, dışarı çıkmak isterken yemek kazanın içine düşer. Yemeği pişiren kişiler, tavuğu yemeğin
içinden çıkardıktan sonra yemeği dökmek isterler ama yemek vakti geldiği için gelen misafirleri
de aç göndermek istemezler. Bu kişiler, yemeği döküp dökmeme konusunda epey bir süre kararsız
kalırlar. Orada bulunan biri, tavuğun yemeğin içinde düştüğünü kimsenin görmediğini, bu yüzden
yemeği dökmenin gerek olmadığını söyleyerek yemeği bu şekilde misafirlere ikram etmeyi
önerir. Mantıklı görünen bu öneri kabul edilir ve yemek misafirlere ikram ederler. Bu duruma
şahit olan Bahadırlı köyünden Ali Boğlu Ahmet lakaplı Ahmet Abay aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sarı tavucağım sarı
Yemek bişdi yarma yarı
Yāğni ġazanına düşdü
Pilava düşürmen bari
Yağmır yağar sular akar
Aşcılar birbirine bakar
Ahcıbaşı m(ı) oldun ġávır tavık
Yağnının duzuna bakar
Kör Pınar’ın deresinde
Hani bunun neresinde
Elma Musa Köresi’nde
Tavık düşdü görmedin mi
Yağmır yağar uzun uzun
Düğünümüz olur güzün
Fındık Hatın boyu uzun
Tavık düşdü görmedin mi
Tavık da çömçeye düner

Topalak, bu türküyü çok eski zamanlarda köyündeki düğünlerde icra eden kişilerden öğrenmiştir. Bu
türkü, eski zamanlarda kendi köylerinde sıkça söylenmekteymiş.
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Ben görmedim böyle hüner
Aşcıbaşı Arap Omar
Tavık düşdü görmedin mi
19. LELEK GELDİ EKİNLERİ YIKDIRDI447
Yaklâşık on yıl önce Kamil Topalak tarlasına ekin eker. Hasat zamanına yakın bir dönemde köyü
tabiri caizse leylekler istila eder. Köylüler, ekin tarlalarına zarar veren bu leylekleri korkutmak
için havaya ateş etseler de ekin tarlalarına korkuluk dikseler de bir sonuç alamazlar. Hasat zamanı
Topalak, köylerine gelen biçerdöverle ekinini biçtirmek üzere tarlasına gider. Biçerdöver ekini
biçerken ekinlerin yatan yerlerini eliyle biçip makinanın önüne atan Topalak yorulur ve
dinlenmek amacıyla bir ağacın gölgesine sırt üzeri uzanır. Sırt üzeri uzandığında leyleklerin
kanatları açık, ayakları ise sarkık bir vaziyette havada yavaşça süzüldüğünü görür. Leyleklerin bu
şekilde süzüldüklerini gören Topalak, orada leyleklere aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Lelek geldi ekinleri yıkdırdı
Tarlalara hoyukları dikdirdi
Arka sıra sekizliyi sıkdırdı
Lelek senin ayakların ġırılsın (ġırılsın)
Lelek geldi havalarda ötüyor
Biçerci tablayı yüksek dutuyor
Ekinin yarısı yerde yatıyor
Lelek senin ayakların ġırılsın448
Seni methederim ġardaş köylüye
Geddin mi Ġozan’a Saimbeyli’ye
Biri ölmüş Alllah rahmet eyleye
Lelek senin ayakların ġırılsın (ġırılsın)

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Yukarı Çıyanlı
köyünün Tekerekli Mahallesi’nde bulunan Topalaklar Mevkisi’nde oturan 1949 doğumlu Kamil
Topalak’ın kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kamil Topalak,
bu türküyü yaklâşık 10 yıl önce kendisi bestelemiştir.
448
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
447
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20. TEK GELDİ (DE) DİREKLERE ÇIKIYOR449
Elektiriğin köye (Yukarı Çıyanlı) ilk geldiği zamanlarda Kamil Topalak’ın mahallesinde
elektirikler sık sık kesilir. Köyün diğer mahallelerinde ise böyle bir sorun yoktur. Elektriklerin
sık sık kesilmesi Kamil Topalak’ı ve mahalle ahalisini kızdırır. Aslında elektiriğin kesilmesinin
nedeni, birinin kendi mahallesine elektirik sağlayan trafonunun sigortasını gevşetmesinden
kaynaklanmaktadır. Muhtara ve bazı kişilere bu durumu bildirmelerine karşın kimse ilgilenmez
ve uzun bir süre elektiriksiz kalırlar. Hatta bu durum, köyün diğer mahallesindeki kişiler
tarafından mizah konusu bile yapılır. Eşe Ali denen bir adam Topalak’a takılmak maksadıyla
Tapalak’ın mahallesine “Karanlık Mahalle” yakıştırmasını yapar. Topalak, bir gün Kadirli’ye
giderken TEK personellerinin yol kenarında elektirik direklerindeki tellerin bağlandığı parçaları
değiştirdiğini görür. Topalak, çalışan bu personelleri görünce orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
TEK geldi (de) direklere çıkıyor
Firik filcanlara filcan dakıyor
Odamızda gaz lambası kokuyor
Nerde ġaldı ceryanımız gelmedi
Ġoyunlarımız da körpe ġuzulu
Kimisi hastalı kimi sızılı
Saňa derim hey Mustafa Mezili450
Nerde ġaldı ceryanımız gelmedi
Saňa derim saňa hey Memmed Yazar451
Âşık Kâmil bunu böylece yazar
Saňa derim saňa hey Abdullah Bozer452
Nerde ġaldı ceryanımız gelmedi (gelmedi)

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Yukarı Çıyanlı
köyünün Tekerekli Mahallesi’nde bulunan Topalaklar Mevkisi’nde oturan 1949 doğumlu Kamil
Topalak’ın kendi evinin avlusunda kendisindenses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu türkü
Topalak’ın kendi bestesi olup Topalak, türküyü köye elektirik geldiği zaman (1980’li yıllar) söylemiştir.
Topalak, bu türküyü söyledikten sonra bu türkü kendi köyünde yayılmış, birçok ortamda icra edilmiştir.
450
Mustafa Mezili, trafonun yanında evi bulunan köyden bir kişi.
451
Önemli bir görevde olan yetkili bir kişi.
452
Abdullah Bozer, köyün muhtarıdır.
449
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21. HORUZUMUN YÖNE ÖTE453
Yukarı Çıyanlı köyünde Arıcık İbrahim ve abisi evlenmeden önce ailesiyle birlikte yaşarken
Arıcık İbrahim, bütün işlere koştururken abisi ise sadece tavuk, horozlarla meşgul olmaktadır.
Günler böyle gelip giderken bir gün bu tavukların içindeki horoz kaybolur. Çoğu yere
bakmalarına karşın horozu bulamazlar. Arıcık İbrahim, bu kaybolan horoza aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Horuzumun yöne öte
Horuzum gelir öte öte
Saňa diyom Ġoca Töde
Horuz oraya varmadı mı

Horuzumun sesi ince
Ben del(i)olurum görünce
Saňa diyom Bıyığı İnce
Horuzum ora varmadı mı
Evimizin önü dölek
Sular akar olur gölep
Saňa diyom Deli Melek
Horuzum ora varmadı mı
Evlerinin yeri üce
Horuz dilki almış gece
Saňa diyom Cufla Hoca
Horuzum ora varmadı mı
Evimizin önü zeytin
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Yukarı Çıyanlı
köyünün Tekerekli Mahallesinde bulunan Topalaklar Mevkisi’nde oturan 1949 doğumlu Kamil Topalak’ın
kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kamil Topalak’ın icra ettiği
bu türküyü Arıcık İbrahim lakaplı İbrahim Yıldıztekin yıllar önce söylemiştir. Topalak, bu türküyü ilk başta
şiir şeklinde söylemiştir. Daha sonra havasıyla söylemesini rica ettiğimizde türküyü havasıyla icra etmiştir.
Türkü metninin ilk altı dörtlüğünü ezgisiyle icra etmiştir. Şiir şeklinde söylediğinde ise sekiz dörtlük
söylemiştir. Biz ezgiyle söylediği yerleri sırasıyla yazdıktan sonra şiir şeklinde söyleyip de ezgiyle
söylerken unuttuğu son iki dizeyi de türküye dâhil edilmesinin uygun olduğunu düşündüğümüz için türkü
metninin sonuna dâhil ettik.
453
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Ben vereyim yüz bin altın
Saňa diyom Medine Hatın
Horuz ora varmadı mı
Evimizin yanı keli
Keliden aşıyor yolu
Saňa diyom Aňşa Veli
Horuz ora varmadı mı
Horuzumun kebesi böyük
Kimler görse onlar öyük
Saňa diyom Ġolu Böyük
Horuz ora varmadı mı
Evimizin yeri üce
Tavığı götürür dilki gece
Saňa diyom Bıyığı İnce
Horuz ora varmadı mı
22. DÖNE TÜRKÜSÜ454
Döne Gelin, Gaziantep’te Barak Türkmen aşiretinin en güzel kızlarından biridir. Bu kız ile bir
delikanlı birbirlerini sevmektedir. Bu kızı sevdiği gence verirler. Bu delikanlının askerliği gelince
askere alınır. Askerliğini yaparken kızın babası, Döne’yi Suriye’de yaşayan zengin bir Arap’a
verir. Düğün hazırlıklarına başlarlar. Delikanlının bir arkadaşı Döne’nin askerde olan sevdiği
gence bir mektup gönderir ve mektupta olan biteni anlatır. Mektubu okuyan genç, çılgına döner
ve askeriyeden kendisine zimmetlenen silahla firar ederek memleketine gelir. Bu genç,
memleketine geldiğinde Döne’nin düğünü yapılmaktadır. Bu genç, gelin alayının geçeceği bir
yere pusu kurar ve gelin alayının gelmesini bekler. Düğün bitince gelini bir ata bindirirler ve
Suriye’ye doğru yola çıkarlar. Gelin alayı, pusu kuran gencin yanına geldiğinde genç, gelin
alayının önüne çıkar. Gelin alayı, bu gence neden önlerine çıktığını sorması üzerine bu genç de

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’ye bağlı Bekereci
köyünde oturan 1954 doğumlu Hasan Yakar’ın kendi evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Hasan Yakar, Barak havası olarak adlandırdığı bu türkünün kendi köylerinde düğünlerde
söylenildiğini kendisinin de bu türküyü bu düğünlerde icra eden kişilerden öğrendiğini beyan etmiştir.
Türkünün isminin ise “Döne Türküsü” olduğunu belirtmiştir.
454
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Döne’yi alan Arap’a Döne’nin kendi nişanlısı olduğunu, nişanlısını almak istediğini bildirir. Bu
sözler üzerine hem damat hem de düğün alayı bu genci küçümseyerek çekil yolumuzdan, diye
genci ittirirler. Bu genç, bunun üzerine önce damadı sonra Döne’yi öldürdükten sonra silahı
kafasına doğrultarak intihar eder. Bu hazin olay üzerine o dönemde birisi bu olaya aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Aman hele gene geze geze (de) yüreğime derd oldu455
Aman ağlaya ağlaya (da) gözlerime ġan doldu
Hele ġız ben seni alacaktım (da) zalım baban yolumuza bend oldu (hele bend oldu)
Aman hele gelsene zalım gelsene gelsene
Aman hele gelip (de) şu halımı görsene
Amanın aman ben nedim taman
Aman hele gene ġarşiki dağlar (da) meyve verir dallanır456
Vallah senin aşġından gene pınar oldu gelin Döne’m içerimde göllenir (aman göllenir)
Hele ġız seni seven (de) ahraz olsa457
Aman el eyle yürüm lel eyle le leyle le leyle
Aman çık Suriye Dağlarına (da) baňa el eyle
Amanın aman ben nedim taman
23. CERİDLER RAKKA’DAN SÖKÜN EDİNCE458
(Hey) Ceridler Rakka’dan sökün edince459
Urum’a çevrildi yönü Cerid’in (Cerid’in)
Silsüpüroğlu (da) Fettah Báğ ölünce460
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
457
Bu dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda “Hele ġız seni seven (de) dilsiz olsa bu gece de dillenir”
(Aman dillenir) şeklinde söylenmiştir.
458
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Sofular köyünün Sarıkayalar Mahallesi’nden 1945
doğumlu Ziya Timur’un kendi evinin önündeki çardakta kendisinden ses kayıt cihazı ve kamera ile
derlenmiştir. Ziya Timur, bu türküyü çok uzun yıllar önce öğrenmiş olup kimden öğrendiğini
hatırlamamaktadır. Ziya Timur, icra ettiği bu hikâyeli türkünün tamamının bu kadar olduğunu, kendisinin
unuttuğu bir yer olmadığını belirtmiştir.
459
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
460
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “ölünce” sözcüğü iki
defa tekrar edilmiştir.
455
456
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Ġırıldı ġanadı ġolu Cerid’in (Beyler Cerid’in)
(Hey) Yüz adlımız daim ileri gedsin461
Sağına soluna (da) çok dikkat edsin (Amanın edsin)
Ġuluçġa vermeden (de) menzile yedsin462 (menzile yedsin)
Eğlenmesin yolda malı Cerid’in (beyler Cerid’in)
Rakka’da yaşanan bir savaşta Ceridler, zaiyat verince Ceritoğlu Ali Bey, bu türküyü söyler.
Ceritoğlu Ali Bey, bu türküyü söyleyince aşiretinin ileri gelenleri beylerine hak vererek
bulunduğu yerden göçmenin daha doğru olacağına karar verirler. Ceritler, Rakka’dan hayvanları,
çadırları vs. toplarlar ve Gavurdağı üzerinden geçerek Ceyhan Nehri’nin yanına konarlar.
Ceritlerin Ceyhan

Nehri’nin kenarına

konduğu zamanlarda

Çukurova’ya

dört

bey

hükmetmektedir: Kozanoğlu, Dadaloğlu, Zülkadiroğlu, Alaosmanoğlu. Dadaloğlu’nun adamları
Ceyhan Nehri kenarında gezerken Ceyhan kenarında birçok çadırın kurulduğunu görürler. Bu
kişiler hemen Dadaloğlu’nun yanına gelirler ve durumu bildirirler. Dadaloğlu; bu kişilerin kim
olduklarını, nerden gelip nereye gittiklerini öğrenmesi amacıyla adamlarını gönderir. Kendini
tanıtan Dadaloğlu’nun adamları bu aşirete nerden gelip nereye gittiklerini, Dadaloğlu’nun
mıntıkası içerisinde ne aradıklarını sorar. Ceritlerin beyi ise Rakka’dan geldiklerini, burayı çok
sevdiklerini ve buraya yerleşmek niyetinde olduklarını söyler. Dadaloğlu’nun adamları Cerit
beyinin sözünü Dadaloğlu’na iletir. Bu haber üzerine Dadaloğlu, Çukurova’ya hükmeden diğer
beylerle bir olursak bu Ceritleri Çukurova’dan atabilirim, diye düşünür ve diğer beylerle bu
durumu paylaşır. Bu dört bey toplanarak Ceritlerin konduğu yere gelir ve Cerit beyiyle görüşmek
istediğini söylerler. Ceritoğlu Ali Bey, çadırından dışarı çıkar. Dadaloğlu, Ceritoğlu Ali Bey’e
orada kendisinin hangi amaçla geldiğini ima eden aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Eyy) Ceridler Raġġa’dan sökün edince463
Urum’a çevrildi yönü Cerid’in (Cerid’in)
Urum’da Avşar var öldürür sizi (öldürür sizi)
Çek atın başını (da) Ġırım’a doğru (beyler Ġırım’a doğru)
(Eyy) Ceridoğlu (da) bu sözümü dudmazsan464

İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki parantez içerisinde
yer alan “menzile” sözcüğü yerine “amanın” kullanılmıştır.
463
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
464
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
461
462
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Eğer sözlerime (de) rįyat edmezsen (edmezsen)
Burdan ġalkıp (da) sen Ġırım’a gedmezsen465 (gedmezsen)
Dönderirim yönüňü geriňe doğru (beyler geriňe doğru)
(Eyy) Dadaloğlu’m der kine bura bizim yurdumuz466
Alaosmanoğlu (da) asıl ġurdumuz (ġurdumuz)
Zülfaroğlu Ġozanoğlu dördümüz467 (dördümüz)
Sıňarık elimizi (de) serine doğru (beyler serine doğru)
Dadaloğlu bu türküyü söyledikten sonra Ceritlerin beyi Ceritoğlu Ali Bey, yanındaki aşiret
üyelerine “Oğlum, bu adam bize doğrudan doğru meydan okudu. Getirin bāįm şu sazımı da bunun
cevabını verįm.” der. Getirilen sazı elinen alan Ceritoğlu Ali Bey, orada Dadaloğlu’na aşağıdaki
dörtlükleri söylemeye başlar:
(Eyy) Dadaloğlu (da) bu tehdidin baňa mı468
Seniynen (de) bir harb edme niyetim (niyetim)
Gör bakalım (da) ölüm saňa baňa mı469 (baňa mı)
Çöl ovada (da) bir harb dudma niyetim (beyler niyetim)
(Eyy) Buyurun ġavġaya (da) meydan burası470
Cerid geldi (de) başıňızın belası (belası)
Bir tarafı (da) Anavarza Ġalası471 (ġalası)
Ġozan’dan (da) bir yer alma niyetim (beyler niyetim)
(Eyy) Buyurun ġavġaya (da) edmen bahana472
Ġarganın derneği (de) gelsin şahana (şahana)
Malcıyım inmezsem olmaz Ceyhan’a473 (Ceyhan’a)
Akan suyu (da) sınır ġoyma niyetim (beyler niyetim)

465

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
467
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
468
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
469
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
470
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
471
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
472
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
473
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
466
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(Eyy) Ceridoğlu’m der kine heç edmem tasa474
Buyurun ġavgaya (da) kim düşer yasa (kim düşer yasa)
Velhasılı kelam sözde hülasa475 (hülasa)
Dördüňüze (de) bir darb vurma niyetim (beyler niyetim)
Ceritoğlu Ali Bey’in bu restine karşı Dadaloğlu, Ceritlerle kavga etmek için hazırlıklara girişir.
Zülkadiroğlu’nun yanına varır, Zülkadiroğlu kendi askerlerinin Maraş’ta olduğunu, bunlarla
kendi askerinin başa çıkamayacağını söyleyerek Dadaloğlu’na destek veremeyeceğini belirtir.
Diğer beyler de benzer vevaplar vererek Dadaloğlu’nu yapayalnız bırakırlar. Dadaloğlu, tek
başına kalsa da savaştan vazgeçmez ve Ceritlerin karşısına çıkar. Öyle bir savaş olur ki adeta kan
gövdeyi götürür. 900 atlısıyla girdiği savaşta Dadaloğlu’nun 100 askeri kalmıştır. Askerlerinin
çoğunun öldüğünü gören Dadaloğlu,

mağlup olduğunu anlar ve sağ kalan askerlere geri

çekilmelerini emrederek savaş meydanından ayrılır. Savaştan yenilgiyle ayrılan Dadaloğlu, bu
savaşın intikamını alma planları kurar. Kendi kendine Kahramanmaraş’ta beylik yapan
Mürseloğlu’ndan askeri destek alırsam, bu Ceritleri Ceyhan’dan atarım, diye düşünür ve
Mürseloğlu’nun yanına doğru hareket eder. Kömürler’de Mürseloğlu ile karşılaşır.
Dadaloğlu’nun savaştan yenilgiyle çıktığını anlayan Mürseloğlu, Dadaloğlu’na “Yav, ġardaş ney
bu başındā. Topu topuna yüz atlın ġalmış. Gerisi noldu?” şeklinde bir soru sorar. Bu soru üzerine
Dadaloğlu orada Müseloğlu’na aşağıdaki dörtlüklerle kaşılık verir:
(Eyy) Saňa derim saňa (da) ey Mürseloğlu476
Döleğinde (de) döğüş oldu dön oldu (dön oldu)
Yüreğinde olan (da) döne döne dóğuşdü477 (döğüşdü)
Arap atın (da) ġoç yiğidin gün oldu (beyler gün oldu)
(Eyy) Öğleyinen (de) ikindinin arası478
Eyi olmuyor (da) eğri ġılıç yarası (yarası)
Yersıfad’da (da) Zencirliğ’in arası479 (arası)
Işıladı (da) gölep gölep ġan oldu (beyler ġan oldu)

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
476
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
477
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
478
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
479
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
474
475
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(Eyy) Dadaloğlu’m der kine doldum döküldüm480
Yersıfad’da (da) güreş duddum yıkıldım (yıkıldım)
Dokuz yüz adlıyıňan (da) harbe dıkıldım481 (dıkıldım)
Yüzü burda sekiz yüzü zay(i) oldu [beyler zay(i) oldu]
Mürseloğlu’na durumunu dile getiren Dadaloğlu, Mürseloğlu’ndan istediği yardımı alamaz.
Yanındaki askerlerine Binboğa’ya doğru yola koyulmalarını buyurur. Binboğa’ya doğru epey bir
yol aldıklarında yol üzerinde olan bir pınarın yanından geçerlerken askerlerden biri çok
yorulduklarını söyleyerek Dadaloğlu’ndan dinlenmek için izin ister. Dadaloğlu, yorgun olan
askerlerinin dinlenmesi için bu pınar başında mola verir. Dadaloğlu, pınarın yanında bulunan bir
taşın üzerine oturarak ağlamaya başlar. Dadaloğlu’nun içli içli ağladığını gören bir asker,
Dadaloğlu’nun yanına gelerek bu kadar içli içli ağlamamasını, bir gün Ceritler’den intikamını
alacaklarını söyleyerek Dadaloğlu’nu yatıştırmaya çalışır. Dadaloğlu, askerin bu sözleri üzerine
orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Eyy) Elde değil (de) elem geldi gözüme482
Akan çeşmim yaşı sele ne deyim (ne deyim)
Sağ selamet ayrıldığım Binbuğa483 (Binbuğa)
Sorsa baňa suval dağlar ne deyim484
(Eyy) Eldiyeken (de) ġoç yiğidin ġınası485
Ġara geldi (de) iki yüz beş senesi (senesi)
Ġoç yiğid Kenan’ımın (da) Elif anası486 (anası)
Varırkan yollarım bağlar ne deyim (beyler ne deyim)
(Eyy) Gelin arkadaşlar (da) yanıma gelin487
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrada “kine” şeklinde söylenen bağlaç “ki” şeklinde
söylenmiştir.
481
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
482
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
483
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “sağ” sözcüğü
söylenmemiştir.
484
Ziya Timur ile yaptığımız derleme çalışmasında ilgili dizeyi “Sorsa baňa sağ ġalan sağlar ne deyim
(beyler ne deyim)” şeklinde icra etmişti. Daha sonra kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde ilgili
dizeyi yanlış söylediğini doğrusunun yukarıda verdiğimiz şekliyle olması gerektiğini ve ilgili dizeyi
düzeltmemizi rica etti. Biz de kendisinin dediği şekilde ilgili dizeyi düzelttik.
485
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
486
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Yusuf’u Kenan’ın (da) Elif anası
(anası)” şeklinde söylenmiştir.
487
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
480
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Beni diri sanman (da) bir ġılıç çalın (bir ġılıç çalın)
Sekiz yüz hanede (de) sekiz yüz gelin488 (sekiz yüz gelin)
Ağ çezer ġara bağlar ne deyim (beyler ne deyim)
(Eyy) Deh bre deh bre (de) dehle ġır atım489
Yersıfad’da (da) ġaldı kürküm pusatım (pusatım)
Babaları öldü (de) yavrılar yetim490 (yavrılar yetim)
Nerde ġaldı babam derse ne deyim (beyler ne deyim)
(Eyy) Dadaloğlu’m der kine yoramadım düşleri491
Şehidime (de) dikemedim daşları (daşları)
Yersıfad’da (da) olup biten işleri492 (işleri)
Sorsa baňa ġalan sağlar ne deyim (beyler ne deyim)
24. KÖROĞLU I493
Köroğlu’nun birçok askeri vardır. Ara sıra bu askerlerden marifetli olanlarını eli ayağı düzgün
olan kızlarla evlendirir. Köroğlu, Mavili denen bir kızı getirir ve bu kızı Deli Hoylu ile
evlendirmek ister. Ancak Mavili’nin bir şartı vardır: Acem’den turna teli getirilmesi. Mavili’nin
şartını kabul eden Köroğlu, askerlerini toplar ve eline sazını alarak aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Köroğlu, bu türküsüyle Acem ülkesine kimin gideceğine işaret eder:

Asgerlerim soylu soylu
Hepisi de usul boylu
Saňa derim Deli Hoylu494
Kim geder durna teline

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “çezer” sözcüğü yerine
“çezip” şeklinde söylenmiştir.
489
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
490
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
491
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
492
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
493
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Sofular köyünün Sarıkayalar Mahallesi’nden 1945
doğumlu Ziya Timur’un kendi evinin avlusundaki çardakta kendisinden ses kayıt cihazı ve kamera ile
derlenmiştir. Ziya Timur, bu türküyü çok uzun yıllar önce öğrenmiş olup kimden öğrendiğini
hatırlamamaktadır. Ziya Timur, bu hikâyeli türkünün bu kadar olduğunu kendisinin unuttuğu bir yer
olmadığını belirtmiştir.
494
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
488
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Aslanlarım soylu soylu
Hepisi de usul boylu
Saňa derim Demirc(i)oğlu495
Kim geder durna teline
Kimseler halımdan bilmez
Durna tele geden gelmez
Saňa derim Mezere Sığmaz496
Sen geden durna teline
Aslanlar sığmaz ġabında
Toplansın saray dibinde
Saňa derim Canı Cöbünde497
Sen geden durna teline
Ġoç Köroğlu’m bildiremem
Mavili’yi döndüremem
Áyvaz’ımı gönderemem498
Kim geder durna teline
Bu dörtlüklerden sonra Acem ülkesine turna telini almaya kendilerinin gideceğini anlayan Ġabıra
Sığmaz ve Canı Cebinde, atlarına binerek Acem ülkesine gitmek için Köroğlu’ndan emir
beklerler. Bu iki askerin heybelerine gidip gelmesine yetecek kadar altın koyan Köroğlu, bu iki
askere “Oğlum, Acem’e varıp durna telini alır almaz geri dönmezseniz atalık haġġımı halal
edmem. Haydin yolunuz açık olsun.” diyerek telkinde bulunduktan sonra bu askerler Acem
ülkesine doğru yola çıkarlar. Köroğlu’nun bu iki askeri Acem ülkesine varırlar ve istediği durna
telini alırlar. Geri dönmek için yola çıkacakları zaman Canı Cebinde “Ulan ġardaş Acem’e vardık
da bir acı ġahve içmeden geldik, demiyek. Gel bir ġahve bulak, bir çay içek, bir ġahve içek de
gedek.” der. Ġabıra Sığmaz ise Köroğlu’nun sözlerini hatırlatarak bu teklifi geri çevirir. Canı
Cebinde’nin kahve içme konusunda ısrarcı olması üzerine Ġabıra Sığmaz, arkadaşının teklifini
mecburen kabul etmek zorunda kalır. Acem ülkesinde araya araya bir kahvehane bulurlar ve

495

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “mezere” sözcüğü yerine
“ġabıra” sözcüğü kullanılmıştır.
497
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
498
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
496
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kahvehaneye girerler. Kahvehaneye girince kahvehanede bulunan kişiler ürkerler. Çünkü
Köroğlu’nun bu iki askeri bir insana göre oldukça iri gövdeye, kafaya, kollara vb. sahiptir. Bu
kahvehanede oturan bir kişi, Köroğlu’nun askerlerini daha önceden gördüğü için gelen bu iki
kişinin Köroğlu’nun askeri olduğunu anlar. Kahvehanedekiler hemen bu iki askerin altına
sandalya verirler. Köroğlu’nun bu iki askeri, sandalyaye oturduğunda sandalye paramparça olur.
Başka sandalye uzattılar ama bu sandalyeler de paramparça olur. Sandalyelelerin parçalanması
üzerine taştan yapılmış bir oturağı gösterirler. Denen yere oturan Köroğlu’nun iki askeri, kahve
içmek istediklerini bildirir. Köroğlu’yu tanıyan kahvehanedeki bir kişi, kahvehaneden çıkar
çıkmaz şehrin sokaklarında “Acem yanıyor” diye bağırmaya başlar. Sokaktaki kişiler, bu kişiye
Acem’in neresi yanıyor? diye sorduklarında bu kişi yine “Acem yanıyor” diye karşılık vererek
bağırmaya devam eder. Acem Şahı’nın askerleri bu kişiyi Acem Şahı’nın huzuruna çıkarırlar ve
durumu anlatırlar. Acem Şahı, bu kişiye Acem’in neresi yanıyor? diye sorunca bu kişi yine “Acem
yanıyor” diye karşıklık verir. Acem Şahı’nın bu kişinin suratına okkalı bir tokat atması üzerine
bu kişi, biraz kendine gelir. Kendine gelen bu kişi; Köroğlu’nun iki askerinin şehirdeki bir
kahvehanede olduğunu, diğer askerlerinin de gelmek üzere olduğunu söyleyerek Köroğlu’nun
askerleriyle Acem’i yakmaya geldiğini söyler. Acem Şahı, bu sözler üzerine hemen askerlerini
kahvehaneye göndererek Köroğlu’nun iki askerini yakalattırır ve bu iki askerin üzerinin
soyulduktan sonra çamurlu zindana atılmasını emreder. Denen yapılır ve Köroğlu’nun askerleri
çamurlu zindana atılır. Bu iki asker günbe gün çamurun dibine doğru batar. Çamura batan bu iki
asker devamlı olarak Köroğlu’nu kastederek “Baba, baba” diye bağırırlar. Bu durum, Köroğlu’na
ayan olur ve rüyasında iki askerinin battığını görür. Uyanır uyanmaz eline sazını alan Köroğlu,
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Aslanlarımı dudmuşlar
Elbiselerin soymuşlar
Çamırlı zındana admışlar499
Çekin benim ġır atımı
Aslanlarım bulunacak
Bütün Acem yanılacak
Aslanlarım alınacak500
Çekin benim ġır atımı

499
500

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Ġoç Köroğlu’m diyor yandan
Doyup osanmadım senden
Şirin Döne’m uyanmadan501
Çekin benim ġır atımı
Köroğlu’nun bu türküsü üzerine bütün askerler giyinip kuşanıp atlarına binerler ve Köroğlu’yla
birlikte Acem ülkesine girerler. Çamurlu Zindan’ın yerini öğrenip bu zindana geldiklerinde
Köroğlu’nun iki askerinin ağzına kadar çamıra battığını görürler. Hemen bu iki askeri çamurdan
çekip boğulmaktan kurtarırlar. Acem ülkesinden bu iki askerin intikamını aldıktan sonra hep
birlikte ülkesine dönerler.
25. DOLANDIM GELDİM DE URUM’U ŞAM’I502
Karacaoğlan, hanımını yeğeniyle birlikte gördükten sonra memleketini terk ederek diyar diyar
gezer. Yıllar sonra kendi memleketine geri döner. Karacaoğlan, boşandığı hanımıyla evlenmeden
önce kendi memleketinde bir kıza sevdala imiş. Tabii, aradan uzun yıllar geçtiği için haliyle
önceden âşık olduğu bu kız evlenmiş, çocukları olmuş ve de yaşlanmıştır. Yıllar sonra bu
sevdalandığı kızla memleketinde karşılaşan Karacaoğlan, bu kadına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Dolandım geldim de Urum’u Şam’ı
Sevdiğim yüzüyün nuru ġalmamış
Bazen uğrun uğrun şaka yapardık503
Şimdi ġonuşacak dilin ġalmamış
Böyle mi yapar da adam adama
Canım ġurban gelin senin ġadaňa
Çoluk çocuk doldurmuşsun odaňa504
İnip oturacak yerin ġalmamış

501

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamera aracılığıyla derlenmiştir. İsmail Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce babasından
öğrenmiştir.
503
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Bazen gizli gizli şaka yapardık.”
Şeklinde dördüncü dize ise “Şimdi söylüyecek dilin ġalmamış” şeklinde söylenmiştir.
504
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başındaki “inip” sözcüğü
yerine “bize” sözcüğü kullanılmıştır.
502
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Al yanakta akan ballar sanırdım
Top ġara zülfünü teller sanırdım
Daha heç değmemiş eller sanırdım505
Meğer el değmedik yerin ġalmamış
Nideyim de Ġaracoğlan nideyim
İneyim de diyar diyar gedeyim
Şorda bir çetile hizmet edeyim506
Dökülmüş yaprağın pürün ġalmamış
26. DELİ BORAN II507
Eski zamanlarda bir padişah varmış. Bu padişahın çocuğu olmamış. Padişahın doğum yapan
bacısının bir oğlu olunca padişah kız kardeşine “Bacı, benim padişahlığımı sürdürecek bir
evladım olmadı. Ben bu çocuğu senden isdiyorum.” diyerek bacısından çocuğu kendisine
vermesini ister. Bacısı da kardeşini kırmaz ve çocuğu seve seve kardeşine verir. Padişah çocuğu
alır ve çocuğu yanında yetiştirmeye başlar. Bu çocuk, gıcılı boranlı bir günde dünyaya geldiği
için adına “Boran”; çocuk yaşlarında ise çok hareketli, çevik, deli dolu bir çocuk olduğu için de
“Deli” lakabı verilir. Deli Boran, dayısının yanında büyümeye başlar. Padişah, Deli Boran’ı
yanından hiç ayırmaz. Bu arada padişahın kendi âşıkları vardır. Bu âşıklar, padişahın huzurunda
padişahı eğlendirler, icralarını gerçekleştirirlermiş. Âşıklık geleneğinin içinde büyüyen Deli
Boran, zamanla sazıyla sözüyle iyi bir âşık olur. Padişahın diğer âşıklardan ziyade artık Deli
Boran’ı dinlemeye başlaması üzerine diğer âşıklar Deli Boran’ı kıskanmaya başlar. Padişah,
evlenme çağı gelen Deli Boran’ı Küpeli adında bir kızla evlendirir. Kendi sarayının karşısına
kendi sarayı gibi bir saray yaptırarak Deli Boran’ı oraya yerleştirir. Günler böyle gelip geçerken
bir bayram günü gelir. Padişah, Deli Boran’a “Yēnim, ged hanımıňı da al. Saňa üç gün müsaade
veriyom, izin veriyom. Ged ġaynanan, ġayınbabanıňan buňnarıňan şey yap. Üç gün sonra da geri
gel.” şeklinde sözlerle izin verir. Deli Boran’ı kıskanan âşıklar önceden beri kendi aralarında Deli
Boran’ın ayağını kaydırmak için planlar tasarlamaktadırlar. Bunu fırsat bilen âşıkların başı, Deli

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Daha evvel değmez eller sanırdım”
şeklinde söylenmiştir.
506
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Başġa bir çetile hizmet edeyim”
şeklinde söylenmiştir.
507
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamera aracılığıyla derlenmiştir. İsmail Dokuzoğlu, bu hikâyeli türkünün kendi yöresinde eski zamanlarda
çokça icra edildiğini belirtmiştir. Bu türkünün varyantı için bkz. (Karaburç, ty: 44).
505
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Boran’ın yanına gelerek dayısından dört gün daha izin aldığını söyler. Deli Boran’a bu sözleri
söyledikten sonra padişahın yanına gelen âşıkların başı, padişaha Deli Boran’ın üç gün sonra
gelmeyeceğini söyler. Yeğenini kendisinin yetiştirdiğini söyleyen padişah, yeğeninin sözüne
sadık olacağını ve üç gün sonra geleceğini söyler. Âşıkların başı ise tam zıddını iddia eder. Gelirdi
gelmezdi tartışması uzayınca âşıkların başı, padişaha bindikleri at üzerine iddiaya girmeyi teklif
eder. Padişah da bu teklifi kabul eder. Deli Boran üç gün sonra gelirse âşıkların başı, kendi bindiği
atı padişaha; gelmezse padişah da bindiği atı âşıkların başına verecektir. Hiçbir şeyden haberi
olmayan Deli Boran, dayısının yanına üçüncü günün sonunda gelmez. İddiayı kaybeden padişah,
atını âşıkların başına verir. Belirtilen tarihte yanına gelmeyen yeğenine çok sinirlenen padişah, o
kızgınlıkla Deli Boran’ın gözüne görünmemesini, yanına bir daha gelmemesini söyler. Bu haberi
duyan Deli Boran, dayısından korkarak bir dağa kaçar. Aradan bir süre geçince padişah, yeğenine
söylediği sözlerden dolayı çok pişman olur. Her tarafta dellallar çağırttarak yeğenin yanına
gelmesini, bir şey yapmayacağını ilan ettirse de Deli Boran’ı bulamaz. Bu şekilde aradan tam yedi
yıl geçer.
Padişahın yanında Avcı İsa adında bir avcı varmış. Bayramlarda dağlara geyik avlamaya giden
Avcı İsa, bu avladığı geyikleri ye kendisi yer ya da satarmış. Bir bayram arefesinde Avcı İsa yine
Gültepe denen bu dağa geyik avlamaya gider. Gültepe’nin çok tenha bir yerinde çevresinde
geyiklerin bol olduğu bir pınar vardır. Bu pınarın yanındaki bir yerde pusuya yatan Avcı İsa,
geyik beklemeye başlar. Uzaktan hayvansı bir yaratığın geldiğini gören Avcı İsa, bu gelenin ne
olduğunu çok merak eder. Deli Boran, yedi yıl dağlarda kaldığı için saç sakalı birbirine karışmış,
bütün vücudu kıllar içinde kalmıştır. Pınarın yanına gelen Deli Boran, pınardan su içtikten sonra
bir taşın başına oturur. Yönünü memleketine çeviren Deli Boran, orada bir türkü söyler. Deli
Boran türküsünü söyledikten sonra Avcı İsa, Deli Boran’ı yakalar. Deli Boran, Avcı İsa’dan
kendisini dayısına götürmemesini rica eder. Avcı İsa ise Deli Boran’a padişahın kendisini
affettiğini, her tarafta kendisini arattığını söyler. Avcı İsa, Deli Boran’ı alarak padişahın huzuruna
getirir ve olan biteni tek tek anlatır. Yeğenini karşısında görünce çok mutlu olan padişah, hemen
Deli Boran’ı tıraş ettirir, üstüne başına yeni elbiseler aldırtır. Daha sonra Deli Boran’ın dağda
söylediği türküyü söylemesini istemesi üzerine Deli Boran Gültepe’de pınarın başında söylediği
türküyü söylemeye başlar. Ancak orada söylediği türküye bir dörtlük daha ekleme yapar. Tabii,
gerçeği öğrenen padişah kendisine yalan söyleyen âşıkların başını bir atın arkasına bağlatır ve atı
bırakır. Âşıkların başı, atın arkasında feci şekilde can verir.
Çıktım baktım Güldepe’ye
Seyreyledim ellerine
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Ağbaz ağbaz evler ġonmuş508
Şu yazının çöllerine
Hocam hocalar hocası
Okudum geçdim hecesi
Bugün de bayram gecesi509
Dosd ġına yaksın ellerine
Gürcistan’da bir gül kokar
Hublar yanagına sokar
Fırad (da) derler bir su akar510
Geder (de) dosdun ellerine
O güllerin hoş kokuşu
Ağca cerenin sekişi
Fırad’ın coşġun akışı511
Beňzer (de) ġışın sellerine
Şam’da dikerler hurmayı
Severler zülfü burmayı
Şahin (de) neylesin durnayı512
Havas eder tellerine
Acep kimde ola hata513
Yalan gelmez asıl zata
Dayım (da) biner Arap ata514
Yaman (da) geder yollarına

508

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Bugün” sözcüğü yerine
“Yarın”, dördüncü dizedeki “Dosd” sözcüğü yerine ise “Yâr” sözcüğü kullanılmıştır.
510
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
511
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
512
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Güvel (de) ġonar göllerine”
şeklinde söylenmiştir.
513
Bu dörtlük, Deli Boran’ın Gültepe Dağı’nda söylediği türküde olmayıp dayısının karşısında kendisinin
suçsuz olduğunu dile getirmek için söylediği bir dörtlüktür.
514
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
509
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Bunu diyen Deli Boran
Sevdiğine meyil veren
Top top olmuş ağca ceren515
Gider (de) dosdun çöllerine
27. ĠOMŞUMUZUN ADI İBİŞ516
Eski zamanlarda bir kadın evli olmasına karşın birçok kişiyle inip kalkmaktadır. Bu kadın, yine
bir adamla yasak ilişki için bir araya geldiğinde bu kadını takip eden bir kişi, bu kadının iç
çamaşırını gizlice çalar. Kadın, iç çamaşırsız eve gelir ve iç çamaşırının çalındığını sağa sola
yaygara yapar. Bu yaygara Ahmet Çavuş’un da kulağına gelir. Ahmet Çavuş, bu kadının ağzıyla
köyde bazı kişileri de içine katarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġomşumuzun adı İbiş
Sen oradan durma siviş
Çok yer gezen Ahmet Çavış517
Heç donumu görmedin mi
Evimizin önü çardak
Daha olmamıştık gerdek
Saňa (da) derim Abdullah Ördek518
Donum ora varmadı mı
Ġocamın adı Veli Ġucur
Görenin yüreği acır
Sana (da) deyom Osman Tecir519
Donum ora varmadı mı
Tarlaya ekerler fısdık

515

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü kendi köylerine gelen Düziçili Ahmet Çavuş’tan
uzun yıllar önce öğrenmiştir.
517
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
518
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
519
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
516
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Fısdığın dalına basdık
Saňa (da) deyom Mulla Ali Musduk520
Donum ora varmadı mı

Tarlaya ekerler suvan
Ağıla çakarlar süven
Şerbetçinin oğlu Duvan521
Donum ora varmadı mı
Avcılar sıkar turaca
Könçeğimin peşi alaca
Saňa (da) deyom Kürt Ġaraca522
Donum ora varmadı mı
Avcılar avın avladı
Könçeksiz ġıçım ġavladı
Kel Musduğ’un ġoc(a) avradı523
Donum ora varmadı mı
Başucuma aldım dalı
Apaçıkda ġoydum malı
Saňa (da) deyom Bekir Ali524
Donum ora varmadı mı
Adımı dersen Dombal Hürü’yüm
Orospuların piriyim
Benim de cilveme bakman525
Anaňızdan da ġarıyım

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
şeklinde söylenmiştir.
521
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
şeklinde söylenmiştir.
522
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
523
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
şeklinde söylenmiştir.
524
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
şeklinde söylenmiştir.
525
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
520

İkinci tekrarda dördüncü dize “Heç donumu görmedin mi”
İkinci tekrarda dördüncü dize “Heç donumu görmedin mi”
İkinci tekrarda dördüncü dize “Heç donumu görmedin mi”
İkinci tekrarda dördüncü dize “Heç donumu görmedin mi”
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28. İZİN VERİN ĠALAN BİZE526
Andırın (Kahramanmaraş) ın Gökahmetli köyünde Çetiloğlu denen çok zengin bir adam vardır.
Bu adamın beş oğlu ile iki kızı bulunmaktadır. Oğullarından üçü öğretmen, biri mühendis, bir
oğlu da yanında çiftçilik yapmaktadır. Kadirli merkezde görev yapan öğretmen oğlu haricindeki
diğer memur olan oğulları uzak yerlerde görev yapmaktadır. Kızının biri evde, diğeri ise liseye
gitmektedir. Çetiloğlu’nun dört yüz dönüm tarlası bulunmaktadır. Bu tarlanın tüm işleriyle
yanında kalan oğlu ilgilenmektedir. Çetiloğlu’nun yanında kalan oğlu askere gidince Çetiloğlu,
işlere bakması için birkaç kişi tutsa da bu kişilerden pek randuman alamaz.
Önceden traktörü olan İsmail Dokuzoğlu; bu traktörle sap saman işlerinde, tarla işlerinde epey
çalışmıştır. Ancak bir nedenden dolayı traktörü sattığı için evinde ufak tefek işlerle meşguldur.
Kendine güvenilir, traktör süren birini arayan Çetiloğlu’na İsmail Dokuzoğlu’nu önerirler. Bir
gün Dokuzoğlu evinde otururken Çetiloğlu, hanımı ve Dokuzoğlu’nu kendine öneren adam ile
çıkagelir. Çetiloğlu, geliş nedenini açıklar. Dokuzoğlu, Çetiloğlu’nun teklifini kabul eder ve işe
başlar. Dört yüz dönüm tarlanın hemen hemen bütün işlerini gereğince yerine getirir. Traktörle
işçileri toplar, onları akşam yine aldıkları yere bırakır. Tarladan toplanan pamukları Kadirli ve
Ceyhan’daki ilgili kurumlara götürür. Dokuzoğlu, tam üç ay boyunca bu işleri başarıyla yerine
getirir ve evine döner. Bir müddet sonra Çetiloğlu’nun oğlu askerden gelir. Diğer sezon oğluna
tek başına bu işlerin altından kalkamayacağını söyleyen Çetiloğlu, yardımcı olarak Dokuzoğlu’nu
çağırmasını söyler. Oğlu da deneni yaparak Dokuzoğlu’nu çağırır. Dokuzoğlu, yine geçen
sezondaki tempoyla üç ay daha çalışır. İşler bitince evine dönmek isteyen Dokuzoğlu, bu durumu
söylemeye utanır. Dokuzoğlu, işler bittiği için artık evine dönmek istediğini türküyle dile
getirmek amacıyla üç ay boyunca çalıştığı kişileri, yaşadığı tatlı anıları da katarak Çetiloğlu
ailesinin evinde aşağıdaki türküyü söyler:
İzin verin ġalan bize
Desek zor gelir mi size
Çok ekmeğin yedik dezze527
Dezzem haġġın helal eyle

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamera aracılığıyla derlenmiştir. Bu türkü, İsmail Dokuzoğlu’nun kendi bestesidir.
527
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
526
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Ġalan işleri bitirdim
Haydar’ın günün yetirdim
Tarlaya azzık getirdin528
Amcam haġġın helal eyle
Her sözünde ġardaş dedin
Sobamıza vurdun odun
Çamaşırımızı yudun529
Fatma haġġın helal eyle
Elveda ederim Ford’a
Üç ay günüm geçdi burda
Dilerim ki ömrün arta530
Hocam haġġın helal eyle
Şükür asgerliğin yaptın
Dilerim açıla bahtın
Baňa ġardaş gibi baktın531
Haydar haġġın helal eyle
Ġomşulara alışmışdık
Sohbed edip gülüşmüşdük
Bir arada çalışmışdık
Ġomşu haġġın helal eyle
İsmail’im yeter ġalan
Sözlerimde yokdur yalan
Ben gedince burda ġalan532
Hep haġġınız helal eylen
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçündü dize “Tarlalara su getirdin” şeklinde
söylenmiştir.
529
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Bacım haġġın helal eyle”
şeklinde söylenmiştir.
530
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
531
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Baňa abi deyip bakdın/Ġardaş
ħaġġın helal eyle” şeklinde söylenmiştir.
532
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Bu sözlerden ibred alan” şeklinde
söylenmiştir.
528
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Dokuzoğlu’nun bu türküsü üzerine oradakiler duygulanırlar hatta bir kısmı ağlar. Dokuzoğlu’nun
ücretini verdikten sonra Dokuzoğlu’na istediği zaman gidebileceğini söylerler. Kendisine izin
verilmesi üzerine Dokuzoğlu, evine döner.
Her yükde ora varırdım533
Köyden habarlar sorardın
Dolapdan yoğurd verirdin
Yenge haġġın helal eyle
29. MEKTUP SAŇA BİR AMANAT EDEYİM534
İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyüne oldukça yakın Kesim köyünde hem akrabası hem de çok
yakın dostu Ahraz Ali (Saltalı) adında biri vardır. Dokuzoğlu; bu dostuyla ava gider, birbirilerine
oturmaya varırlar. Velakin günlerinin çoğu birlikte geçer. Dokuzoğlu’nun askerliği gelir ve askere
gider. Dokuzoğlu ile dostu birbirine mektup salarak aradaki hasretliği gidermeye çalışırlar. Bir
ara Dokuzoğlu’nun dostundan mektup gelmez. Dokuzoğlu, askerlik yaparken dostundan mektup
alamayınca biraz hüzünlenir. Dostuyla eski günleri aklına gelir ve dostuna aşağıdaki türküyü
söyler:
Mektup saňa bir amanat edeyim
Arkadaşım Ali’yi gör (de) geri gel
Ġaderde bunlar da varmış nedeyim535
Halın hatırını sor da geri gel
Cöbüne ġoysun da seni gezdirsin
Bize varsın durumları yazdırsın
Hak seni vermiyenin elin büzdürsün536

İsmail Dokuzoğlu, bu türküyü orada söyledikten çok sonraları Çetiloğlu’nun oğlu Haydar’ın düğününde
bu türküyü tekrardan söylemesini kendisinden isterler. Dokuzoğlu, orada bu türküyü icra edince türküde
kendisine yer verilmediğini gören Çetiloğlu’nun Kadirli’de oturan oğlu Ali’nin hanımı Dokuzoğlu’na
türküde neden kendisine yer verilmediğini söyler. Dokuzoğlu ise çaktırmadan kendisine de yer verdiğini
söyleyerek irticalen orada bu dörtlüğü söyler.
534
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir.
535
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
536
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
533
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Çok gecikme bir gün dur da geri gel

Ava gediyor mu hele bir sorsan
Beraber gedip de dağları görsen
Onun ġarpuz olur oraya varsan537
Üzümden bir sepet der de geri gel
Biliyorum çok üzülür o saňa
Ġışı nasıl geçirmişler bu sene
Neden sık sık mektup yazmıyor baňa538
Ġonuşursa ġonuş yor da ger gel
Şahbazoğlu Ziyagile de varsan
Bacım yiğenlerim ne dudar görsen
Neden baňa mektup yazmazlar sorsan539
Ġahirli selamım ver de geri gel
Cevap yaz da devamını yazayım
Ġayip edme saňa defter düzeyim
Mektup senin yollarını gözleyim540
Seni bekliyorum burda geri gel
30. AVRAD YEYİN SEYRİ BENİM ĠARNIM AÇ541
Eski zamanlarda fakir, gariban bir adamın Eşe adındaki hanımı rahatsızlanır ve bu adam hanımını
doktora götürür. Sabahleyin hastaneye varır ve sıraya geçer. Muayene ücreti de o zamanın
parasına göre beş yüz liradır. Doktor, sıradaki hastaları tedavi etmesine karşın fakir, gariban diye
bu adamın hanımını mesai saatinin bitimine kadar muayene etmez. Ertesi gün tekrardan sıraya
girmesine karşın doktor, bu adamla yine ilgilenmez. Muayene önceliğini zengin, hali vakti

537

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
539
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
540
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
541
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamera aracılığıyla derlenmiştir. İsmail Dokuzoğlu, bu türküyü uzun yıllar önce Düziçi’nden kendi
köylerine gelen Ġır Ká Mustafa denen bir adamdan öğrenmiştir.
538
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yerinde olanlara verir. Tabii, bu durum adamın gözünden kaçmaz. Gariban olduğu için hanımını
muayene etmeyen doktora orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Avrad yeyin seyri benim ġarnım aç
Keyf üçün gelmedik bura doktur bey
Fıkara harcından ver de bir ilaç
Olsun derdimize çare dokdur bey542
Tama vatandaşıġ insanıġ tama
Böyle pahıl m(ı) olur adam adama
Geldik ta sabahdan ġaldık aġşama543
Yârine mümkün mü sıra dokdur bey
Yedi baş oranta yıkık odada
Tüm ġazancım bini bulmaz senede
Yüz panġunud helal olsun gene de
Ben nereyim beş yüz nere dokdur bey544
Tek ġâşıkla çorba içer dördümüz545
Ġul başından ırak olsun derdimiz
Senden benden asger isder ordumuz
Candan da mı iyidir para dokdur bey
Derd bela tebelleş oldu başıma
Her gece tahsildar girer düşüme
Beni mahcub edme can yoldaşıma546
Erkekliġ öldü mü bre dokdur bey
Böyük oğlan asger öteki çırak
542

Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
Dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarın
sonunda son dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
544
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
545
İsmail Dokuzoğlu ile 13.09.2020 tarihinde 08.09.2020 tarihinde yaptığımız derleme çalışmalarında
aldığımız türkülerin yazamadığımız yerlerini yazmak için yaptığımız telefon görüşmesinde bir önceki
derlemede bu dörtlüğü vermeyi unuttuğunu söyleyerek telefon görüşmemizde bu dörtlüğü bize aktarmıştır.
546
Dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarın
sonunda son dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
543
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Han için param yok oteli bıraġ
Mevsim ġış yollar sarp köy hayli yıraġ547
Bir değil beş değil yara dokdur bey
Amir gelir ġarşılarsın köşeden
Zengin gelir ġırılırsın neşeden
Öte ġaçma bizim fakir Eşe’den548
Bakıp yakasında kire dokdur bey
Hemi Müslümanıġ insanıġ hemi
Halımı arzeddim darılma emi
İçinde mangır yok gördün kesemi549
Bir de cöblerimi ara dokdur bey
Daha söylüyem mi yedmez mi daha
Yalvara yalvara tükendim aha
Bu yüzle mi varacaġsın Allah’a550
Vallahi yanarsın nara dokdur bey
Bu gariban adam bu türküyü doktora söyleyince doktor, adamın eşini hemen odasına alarak en
iyi şekilde muayene eder. Muayene ücreti olan beş yüz lira yerine ise yüz lira alır.
31. BİR GÜN SEVGİLİMLE ĠONUŞUYORDUK551
Cevdet Yeşil, evli olmasına karşın bir kıza âşık olur ve bu kızı kaçırır. Bu kızı kaçırınca başına
çeşitli işler gelir. Cevdet Yeşil, başına gelen olayları aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:

Dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarın
sonunda son dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
548
Dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarın
sonunda son dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
549
Dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarın
sonunda son dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
550
Dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarın
sonunda son dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
551
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü kendi köylerine gelen Düziçili kişilerden uzun
yıllar önce öğrenmiştir. Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Dağsever, 2009: 118-120).
547
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Bir gün sevgilimle ġonuşuyorduk
Yüzünün benleri görünüverdi (vay zalım amman)
Dizinin üsdüne ġoydum başımı
Saçları yüzüme seriliverdi
Başımın altından çekdi dizini
Gözümün içine dikdi gözünü (hele gözünü)
Yâr baňa söylerken şirin sözünü552
Yüzleri yüzüme sürüleverdi
O zamanlar dosd fikrimi anladı
Cilve yapdı bir tarafı oynadı (vay zalım amman)
Dedim benim tahammülüm ġalmadı
Ölü olan aşġım diriliverdi
Dedim bakışların milyonu değer
Canım saňa ġurban gelirsen eğer (vay zalım amman)
Annesi ġapıdan dinlermiş meğer553
Tık tık diyáň ġapı vuruluverdi
Orada bir ġorku aldı bizleri
Başlı ġaldı Nafize’min sözleri (hele sözleri)
Utancından ġızarırkán yüzleri554
Ġapıdan içeri giriliverdi
O yâr baňa ben o yâre bakarken
Barmağıňa altın yüzük dakarken (hele dakarken)
Yekinip de ġaryoladan kalkarken555
Suçumuz meydanda görülüverdi
Annesi başladı ġavġa edmeye

552

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
554
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
555
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dize ikinci defa tekrar edilirken üçüncü dizenin
başındaki “yekinip” sözcüğü yerine “geyinip” sözcüğü kullanılmıştır.
553
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Derman yok dizimde kalkıp gedmeye (hele gedmeye)
İki memur geldi bizi dudmaya556
Yörümez dizlerim yoruluverdi
Annesiyle ġızı evde ġaldılar
Beni dutup memurlara verdiler (vay zalım amman)
Yaka parça ġaraġola aldılar557
Zopalar elime vuruluverdi
Üç beş saad ġaraġolda süründüm
Utancımdan ġaraları büründüm (vay zalım amman)
Götürdüler sabutiye (savcıya) göründüm558
Binbir çeşid suvál soruluverdi
Dedim savcım bu halimi bilseniz
Nafize’min (de) ifadesin alsanız (hele alsanız)
Nolur sevdigimi baňa verseniz559
Diyince Hâkim Bey darıleverdi
O anda salona aldılar bizi
Dediler bu hapislik çürüdür sizi
Dedim ġız Nafize sıksam elini
Elim ayaklarım ġuruluverdi560
Verdim ifadeyi söyledim onu
Dedi nazarete atın siz bunu (vay zalım amman)
Halladecek var Türk Ceza Ġanunu
Ġomser Bey ġoltukda ġuruleverdi

556

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
558
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
559
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
560
Bu dörtlük, İsmail Dokuzoğlu ile 29.08.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde türkülerin
yazamadığımız yerlerini düzeltirken bu dörtlüğü 23.08.2020 tarihinde yaptığımız derleme çalışmasında
vermeyi unuttuğunu söyledi. Biz de bu dörtlüğü telefon görüşmesi vasıtasıyla alarak kaynak kişinin dediği
yere ekledik.
557
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Bir ah çekdim Nafize’yi görmeye
O da geldi ifadesin vermeye (hele vermeye)
O da havaslığım gelin olmaya561
Deyince ortalık duruleverdi
Hâkim Bey af dedi yüzüme bakdı
Nuri sevgilisin ġoluna dakdı (vay zalım amman)
Ġayri gizli sevişmemiz yasakdı562
Salonda boynuma sarılıverdi
32. ÇOBAN KAHYA’NIN AĞIDI563
Çoban Kahya (Mehmet Balcılar) Bahadırlı köyünden olup kendi zamanında hem kendi köyünün
hem de civar köylerin en zengin ve en hatırı sayılır kişisidir. O kadar gücü varmış ki bir sözü iki
edilmezmiş. Devlet kurumlarındaki kişilerle de arası iyi olduğu için köylülerin birçok proplemini
halledermiş. Çoban Kahya yazları, ailesini ve aşiretini toplayarak Halbur Yaylası’na göçermiş.
Çoban Kahya bir yaz yine Halbur Yaylası’na göçtüğü zaman yaylada ölür. Çoban Kahya’nın
öldüğünü aşiret üyelerinden biri Çoban Kahya’nın elbiselerini alarak kızının önüne koyar ve
babasının öldüğü haberini verir. Behice adındaki kızı babasının arkasından aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ben söylerim yoluyunan
Ġatar geder tülüyünen
Göç çekerdi ağ babam564
Yüz haneli eliyinen
Ġarşımızda Düldül Dağı
Erir ġarı akar suyu
Çoban Kahya telef olmuş565

561

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
563
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü çocukluk yıllarında çevresindeki kişilerden
öğrenmiştir.
564
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
565
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
562
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Yaslı Bahadırlı köyü
Ġoyun meler ġuzusuna
Yüreğimin sızısına
Mekân dudmuş ağ babam566
Şu Halbur’un yazısına
Önüme addılar soyka
Hangisini ġaldırayım
Düşmanın var ise babam567
Silahımı doldurayım
Çok ağlar Behiçe ġızın
Âlemde yürürdü sözün
Ġurbanlar olayım babam568
Yetim ġaldı ufak ġuzun
33. ĠIZLAR HALAYA DÜZÜLDÜ569
Karacaoğlan, bir kızı sever ve bu kızla evlenir. Karacaoğlan’ın da on üç, on dört yaşlarında da bir
yeğeni varmış. Gelin eve getirildiğinde Karacaoğlan, gelinin yüzündeki örtüyü kaldırır.
Karacaoğlan’ın yeğeni gelinin yüzünü görür görmez geline âşık olur. Gün geçtikçe de aşkı
büyüyerek devam eder. Karacaoğlan’ın yeğeni, bu aşkını biraz korkusundan biraz
utangaçlığından dolayı yengesine bir türlü söyleyemez. Günler böyle gelip geçerken
Karacaoğlan’ın yeğeni bir çeşme başına bir dükkân açar. Yengesine bu dükkânda açılır ve bir
şekilde yengesini kendisiyle bir olmaya ikna eder.
Bu durumların olduğu zamanlarda Karacaoğlan, daha yeni âşıklığa başlamış çevresindeki
düğünlere kınacı âşık olarak gitmeye başlamıştır. Bir gün yakın bir yerden Karacaoğlan’ı bir

566

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
568
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
569
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü 14, 15 yaşlarında babasından öğrenmiştir. Babası
da bu türküyü çok uzun yıllar önce o zamanlar çok yaşlı olan Sofular köyünden Mehmet
Cansever'öğrenmiştir.
567
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düğüne kınacı âşık olarak çağırırlar. Karacaoğlan’ın düğüne gittiğini duyan yeğeni o geceyi
yengesiyle geçirir. Bu düğüne kınacı âşık olarak giden Karacaoğlan, icrasını gerçekleştirirken bir
anda sazının teli kırılır570. Sazının telinin kırılması üzerine Karacaoğlan kendi kendine “Benim
başımda, benim evimde bir hal var.” diyerek kendisini dinleyenlere “Siz birez oturun sohbet edin.
Ben evi bir varim, yoklayım da geliyim. Gene söylerim.” der ve evine doğru yola koyulur. Evine
gelen Karacaoğlan, hanımıyla yeğeninin aynı yatakta yattığını görür. Bunları hiç uyandırmayan
Karacaoğlan, üstündeki kaputu bunların üstüne sessizce örttükten sonra tekrardan düğüne gelerek
icrasına kaldığı yerden devam eder. Sabahleyin hanımı uyandığında üstlerinde kocasının düğüne
giderken giydiği kaputu görür. Karacaoğlan’ın gece gelip kendilerini gördüğünü anlar ve hemen
yanında yatan Karacaoğlan’ın yeğenini uyandırır ve durumu izah eder. Karacaoğlan’ın yeğeni bu
haber üzerine hemen oradan ayrılır. Karacaoğlan’ın hanımı ne yapacağını bilmez bir vaziyette
kara elbiselerini giyerek evinin kapısında beklemeye başlar. Düğünde icrasını gerçekleştiren
Karacaoğlan, sabahleyin evine gelir. Karalar giymiş hanımına tek bir söz bile etmeyen
Karacaoğlan, bir yere oturur ve sazını kucağına alarak orada karısına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġızlar halaya düzüldü
Etim kemikden üzüldü
Neden irengin bozuldu571
Dosdum neler duydum bugün
Yücelerden bakınırdın
Lale sümbül sokunurdun
Ben engelden sakınırdın572
Sen engele uydun bugün
Yüce dağdan aşdım geldim
Tozlu yola düşdüm geldim
Yorganını açdım gördüm573
Dosdum neler duydum bugün

İsmail Dokuzoğlu; âşıkların sazının teli kırılması, âşıkların başına büyük bir felaket veya sıkıntı gelmesi
anlamına geldiğini belirtmiştir.
571
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ağca gülüm soldun bugün”
şeklinde söylenmiştir.
572
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Dosd engele uydun bugün”
şeklinde söylenmiştir.
573
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ağca gülüm soldun bugün”
şeklinde söylenmiştir.
570
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Benden sakladın sözünü
Öte çevirdin yüzünü
Sevdirdin ala gözünü574
Dosdum neler duydum bugün
Buğazında sarı hakık
Zülüfün gerdana dökük
Ġalbin melul göğňun yıkık575
Dosdum neler duydum bugün
Fani Ġaracoğlan fani
Veren alır dadlı canı
Sevmediğim ġara donu576
Dosd ġarşımda geydin bugün
Karacaoğlan bu türküyü söyledikten sonra karısına kendisini boşadığını söyler. Ancak boşanma
sebebi olarak karısının kendisini aldattığını karısının gururunu incitmemek adına kimseye
söylemeyeceğine, bu durumu sineye çekeceğine söz verir. Karacaoğlan, hanımına babasının evine
gitmesini, babasına kocasından kendi isteğiyle boşandığını, gerekçe olarak da kocasının ağzının
koktuğunu söylemesini ister. Karacaoğlan, hanımına yapması gerekenleri söyledikten sonra
hanımına kendisinin başını alıp gideceğini ve bir daha buralara gelmeyeceğini söyler. Daha sonra
hanımına “Seni dört meyit577 söyledim seni ġandırdımıdı. Dört meyit türkü söyleyip de
ġandırdığımı almam.” diyerek dört dörtlükten oluşan bir türküye kanan kızın da karısı gibi
karakterli bir yapıya sağlam olmayacağını ima eder ve kendi türküsüne kanıp kendini hemen
teslim etmeyen kız bulursa onunla evleneceğini, böyle bir kız bulamazsa evlenmeyeceğini
söyledikten sonra sazını alarak evden ayrılır.
34. HALBUR YAYLASI578
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ağca gülüm soldun bugün”
şeklinde söylenmiştir.
575
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “göğňun” sözcüğü yerine
“ġaşın” sözcüğü kullanılmış, dördüncü dize ise “Ağca gülüm soldun bugün” şeklinde söylenmiştir.
576
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
577
Yörede türkünün dörtlüklerine “beyit” denilmektedir. Bazen de “b-m” değişimi olduğu ve beyit yerine
“meyit” denildiği görülmektedir.
578
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
574
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Halbur Yaylası’ndan bir kız bir yere gelin olarak gelir. Gelin, damadın evine getirildiğinde
silahlar atılmaya başlanır. Bu silahlardan çıkan kurşunun biri damada isabet eder ve damat orada
ölür. Daha attan yeni inen gelinin kaynanası gelinin uğursuz olduğunu ima eden aşağıdaki
dörtlüğü söyler. Gelin de kaynanasının dörtlüğün arkasından kendi dörtlüklerini söyler:
Aldı kaynana:
Şu tarafda yıldız doğar
Ona kervanġıran derler
Kele gelin adın badsın579
Saňa bayrakdüren derler
Aldı gelin:
Yıkamadım ġabıňızı
Süpürmedim havluňuzu
Niye baňa ġahrediyon580
Ben m(i) öldürdüm oğluňuzu
Kele dezze Eşe dezze
Yaylaların otu taze
Sanki ben de gelin m(i) oldum581
At üsdünde geze geze
Halbur derler yüksek yayla
Ben ağlarım her gün böyle
Ben melhem olmaya geldim

kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü gençlik yıllarında köydeki kişilerden öğrenmiştir.
Bu türkü eskiden köylerinde sıkça icra edilirmiş. Bu türküyü Sumbas’ın Ali Beyli köyündeki Yusuf Kenan
Kırpık da icra etmek istemiş ama o çok iyi bildiği ve devamlı suretle icra ettiği bu türkü derleme anında
aklına gelmediği için icra edememişti. Bu da bu türkünün Kadirli ve Sumbas çevresinde bilindiğini
göstermektedir. Dokuzoğlu bu ağıdın isminin “Halbur Yaylası” olduğunu belirtmiştir. Ağıdın varyantı için
bkz. (Karaosmanoğlu, ty: 140; Tolu ve İşlek, 2018: 106-107).
579
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
580
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
581
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “m(i) oldum” yerine
“geldim” sözcüğü kullanılmıştır.
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Yârim yaraların háyle
Ġayadibi ġarıncalı
Yollar geder eğrinceli
Sanki ben de gelin geldim582
Yanı çifte görümceli

Az gederim uz gederim
Halbur yolu düz gederim
Ben elimden gelin geldim583
Döner geri ġız gederim
35. ELDEN GELDİ (DE) ELDEN GEDDİ GAZİLER584
Dadaloğlu, Ceyhan Nehri’nin kenarına yerleşen Ceritleri atmak için çareler arar. Ceritler, çok
cengâver bir Türkmen aşiretidir. Dadaloğlu, Ceritlerle savaşmak için Kozanoğlu gibi beylerden
yardım sözü alır. Savaş zamanı geldiğinde diğer beyler sözünde durmaz ve Dadaloğlu’nu yalnız
bırakırlar. Dadaloğlu, savaşa dokuz yüz atlısıyla girer ancak mağlup olur. Dokuz yüz askerinden
yalnızca geriye yüz askeri kalmıştır. Bu yüz askeriyle de yazlık yerleri olan Kayseri’ye çekilir.
Kayseri’ye vardığında ölen askerlerinin eşlerinin, çocuklarının ağladıklarını görür. Bu manzara
karşısında çok duygulanan Dadaloğlu, orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Eyy) Elden geldi (de) elden geddi gaziler585
Akar gözüm yaşı çağlar ne deyim
(Eyy) Güzel ġonalgası (da) şirin Binbuğa586
Suval sorar sular dağlar ne deyim (ne deyim)

582

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
584
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü gençlik yıllarında köydeki amatör icracılardan
öğrenmiştir. Dokuzoğlu, icra ettiği türkünün bozlak olduğunu, daha doğru bir ifadeyle bozlak makamıyla
söylendiğini belirtmiştir.
585
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
586
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize başındaki parantez içinde kullanılan
“Eyy” ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
583
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(Eyy) Nerde ġaldı (da) benim nazlı ġıratım587
Ġaldı Yarsıfad’da atım pusatım
(Ahh) Gelinler dul ġaldı (da) yavrular yetim588
Nerde babam diye ağlar ne deyim (ne deyim)
(Eyy) Gelin arkadaşlar (da) yanıma gelin589
Bir ġurşun sıkın (da) mezara kömün
(Eyy) Sekiz yüz çadırda (da) sekiz yüz gelin590
Al çıkardı ġara bağlar ne deyim (ne deyim)
(Eyy) Dadaloğlu’m (da) göremedim düşümü591
Dikemedim (de) şehidimin daşını
(Eyy) Yarsıfad’da (da) başa gelen işimi592
Gelin hele gelin size beyler ne deyim (ne deyim)
36. ELBEYLİOĞLU III593
Elbeylioğlu’nu derebeyliği yapıyor diye şikâyet ederler. İstanbul’dan Elbeylioğlu’nun
tutuklanması için iki asker gönderilir. Padişahın askerleri geldiği zaman Elbeylioğlu’nun düğünü
olmaktadır. Elbeylioğlu, padişahın askerlerini çok iyi ağırlar. Askerler, Elbeylioğlu’nun
kendilerine karşı saygısından, hürmetinden çok etkilenirler. Elbeylioğlu, hiç de şikâyet
mektubunda bahsedilen adama benzememektedir. Askerler, padişahın tutuklama emrini
Elbeylioğlu’na hemen göstermeyip düğünün bitmesini beklerler. Düğün bittikten sonra askerler,
padişahın mektubunu Elbeylioğlu’na verirler. Mektubu okuyan Elbeylioğlu, hiç itiraz etmez ve
askerlerle İstanbul’a gitmeye razı olur. Askerlerle beraber gitmeden evvel durumu emrindeki
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
588
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ġocam babam deyin ağlar ne
deyim (ne deyim)” şeklinde söylenmiştir.
589
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
590
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize başındaki parantez içinde kullanılan
“Eyy” ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
591
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dize başındaki parantez içinde kullanılan “Eyy”
ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
592
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize başındaki parantez içinde kullanılan
“Eyy” ünlemi yerine “Ahh” ünlemi kullanılmıştır.
593
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü gençlik yıllarında çevresindeki amatör icracılardan
öğrenmiştir. Bu türkünün de bozlak havası olduğunu belirtmiştir.
587
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birkaç askerine söyler. Bu askerler, Elbeylioğlu’nu İstanbul’a tek göndermek istemediklerinden
kendilerinin de Elbeylioğlu ile geleceğini belirtirler. Elbeylioğlu, hanımına görünmeden gitmek
istediği için hanımının olmadığı zamanda İstanbul’a askerlerle gitmeyi kararlaştırır. Hanımı
pınara su doldurmaya gidince Elbeylioğlu, padişahın askerleri ve kendi askerleriyle yola çıkarlar.
Tesadüf eseri, Elbeylioğlu’nun hanımı dönüşte pınara gittiği yolu değil de Elbeylioğlu’nun
İstanbul’a doğru gittiği yolu kullanır ve yolda Elbeylioğlu’yla karşılaşır. Padişahın askerlerinden
ötürü bir şeyler olduğunu sezinleyen karısı, Elbeylioğlu’na nereye gittiğini sorar. Elbeylioğlu, ava
gittiğini söylese de hanımı inanmaz ve hanımına gerçeği orada aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
(Ah) Ben gediyom el başıma derildi
Gedme deyin yâr boynuma sarıldı
Bizim ġısmed yâd ellerden verildi594
Ben gediyom kömür gözlüm ġal ġalan
(Ah) Ağacın çürüğü özünden olur
El üçün ağlayan gözünden olur
İnsanın kötüsü sözünden olur
Ben gediyom kömür gözlüm ağlama595
(Ah) Nerdeydin geldin yolum üsdüne (üsdüne)
Ezráil de can almanın ġasdına
Abdeslen de sen imam ol üsdüme596
Sağlığımda cenazemi ġıl ġalan
(Ah) Neyleyim böyle çalınmış ġalem (vay ġalem)
Bir ben gedmeyinen tükenmez âlem
Belki gelmeyip te orada ġalam597
Sen de gendi menendiňi bul ġalan
(Ah) Elbelolu’m der de ben de nolurum (olurum)
İflaf olmaz ben bu derdden ölürüm

594

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
İkinci ve dördüncü iki defa tekrar edilmiştir.
596
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
597
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “gelmeyip” sözcüğü yerine
“ölürüm”, “ġalam” sözcüğü yerine ise “ġalayım” sözcüğü kullanılmıştır.
595
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Belki ġısmed olur geri gelirim598
Sene sene yollarımı öň ġalan
Elbeylioğlu, hanımına bu türküyü söyledikten sonra İstanbul’a doğru yola çıkarlar. İstanbul’a
doğru giderlerken yolları Elbeylioğlu’nun babasına ait Barak Yaylası’na tesadüf eder. Yaylaya
konmuş Barak Türkmen aşiretine mensup çeşmede su dolduran kızların “Aha, Elbeylioğlu’nu
götürüyorlar. Aha Elbeylioğlu’nu tutuklamışlar” tarzında cümleler sarffettiğini duyan Elbeylioğlu
duygulanır ve orada bu kızlara aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Ahh) Annacdan annaca Barak ġızları (ġızları)
Sürmelenmiş görünmüyor gözleri
Göz görür de can arzular sizleri599
Ben gidiyom güzel ġızlar ġalıyor
(Ahh) Sultanebeş dedikleri dağ olur (dağ olur)
Suyunu içen hasdaları sağ olur
Ben gedersem kötü Barak bey olur600 (bey olur)
Ben gediyom babam yurdu ġalıyor
(Ahh) Yağar yağmur ışılaşır çaylağı (çaylağı)
Göçer eli bozulaşır daylağı
Taze gelin ġoç yiğidin yaylağı601 (yaylağı)
Ben gidiyom güzel yaylam ġalıyor
Elbeloğlu’m der de candan bezmeli (bezmeli)
Ġalem alıp ġaşın gözün yazmalı
Ġırmızı önlüklü burnu hızmalı602 (hızmalı)
Ben gidiyom güzel ġızlar ġalıyor

598

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
600
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ben gediyom babam örkü ġal
ġalan” şeklinde söylenmiştir.
601
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dize “Ben gidiyom güzel yaylam ġal ġalan”
şeklinde söylenmiştir.
602
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
599
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37. GÜNDEŞLİOĞLU I603
Gündeşlioğlu, çok zengin hali vakti yerinde evli ve çocukları olan o zamanın ileri gelenlerinden
biridir. Gündeşlioğlu’nun günleri mutlu ve mesut geçerken bir rüya görür. Rüyasında biri
Gündeşlioğlu’na “Senin başıňa bir şeyler gelecek amma gençlikde mi gelsin, ġocalıkda mı?” diye
sorar. Gündeşlioğlu, rüyasında bu kişiye cevap vermez. Bu rüya üç kez gerçekleşince
Gündeşlioğlu, durumu hanımına anlatır ve ne yapması gerektiğini sorar. Hanımı da “Valla, ne
gelecekse gençlikde gelsin, de. İhtiyarlıkda daha kötü olur.” der. Gündeşlioğlu’nun rüyasındaki
kişi aynı soruyu sorunca Gündeşlioğlu, ne olacaksa gençlikte gelsin, diye cevap verir. Bu rüyadan
sonra Gündeşlioğlu’nun çocukları öldüğü gibi bütün malı mülkünü de kaybeder.
Gündeşlioğlu’nun elinde kala kala bir eşek kalır. Gündeşlioğlu, o kadar fakir düşer ki karısıyla
birlikte el âlemin tarlalarında başak toplamaya başlar. Gündeşlioğlu, yine bir gün başak toplarken
tarla sahibi gelerek Gündeşlioğlu’na “Ya, ged başġa yerde ed başağını. Biz buraları daha
toplamadık.” diye çıkışır. Bu, Gündeşlioğlu’nun çok zoruna gider ve orada aşağıdaki dörtlükleri
söyler:

Nere gedem yoklukda senin elinden
Ġıl ibden belime ġuşak oluksun
Ġaçam dedim (de) ġaçamadım elinden604
İnik ayağıma duşak oluksun
Yaz gününe (de) sürülerim yörürdü
Sürünün vardığı çaylar ġururdu
Her ġatarda yedi tülüm yörürdü
Şimdi baş gölüğüm eşşek olukdur
Yaz gününe (de) erkeklerini satardım
Parasını (da) sermayeme ġatardım
Otuz altı direkli hayma dudardım605

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.08.2020 tarihinde Kadirli’nin Durmuş Sofular
köyünden 1945 doğumlu İsmail Dokuzoğlu’nun kendi köyündeki evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Dokuzoğlu, bu hikâyeli türküyü gençlik yıllarında Andırın’ın Kumarlı köyünden
Cemile Ahmet’ten öğrenmiştir. Bahsedilen Kumarlı köyü, Durmuş Sofular köyüne çok yakın bir köydür.
Bu türkünün bir varyantı için bkz. (İşlek, 2012: 228; Karaburç, ty: 36; Karakaş, 2011: 382-383; ).
604
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
605
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “ Şimdi baş gölügüm eşşek
oluksun” şeklinde söylenmiştir.
603
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Şimdi kölgeligim başak olukdur
Yer altında (da) mağzalarda gezerdim
Yeryüzünde ağır sofra yazardım
Memleketde (de) beyler sözüm bozardım
Şimdi Gündeşlioğlu’m uşak oluksun
38. GİTTİĞİN YERLERDE (DE) ÇAYIR ÇİMEN BOL OLSUN606
Çok eski zamanlarda Yörük taifesinden bir genç bir kıza âşık olur. Bu kızı istedir ancak kızı bu
gence vermezler. Bu genç de bu durum üzerine kargış niteliğinde aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Gittiğin yerlerde (de) çayır çimen bol olsun (çimen bol olsun)
(Ah) Basdığın yerlerde ġara daş olsun
Ġoynun dolu (da) ġucacığın boş olsun (boş olsun)607
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
Bahar ola (da) yaylalarda çiçek satasın
(Ah) Kör ola da duvarlardan dutasın
Bir gün sıtma duta (da) ġırk gün yatasın (ġırk gün yatasın)608
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
Keçeden (de) paçadan (da) olsun gömleğin (gömleğin)
(Ah) Ġaşıdıkca (da) ġan getire dırnağın
Elden ele (de) gide senin örneğin609
Beddualar (da) veremedim ġız saňa

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Osmaniye’nin Çardak köyünde ikamet
eden 1948 doğumlu Çenet’in kendi evinde kendisinden ses kyaıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Hasan
Çenet, bu hikâyeli türküyü Çardak köyüne yakın bir köy olan Yukarı Dereli köyünden “Çolağ’ın oğlu
Mehmet” lakaplı birinden gençlik yıllarında öğrenmiştir. Çenet, bu türkünün Çardak’ta bilinmediğini
sadece o kişiden işittiğini bildirmiştir. Çolağ’ın oğlu Mehmet, çok türkü bilen repertuvarı zengin bir icracı
imiş.
607
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki ayraç içindeki
sözcüklerin başına “aman” sözcüğü eklenmiş; dördüncü dizedeki “veremedim” sözcüğü “veremiyom”
şeklinde söylenmiştir.
608
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “veremedim” sözcüğü
“veremiyom” şeklinde söylenmiştir.
609
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki iki sözcük (senin
örneğin) iki defa tekrar edilmiştir.
606
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Bunu söyleyen de Öksüz Hasancık610
Ayağına sarılsın (da) enikli ġancık (enikli ġancık)
Ellerin top top olsun (da) ġolların yılancık611
Beddualar (da) veremedim ġız saňa
39. SITIR612
Sıtır, çadırların kenarlarına eklenen çeşitli malzemeden yapılmış kuşak biçimindeki parçalara sıtır
denir. Çok eski zamanlarda Aşağı Tüysüz ahalisi yazları, Hoğdu Yaylası ve civarına yaylaya
göçerlermiş. Âşık Cart Osman (Evcimik), Cart Osman’ın bacanağı Tummana Bekir (Aslan), Ġoca
Ali (Evirgen) de yaz gelince bu yaylaya göç hazırlığına girişirler. Eskiden çadırları yaylaya
götürürken bu çadırın hayvanlarla taşınmayan kısmına “ağırlık” denirmiş. Bu taşınması zor olan
çadır parçalarını istif edip Toprakkale Tren İstasyonunda trene koyarlar, Hoğdu Yaylası’nın
güneyinde bulunan Bahçe ilçesinde geri alırlarmış. Bu eşyaları, Bahçe’den indirdikten sonra yük
hayvanlarıyla Hoğdu Yaylası’na çıkarırlarmış. Taşınması zor olan çadır parçaları ve diğer yükleri
trene vermeden önce Hoğdu Yaylası’na diğer malzemeleri götürürler, çadır yerlerini belirler,
getirdiği çadır malzemelerini kurmaya başlarlarmış. Yaylaya göç işlemi genelde bu şekilde
olurmuş. Cart Osman ve yukarıda bahsedilen iki kişi, Hoğdu Yaylası’nda çadır yerlerini
belirledikten ve gerekli bazı işlemleri gerçekleştirdikten sonra trenle gelen “ağırlık” larını almak
için Bahçe ilçesine inmeye karar verirler. Bahçe’ye gelirken yolda A. Tüysüz’e yakın olan
Lalegölü köyünden Durmuş Hoca (Durmuş Yorulmaz) denen bir adamın göçüyle karşılaşırlar.
Biraz sohbetten sonra Durmuş Hoca, göç yoluna, Cart Osman ve yanındakiler de Bahçe ilçesine
doğru hareket ederler. Cart Osman ve yanındakiler Durmuş Hoca’dan ayrıldıktan sonra yol
üzerinde bir sıtır görürler. Cart Osman, bu sıtırın biraz önce karşılaştığı Durmuş Hoca’nın
olabileceğini tahmin eder ve epey uzaklaşmış Durmuş Hoca’ya sıtırı düşürmüşsünüz, diye bağırsa
da mesafe uzak olduğu için Durmuş Hoca, Cart Osman’ın kendilerine seslendiğini duyar ama ne
dediğini anlayamaz. Durmuş Hoca, yaylaya vardığında sıtırın düştüğünü fark eder ve yoldayken
arkalarından Cart Osman’ın kendilerine bu sıtır için çağırdığını düşünerek sıtırı Cart Osman’ın
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
612
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz
Mahallesinde oturan 1979 doğumlu Yemliha Evcimik’ten Yemliha Evcimik’in Aşağı Tüysüz
Mahallesindeki küçük işyerinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Evcimik, bu türkünün isminin
“Sıtır” olduğunu belirtmiştir. Yemliha Evcimik, bu türkünün hikâyesini hiçbir yere bakmadan anlatmasına
karşın türkünün sözlerini telefon kayıtlarına bakarak söylemiştir. Bu hikâyeli türkü Yemliha Evcimik’in
dedesi Cart Osman’a aittir. Yemliha Evcimik, bu türküyü babasının söylediğini, babasının icralarını kasete
kaydettiğini ve bu parçaları kasetten yazıya aktardığını belirtmiştir.
610
611
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geri dönüşte kendisine getireceğini tahmin eder. Cart Osman, bu sıtırı dönüşte Durmuş Hoca’ya
teslim etmek amacıyla kaybolmaması için bir çalılığın arkasına gizler ve yoluna devam eder. Cart
Osman ve yanındakiler, Bahçe ilçesinden trenle gelen malzemelerini alarak tekrardan yayla
yoluna doğru tırmanmaya başlarlar. Bu arada A. Tüysüz köyünden biri Bahçe’de askerlik
yapmaktadır. Bu asker, köylüleriyle hasret giderdikten sonra bunlara askeriyenin mutfağından
somun ekmek verir. Cart Osman ve yanındakiler somun ekmeğini yiye yiye tekrardan yola
düşerler. Sıtırı sakladıkları yere geldiğinde sıtırın olmadığını görürler. Sıtırın yerinde olmadığını
görünce panik olurlar ve Cart Osman, yanındakilere “Yiğidliğin kalesi inkâr. Gelin inkâr edek.”
diyerek sıtırı hiç görmediklerini söylemeyi teklif eder ve bu teklif kabul edilir. Cart Osman ve
yanındakiler, Durmuş Hoca’nın çadırının önünden geçerlerken Durmuş Hoca’nın oğlu Ömer,
bunları görür ve hemen uyuyan babasını uyandırır. Uyanan Durmuş Hoca, Cart Osman’a “Osman
sıtırı neddin?” diye sorar. Cart Osman ise sıtırı görmediğini söyler. Durmuş Hoca tekrardan sıtırı
ne yaptığını sorar. Cart Osman ise görmediğini yine söyler. Bu diyalog bu şekilde devam ederken
Durmuş Hoca, Cart Osman’a “Hanımıyın daşını atar mısın?613” diye Cart Osman’dan sıtırı
görmediğine dair hanımını üzerine yemin etmesini ister. Durmuş Hoca’nın bu sözü Cart
Osman’ın çok ama çok zoruna gider. Bu diyaloglar olduğu sırada Cart Osman’ın yanındaki Ġoca
Ali, oradan uzaklaşmıştır. O esnada orada bulunan Yukarı Tüysüz köyünden Helli İbrahim lakaplı
İbrahim Etöz, el kol hareketleriyle Cart Osman’a sıtırı buldular, sen rahat ol, mesajını verir. Cart
Osman, sıtır bulunmasına karşın Durmuş Hoca’nın kendisinden hanımı üzerine yemin istemesine
çok içerlediğinden sevinmez ve orada Durmuş Hoca’ya aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabahıňan çıkdık yola
Başımıza geldi bela
Omar oğlun öksüz ġala614
Ġansız imiş Durmuş Hoca
Uzak Bahçe’nin arası
Yıkılsın Sabun Deresi
Yok muyudu bunun çaresi615
Dinsiz imiş Durmuş Hoca

“Hanımıyın daşını atar mısın?” o dönemde bir çeşit yemindir. Anlamı ise bir kişinin doğru söyleyip
söylemediğini ölçmek için o kişinin en değerli varlığı, namusu olan hanımının üzerine yemin etmesidir.
Yani bir konu üzerine doğru söylemiyorsam hanımım boşa çıksın veya doğru söylemiyorsan hanımın boşa
çıksın anlamları taşımaktadır.
614
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
615
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
613
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Yücelerde ġuşlar öte
Ġapında göğ sığır yata
Gözlerini çapak duta616617
Deňsiz imiş Durmuş Hoca
Geze geze yorulasın
Ölüp geri dirilesin
Sıtırına sarılasın618
Cansız imiş Durmuş Hoca

Verdik merkebin yemini
Sürdük sıtırın demini
Yiyemedim ağ somunu619
Dinsiz imiş Durmuş Hoca
Ben ağlarım bomuz bomuz
Bende de ġalmadı beniz
Nere geddi Uzun Domuz620621
Ġaňsız imiş Durmuş Hoca

Kim idi o bizi basan
Nere geddi yolu kesen
Ġávırımış Halıt Hasan622
Dinsiz imiş Durmuş Hoca
Yeter Ġul Osman’ım yeter
Yaylalarda çimen biter
Ölümden daha da beter623
Ġansızımış Durmuş Hoca
616

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Yemlih Evcimik, bu dörtlüğü söyledikten sonra babasının gerçekten de babasının verdiği bedduanın
tuttuğunu, Durmuş Hoca’nın ölmeye yakın gözlerinin çapakla dolduğunu söylediğini belirmiştir.
618
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
619
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
620
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
621
Dizede geçen “Uzun Domuz” kendisini beklemeyen Ġoca Ali için söylenmiştir.
622
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
623
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
617
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40. KEKİLLİ MAZI624
Tahmini olarak 1920’li yıllarda Aşağı Tüysüz’de ve civarında değirmen yoktur. En yakın
değirmen Hatay’ın Osmaniye’ye çok yakın bir ilçesi olan Erzin’de bulunmaktadır. Aşağı Tüysüz
ve civarı beş on kişi birleşerek unluk, bulgurluk, döğmelik vd. için bu değirmene giderlermiş.
Değirmende işleri biterse aynı gün dönerler, bitmezse orada konaklarlarmış. Erzin’in girişinde
Kekilli Mazı denen çok büyük bir mazı ağacı varmış. Öyle ki sekiz dokuz kişi yan yana gelip bu
ağacın gövdesini kollarını açarak tutsa etrafını ancak sarabiliyorlarmış. Bir seferberlik sırasında
Kekilli Mazı’nın olduğu yerdeki ağaçları kesmelerine karşın bu ağaca kıyıp da kesmemişler 625.
Tüysüz ve civarındaki kişiler bu değirmene giderken ve değirmenden dönerken mutlaka bu ağacın
dibinde mola verirler, dinlenirler, ihtiyaçlarını görürlermiş. Bir gün Cart Osman ve bir kısım
köylüler, hayvanlarına buğdaylarını yükletip Erzin’deki değirmene doğru yola çıkarlar.
Dinlenmek için bu ağacın yanına vardıklarında ağacın yerlerinde yeller estiğini görünce çok
üzülürler. Kendi kendilerine bu mazının akibeti hakkında yorum yaparlar. Bu yorumlar yapılırken
Cart Osman’ın yanında bulunan biri, “Osman bu mazıya ne derdin?” tarzında bir soru sorarak
fikrini öğrenmek ister. Bu mazının kesilmesine çok üzülen Cart Osman, mazı hakkındaki
düşüncelerini orada aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Aslını sorarsan ulu yol üsdü
Mevla’mın sende de var mıydı kasdı
Allah mı emreddi ġulu mu kesdi
Hak’ın emriyinen öldü mü mazı
Mazıyı dersen de bir ġoca mazı
Ġaradır ġaşları sürmeli gözü
Erzin ellerinin gelini ġızı
Dibine gezmeye geldi mi mazı
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz
Mahallesinde oturan 1979 doğumlu Yemliha Evcimik’ten Yemliha Evcimik’in Aşağı Tüysüz
Mahallesindeki küçük işyerinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Türkünün isminin “Kelli Mazı”
olduğunu belirtmiştir. Yemliha Evcimik, bu türkünün hikâyesini hiçbir yere bakmadan anlatmasına karşın
türkünün sözlerini deftere bakarak söylemiştir. Evcimik, bu türküyü babasının söylediğini, babasının
icralarını kasete kaydettiğini ve bu parçaları kasetten yazıya aktardığını belirtmiştir.
625
Yemliha Evcimik, türküyü şiir şeklinde okuduktan sonra türküyle ilintili şu bilgiyi vermiştir: Bir gün
Tüysüz’ün kahvesinde ihtiyarlar oturmuş, Seferberlik’in hangi yıllarda olduğunu, kaç yıl sürdüğünü kendi
aralarında tartışmaktadır. Bu ihtiyarlardan biri “Kekilli Mazı” türküsünde Seferberlik’in yedi yıl sürdüğünü
belirtmesi üzerine oradaki diğer ihtiyarlar türküdeki bu bilgiden hareketle Seferberlik’in yedi yıl sürdüğü
konusunda hemfikir olurlar.
624
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Yaz gelmiş de kekilini eğmemiş
Güz gelmiş de gazelini yığmamış
Yedi yıl seferberlikde ġıymamış
Gelip bir zalım ġul yoldu mu
Etrafına tel örgüler çekmişler
Ateş vurup kütüğünü yakmışlar
Yerine de akasyalar dikmişler
Şimdi muradınız oldu mu mazı
Ġul Osman’ım der de duyun erenler
Erenler içinde seni görenler
Buňalıp da gölgene de girenler
Ġadrin ġıymetini bildi mi mazı
41. ARABANIN KİLİT YİDDİ626
2009 yılının ilk aylarında köydeki bazı arkadaşları (Hüseyin Güner Kavun, Arif Alper Kavun, Ali
Nail Kavun ve Hüseyin Güner Kavun’un Osmaniye’de oturan bir kayını) Yemliha Evcimik’e
Zorkun Yaylası’na gitmeyi, piknik yapmayı teklif ederler. Yemliha Evcimik ise havaların daha
soğuk olduğunu, yolların kar olduğunu belirtse de arkadaşları Zorkun Yaylası’na çıkma
konusunda kararlılığından vazgeçmezler. Yemliha Evcimik, arkadaşlarını kıramaz ve arabaya
binerek yanlarına da piknik için et, kola, semaver gibi şeyleri de alarak Zorkun Yaylası’na doğru
yola koyulurlar. Öğleye doğru Zorkun Yaylası’na varırlar. Zorkun Yaylası, mevsimin kış olması
hasebiyle karlarla kaplıdır. Zorkun Yaylası’na vardıktan sonra arabayı bir yere park ederler ve
gezip dolaşmaya başlarlar. Vakit biraz ilerleyince hem yorulurlar hem de acıkırlar. Piknik
malzemelerini çıkarmak için arabanın yanına vardıklarında arabanın şoförü Hüseyin Güner,
arabanın anahtarını düşürdüğünü fark eder. Anahtarı hep birlikte aramaya başlarlar ama anahtarı
bulamazlar. Bir arkadaşlarını A. Tüysüz’e bir motorsiklet ile arabanın yedek anahtarını almak için
gönderirler. Bu arkadaşları aynı vasıtayla alıp gelir. Bu işlemler zarfınca Yemliha Evcimik ve

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz
Mahallesi’nde oturan 1979 doğumlu Yemliha Evcimik’in Aşağı Tüysüz’deki kendine ait küçük işyerinde
kendisinden derlenmiştir. Yemliha Evcimik bu türküyü 2009 yılında bestelemiştir.
626
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arkadaşları oldukça acıkırlar. Yemliha Evcimik, bu başlarına geleni aşağıdaki dörtlüklerle dile
getirir.
Arabanın kilit yiddi
Çaresiz ġaldım Zorkun’da
Ġarda ellerim buz duddu
Ölmeden öldüm Zorkun’da
Zorkun ġalmış ġar içinde
Ne ararsan var içinde
Gönlüm ahuzar içinde
Hüzüne daldım Zorkun’da
Güner canımı sıkıyo
Türlü yemekler kokuyo
El âlem bize bakıyo627
Bin pişman oldum Zorkun’da
Bagajda ġaldı azığım
Tükendi bütün bozuğum
Ah eliňizden beziğim628
Saçımı yoldum Zorkun’da
Ġarlar yığılmış yörebe
Evler benziyor haraba
Ġontaksız gedmez araba629
Sinirden güldüm Zorkun’da
Bir daġġa bile ġalmazdım
Böyle olduğun bilmezdim
On dokuz yıldır gelmezdim630
Canımdan yıldım Zorkun’da
627

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
629
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
630
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
628
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Güner’in yanında kayın
Oynadılar baňa oyun
Tas tas içdim ġarın suyun631
Hastalık buldum Zorkun’da
Haydar Arif Nail Güner
Süleyman ne zaman döner
Benim açlık nasıl diner632
Sarardım soldum Zorkun’da
Dost Ali der ġızamıyom
Ben bu sırrı çözemiyom
Ġar içinde gezemiyom633
Havamı aldım Zorkun’da
42. ELBEYLİOĞLU IV634
Zor durumda olan Kör Paşa’ya Elbeylioğlu, 40 atlısını göndererek destek olur. Kör Paşa’nın
girdiği bir muhaberede Elbeylioğlu’nun kırk askeri ölür. Elbeylioğlu, kırk askerinin öldüğünü
haber alınca hem bu askerlerine üzüntüsünü hem de Kör Paşa’ya sitemini aşağıdaki dörtlüklerle
dile getirir.
Efendim ben senin ünüňe geldim (ünüňe geldim)
Derman ararkene derd verdin baňa
(Ah) Bir derman üçün geldim yanına (geldim yanına)
Bir derdim var iken bin derd verdin baňa635 (bin derd verdin baňa)

631

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
633
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
634
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz Mahallesi’nden
1944 doğumlu Cırnık Ali lakaplı Ali Şişek’ten Aşağı Tüysüz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yamalak
Tarlası denen mevkide su kanalının yanında bulunan bir ağaç kümesinin altında Ali Şişek’ten ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Ali Şişek, bu türküyü düğünlerde icra eden kişilerden uzun yıllar önce
öğrenmiştir.
635
Cırnık Ali lakaplı Ali Şişek ile türkünün deşifre edemediğimiz yerlerini yazmak için 26.08.2020
tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde bu türkünün son dizesini “Derdim birikene derd verdin baňa”
şeklinde söylemiştir. Kendisine daha önce türküde geçen dizeyi söylediğini söylediğimizde doğrusunun
“derdim birikene derd verdin baňa” şeklinde olacağını belirtti. Bunun dışında telefonla görüşmemizde bu
632
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Efendim düşmana beni dedirdin (beni dedirdin)
Oturdum sofrana tahin yedirdin
(Ah) İçerime ateş düğün ġurdurdun636 (düğün ġurdurdun)
Tütünü tütmez de derd verdin baňa
(Ah) Yanarım yanarım tütünüm tütmez (tütünüm tütmez)
O yârin hayali ġarşımdan gedmez
(Ah) Düşmanın sardığı yaralar bidmez637 (yaralar bidmez)
Hâkimim dedin de od verdin baňa
(Ah) Nolasın da Elbeylioğlu’m nolasın (hele nolasın)
İlahi Kör Paşa Hak’dan bulasın
(Ah) İsderim kine aslanlarım töresin (hele töresin)
Ġırk ġoyun gönderdim (de) ġırdırdın baňa638
43. ELBEYLİOĞLU V639
Kör Paşa’nın Elbeylioğlu ile arası bir sebepten dolayı açılır. Kör Paşa, Elbeylioğlu’nu ortadan
kaldırmak için kırk askerini Elbeylioğlu’nun üzerine gönderir. Elbeylioğlu muhaberede bu kırk
askeri öldürür. Askerlerinin tümünün öldürüldüğünü duyan Kör Paşa, Elbeylioğlu ile başa
çıkamayacağını anlar ve İstanbul’daki padişaha “Burda bir Elbalolu adlı bir adam türedi. Sağ
adamdan hazlanmıyá.” tarzında bir mektup yazar. Bu mektup İstanbul’a gönderildikten bir
müddet sonra Elbeylioğlu’nun düğünü başlar. Düğün sürerken İstanbul’dan Elbeylioğlu’nu
tutuklamak ve İstanbul’a götürmek amacıyla padişahın askerleri gelir. Elbeylioğlu; bu askerlere
çok iyi davranır ve çeşitli ikramlarda bulunur. Düğünden üç gün sonra askerler, Elbeylioğlu’na
“Elbalolu, seni biz götürecāk. Sen ġırk tana adam öldürmüssün, seni padişah isdiye.” deyince

türkünün son iki dizesini iki defa tekrar etmesine karşın 15.08.2020’deki kayıtta ilk dörtlüğün son iki dizesi
iki defa tekrar edilmemişti.
636
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
637
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
638
Cırnık Ali lakaplı Ali Şişek ile türkünün yazamadığımız yerlerini yazmak için 26.08.2020 tarihinde
yaptığımız telefon görüşmesinde türküyü söylediğinde ilk dörtlüğün son dizesi hariç bütün dörtlükleri
kelime kelimesine aynen tekrar etmiştir. Türkünün hikâyesini benzer bir şekilde anlatmıştır.
639
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’nin Yukarı Tüzsüz
Mahallesi’nden 1930 doğumlu Karaca Erdoğan’ın kendi evinde kendisinden ses kayıt cihazıyla
derlenmiştir. Karaca Erdoğan, öğrendiği bütün türküleri çok eskiden dinlediği âşıklardan öğrenmiştir.
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Elbeylioğlu askerlere itiraz etmez ve onlarla geleceğini söyler. Askerlerle gitmeden önce
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġara çadırıma oturup (da) çarkı düvenler
Oturup suframdan táām yiyenler
Sen ölmeden ben ölürüm diyenler640
Ben gediyom kimler olur ġulunuz (Gediyo ha gözü ġanlı deliniz)
Sabah oldu da el başıma derildi
Gedme deyin yâr boynuma sarıldı
İsdanbul’dan geldi ferman verildi (Geldi İsdanbul’dan ferman verildi)
Ben gediyom Barak ġızı ġal ġalan (Senelerce yollarımı öğ Barak ġızı)
Nerdeydin de geldin yolun üsdüne
Can dayanmaz (da) pis insanın ġasdine (Ne dayanır pis insanın ġasdine)
Abdest al (da) gel imam ol üsdüme
Ben sağıkaňa cenazemi ġıl Barak ġızı (Sağlığımda cenazemi ġıl Barak ġızı)
Elbelolu’m der de ben de delililim
İflaf olmam ben bu derden ölürüm
Belki ölmem ben de geri gelirim
Senelerce yollarımı öğ Barak ġızı
44. DELİ BORAN III641
Deli Boran, o dönemin padişahının kızı Küpeli hanımla evlenir. Padişah, Deli Boran’a
evlendikten sonra bir hafta müsade veririr ve bir hafta sonra yanına gelmesini söyler. Deli Boran,
hanımıyla birlikte bir hafta geçirdikten sonra padişahın Arap seyisi Deli Boran’ın yanına vararak
“Ulan eyliğimi de bilmen. Ben saňa bir hafta gün daha aldım.” diyerek Deli Boran’ı kandırır.
Padişah, yedinci günün akşamında yanındakilere “Sabah Boran’ım gelir.” demesi üzerine Arap
seyis “Gelmez” diye yanıt verir. Padişah ise Deli Boran’ın sözünde duracağını ve geleceğini
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ben gediyom gözüm kimler
olur ġulunuz” şeklinde söylenmiştir.
640

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’nin Yukarı Tüysüz
Mahallesi’nde oturan 1930 doğumlu Karaca Erdoğan’ın kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Karaca Erdoğan, bu hikâyeli türküyü eskiden çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
641
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ısrarla söylemesine karşın Arap seyis de ısrarla gelmeyeceğini söyler. Padişah ile Arap seyis Deli
Boran’ın gelip gelmemesi üzerine padişahın binek atı üzerine iddiaya girerler. Sabah olunca Deli
Boran gelmez ve padişah iddiayı kaybeder. Padişah, bu duruma çok sinirlenir ve Deli Boran’ın
öldürülmesini emreder. Arap seyis, hemen Deli Boran’ın yanına vararak padişahın kendisinin
ölüm emri verdiğini, kaçıp başını kurtarmasını söyler. Deli Boran, bu haberi duyar duymaz Korku
Dağı’na kaçar. Aradan epey yıl geçince padişah, pişman olur ve Keçeli Pehlivan’a ne yapıp edip
Deli Boran’ı bulmasını emreder. Deli Boran, Korku Dağı’nda tam yedi sene kalır. Bu süre
zarfınca Deli Boran’ın her tarafını kıl kaplar, tabiri caizse bir kıllı hayvan görünümüne bürünür.
Keçeli Pehlivan, bir bayram günü tüfeğini alarak Korku Dağı’na ava çıkar. Avlanırken bir ses
duyar. Sesin geldiği yere yaklaştığında bir mağaranın ağzına oturmuş, türkü söyleyen Deli
Boran’ı görür. Keçeli Pehlivan’ın geldiğinden habersiz olan Deli Boran, bu mağaranın ağzında
aşağıdaki dörtlükleri söylemektedir:

Seyran eddim ellerine
Ağbez uğbez eller ġonmuş642
Ovasına çöllerine (çöllerine)
Ġorku Dağı (da) bir yüce dağımış
Ağalık báylik yerimiş
Tor küfaylanları (da) varımış
Yurük ġoşar çöllerine
Gülüsden’in gülü kokar
Hublar yanağına sokar
Aksu derler bir su akar
Güvel ġonmuş göllerine
Oldum hocalar hocası
Okudum çıkdım hecesi
Yârin (de) mübarek bayram gecesi
Dosd ġına yaksın ellerine643

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin sonundaki paratez içerisindeki
sözcük kullanılmamıştır.
643
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Bunu diyen Deli Boran
Sevdigine meyil veren
Top top olmuş ağca ceren
Ġoşar dosdun yollarına
Bu türkünün bitiminde Keçeli Pehlivan, mağaranın ağzında oturan oturan Deli Boran’ın yanına
gizlice sokulur ve tüfeğinin tetiğini çekerek Deli Boran’a doğrultur. Deli Boran’ın yakalanması
şehirde hemen duyulur ve padişahla birlikte bütün şehir halkı Deli Boran’ı beklemeye koyulur.
Keçeli Pehlivan tarafından yakalanan Deli Boran, şehrin girişinde görünür. Padişahın huzuruna
doğru götürülen Deli Boran, yolda eşi Küpeli Hanım’ı görür. Kocasının perişan halini gören
Küpeli Hanım “Vah Boran’ım, ah Boran’ım” şeklinde yaşadığı üzüntüyü dile getirir. Deli Boran’ı
padişahın huzuruna çıkarırlar. Vezirleri de oraya gelir. Vezirler, padişaha Deli Boran’ın
öldürülmeden önce söyleyecek bir sözünün olup olmadığının sorulmasını, ondan sonra
öldürülmesini teklif eder. Padişah, bu teklifi kabul eder. Deli Boran, orada aşağıdaki dörtlükleri
söyler. İlk dörtlüğü vezire, diğer dörtlükleri ise padişaha hitaben söyler.
Saňa diyom saňa (da) sağdedli vezir
Her zaman gülünde ġamsiz gezilir
Boran’ıňı sen de azad edersen644
Hac’ca gedmiş gibi sebep yazılır
(Efendim) Öldürme beni de böyle olmayım
Görmediğim ġara günü görmeyim
Ben bir yapı daşıyım (da) yerde ġalmayım
Beni bir yapıňa ġor diye geldim645 (Kendir boğazıma dar diye geldim)
(Efendim) Ġırk ġısrağın var da ġulunlu taylı
Ġırk atın var senin tavlada bağlı
Yedi yıldan beri ġollarım bağlı
Umudum var padışahım çeşilir
Odanda çalınırdı alışġan sazlar
644

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Karaca Erdoğan’dan türküyü ezgiyle icra ettikten sonra şiir şeklinde söylemesini istediğimizde ezgiyle
söylediği ilk dörtlükten sonra bu dörtlüğü söylemiştir. Bu dörtlükten sonra ise ezgiyle söylediği diğer
dörtlükleri sırasıyla şiir şeklinde söylemeye devam etmiştir.
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Ötüşür ördeklerin (de) bağrışır ġazlar
Efendim Küpeli’yi bu gözler
İsderim efendim Küpeli’mi isderim
Deli Boran, bu dörtlükleri söyledikten sonra padişah, neden yedinci günün sonunda gelmediğini
sorar. Deli Boran da durumunu izah ederek Arap seyisin kendisine yedi gün daha izin aldığını,
ikinci haftaya girince yanına geldiğini, padişahın ölüm verdiğini, başını kurtar dediğini, bu
yüzden de dağlara kaçtığını beyan eder. Bu sözler üzerine padişah, hemen Arap seyisi çağırır ve
bu durumu sorar. Arap seyis ise Küpeli’ye âşık olduğunu Deli Boran’ın ortadan kalkması için
böyle bir yalan uydurduğunu itiraf eder. Gerçeği öğrenen padişah; hemen bir dişi katır
getirilmesini, kuyruğuna bir teneke bağlanmasını, Arap seyisi de katırın arkasına bağlanmasını ve
katırın bu şekilde serbest bırakılmasını emreder. Emir hemen yerine getirilir. Aradan iki saat
geçtikten sonra katır geldiğinde Arap seyisin sadece bir kolu kalmış, vücudu ise katırın arkasında
param parça olmuştur. Tekrardan kavuşan Küpeli ile Deli Boran mutlu bir yaşam sürerler.
45. SÜRMELİ BEY646
Sürmeli Bey, bir kızla nişanlanır. Nişanlı iken art niyetli bazı kişiler Sürmeli Bey’in yanına
gelerek nişanlısının kendisini kardeşiyle aldattığını söyler. Sürmeli Bey, bu haber üzerine yıkılır
ve memleketini terk eder. Hem nişanlısı hem ailesi her tarafı arasalar da Sürmeli Bey’i bir türlü
bulamazlar. Bir gün biri, Sürmeli Bey’in Kahramanmaraş’ta Abdalların çadırında yattığını söyler.
Sürmeli Bey’in kardeşi hemen atına binerek Sürmeli Bey’in kaldığı Abdalların çadırına varır.
Kadeşini perişan bir halde gören Sürmeli Bey’in kardeşi Sürmeli Bey’e aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Maraş altı (da) yana yana örd olur
Her sineği (de) bir alıcı ġurd olur
Sen gedmezsen ġardaş yüreğime derd olur
Kalk ġardaş gedelim anama doğru
Ġardaş senin burda dağların mı var
İçi mor sümbüllü bağların mı var
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’nin Yukarı Tüysüz
Mahallesi’nde oturan 1930 doğumlu Karaca Erdoğan’ın kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Karaca Erdoğan, bu türküyü çok eski zamanlarda çevresindeki âşıklardan
öğrenmiştir.
646
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Sen ölürsen başına (da) ağların mı var
Kalk ġardaş gedelim anama doğru
Sürmeli Bey’in kardeşi bu dörtlükleri söylemesine karşın kardeşi yattığı yerden hiç kalkmaz.
Sürmeli Bey’in kardeşi, yanındakilere Sürmeli Bey’in nişanlısının getirilmesini emreder. Sürmeli
Bey’in nişanlısını getirirler. Sürmeli Bey, nişanlısı gelince nişanlısına aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Haleb’e varıncak dönesim geldi
Ġalkana düşüp de ölesim geldi
Melemenci ġızını (da) göresim geldi
Ayan olsun ġaşı ġara halımız
Böyle mi eder de adam adama
Serimi ġoydum da gelen ġadana
Çoban çoluk doldurmuşsun odana
Daha ben duracak yerin ġalmamış
Sürmeli Bey bu dörtlükleri söyledikten sonra nişanlısı Sürmeli Bey’e aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Alıcı ġuşlar (da) yüksek yapar yuvada (olur yuvada)
Asgere gedenler (de) olur piyada
Oğlan ġahirli ġahirli söyleme baňa
Vallahi el dáğmedi senden artı ziyade
Söylenen bu dörtlükten sonra nişanlısına iftira edildiğini anlayan Sürmeli Bey yerinden kalkar ve
nişanlısına sarılır. Sürmeli Bey ile nişanlısı görkemli bir düğünle evlenirler.
46. HEYBE I647
Çok eski zamanlarda bir kişi, Düziçi’nin Ellek beldesinde zengin bir adamın yanında çoban olarak
işe başlar. Fadıma adında bir kadın, bu çobana ne yiyip içtiğini, geçimini nasıl sağladığını sorar.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Taoprakkale’nin Yukarı
Tüysüz Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Ali Erdoğan’dan kardeşi Osman Erdoğan’ın evinin avlusunda
Ali Erdoğan’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Ali Erdoğan, bu türkünün Haruniye’ye (Düziçi) ne ait
olduğunu ve eskiden çevresindeki kişilerden öğrendiğini belirtmiştir.
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Çoban ise çoban olduğunu, bir şey yiyip içmediğini belirtmesi üzerine Fadıma, bu çobana cuma
günü hayvanları karısının otlatmasını, kendisinin ise Osmaniye’ye gidip alışveriş yapmasını
söyler. Cuma günü Çoban, Fadıma’nın yanına varır. Fadıma’nın nakışlı bir heybesi vardır.
Çobanın alışveriş malzemelerini koyması için heybeyi çobana verir. Çoban, heybeyi aldıktan
sonra Düziçi’ye yaklâşık yedi km uzaklıkta bulunan Yarbaşı Tren İstasyonu’na varır ve trene
binerek Osmaniye’ye doğru yol alır. Osmaniye’ye vardığında trenden inerken heybeyi almayı
unutur ve alışveriş yapacağı Şemsi denen bir adamın dükkânına varır. Şemsi’nin dükkânına
varınca heybenin yanında olmadığını fark eder. Dükkâncıya yanında heybeyle gelip gelmediğini
sorar. Dükkâncı da heybeyle gelmediğini söylemesi üzerine çoban, heybeyi trende unuttuğunu
anlar ve koşarak tren istasyonuna varır. Vardığında trenin yerinde yeller estiğini görür. Çoban,
Şemsi’nin dükkânına geri varır ve Şemsi’ye ne yapacağını sorar. Şemsi de bir metre çapında bir
bez almasını ve alacağı eşyaları içine koyup götürmesini önerir. Deneni yapan çoban, aldığı
eşyaları bezin içine koyarak yola çıkar ve tren istasyonuna varır. Burada trene biner ve Yarbaşı
Tren İstasyonu’nda iner. Tren istasyonundan indikten sonra Ellek’e doğru yola koyulur. Yolda
giderken yol kenarında bir adam öküzlerle çit sürmektedir. Bu adam, çobanı görünce “Nerden
geliyon, gelele gel.” diye seslenir. Çoban da “Gelmez oluyum” diyerek başından geçenleri tek tek
anlatır. Çit süren adam, çobana orada bir ağacın dibine oturmasını ve biraz dinlenmesini
söyledikten sonra çobana aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Hağbe’nin nakışı ala
Fadıma dezzen duydu m(u) ola
Saňa derim Toprakġala
Hağbe ora varmadı mı
Asiye gönlüm asiye
Ġasevet beni basıyá
Cahan’dan beri Vasıyá
Hağbe ora varmadı mı
Ġolda götürürler doğanı
Hağbe yokdur senin bahan
Saňa derim ġoca Cahan
Hağbe ora varmadı mı
Asker de olur ġadana
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Binip gederler oduna
Saňa derim ġoca Adana
Hağbe ora varmadı mı
Çoban, bu türküleri söyleyen adama artık türküyü sonlandırmasını istese de çift süren adam “Yok,
ġaralayak da öyle.” diyerek türküyü söylemeye devam eder.
Şekerdere yeni durak
Yayanlara payton gerek
Bir de İstanbul’dan sorak
Hağbe ora varmadı mı
47. DÖNE GELİN648
Eski zamanlarda Döne adında çok güzel bir kız varmış. Bu kıza Kahramanmaraş’tan bir genç âşık
olur. Kızın babası Döne’yi para karşılığında Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yaşayan Arap
kökenli birine verir. Kızın başkasına verildiğini duyan genç, çok üzülür ve kızın arkasından
aşağıdaki dörtlükleri söyler:

(Amanen) Sabahleyin (de) bindirdiler gelini
Kapıçam’dan (da) indirdiler Döne ġızın yolunu (yolunu)
Bin beş yüz lire yapdılar (da) Döne ġızın ġalının (ġalının)
Hele varın söyleyin (de) derdi nedir Döne’min (Döne’min)
Burnu kefli Arap (da) menendi mi Döne’min (Aslan Döne’min, güzel Döne’min)
(Amanen) gedek Acur tarlasında (da) gine (de) yavrım Döne’m yolma mı yoldun
Bu güzel ellere ġına mı vurdun (hele ġına mı vurdun)
Hele varın (da) söyleyin (de) o geline
Gávır Arap menendi mi Döne’min Döne’min
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.08.2020 tarihinde Toprakkale’ye bağlı Lalegölü
köyünde oturan 1941 doğumlu Mustafa Geçgil’in kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt cihazıyla
derlenmiştir. Mustafa Geçgil, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Bu türkü,
Lalegölü köyünde eskiden düğünlerde halay çekilirken sıkça icra edilen bir türküymüş. Geçgil, icra ettiği
bu türkünün bu kadarını hatırlayabildiğini ancak bu türkünün devamı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca
türkünün Barak havası olduğunu da sözlerine eklemiştir.
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Hele varın söyleyin (de) Arab’a Döne gelin menendin (menendin)
(Amanen) Döne gelin Arab’a ġasıl oldun
Gene sen benim misin diyenlere nasip oldun (vay hayli gelin, hayli gelin)
Aman nen eyle Döne’m gelin nen eyle
Çık şu dağın başına (da) baňa gel eyle (nazlı Döne’m nen eyle)
48. İKİ CANİ İGFAL EDDİ YÂRİMİ649
2000’li yıllarda ölen Sumbas’ın Reşadiye köyünden Âşık Sefer Tuna, sevdiği kızı kaçırarak asker
arkadaşının yanına sığınır. Asker arkadaşı da Âşık Sefer’e ihanet ederek, kızı kendine alır. Kızın
babasının Âşık Sefer’den şikâyetçi olması üzerine Âşık Sefer tutuklanarak hapise atılır. Hâkim,
Âşık Sefer’den savunmasını ister ama o hiçbir savunma yapmaz. Tam dört ay sonra tekrardan
mahkemeye çıkınca Hâkim, yine savunmasını yapmasını ister. Bu kez Âşık Sefer, Hâkim’e
“Benim bir sazım var Reşadiye köyünde. Gelirse savunmamı yaparım.” demesi üzerine hâkim,
bu teklifi kabul eder ve sazı getirilir. Âşık Sefer, orada sazıyla hâkime savunmasını aşağıdaki
türküyle yapar:
İki cani iġfal eddi yârimi
Paymal eddi namusumu arımı
Ahirimde zindan eddi yerimi
Ellerim ġoynumda ġaldı Hâkim Bey
Ruz-i şeb ġalmışım onulmaz zara
Başın için salma şu beni zora
Ellerim boşdur hem yüzüm ġara
Elaman ġapına geldim Hâkim Bey
Ateşi aşk ile yanar tüterim
Bayġuş oldum viranede öterim
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Karaömerli
Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Âşık Halil Kabaca (Kaba) dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Kabaca, bu türküyü çok eski zamanlarda öğrenmiştir. Âşık Halil Kabaca, bu
türküyü sazıyla icra etmemiştir. Buna gerekçe olarak türkünün tamamını hatırlayamadığını göstermiştir.
Halil Kabaca ile 04.12.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde bir önceki derleme çalışmasında bu
türkünün hatırlayamadığı yerlerini (ilk üç dörtlüğü) önceden kaydettiği defterden okuyarak bize dikte
yoluyla yazdırmıştır.
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Suçsuz yere hatır için yatarım
Genç yaşda sararıp soldum Hâkim Bey
Vicdanıňa haval eddim davamı
Müslüman’a bunca zulum reva mı
Bir yâr için terk eyledim sılamı
Ellerim böğrümde ġaldı Hâkim Bey
Sefer Tuna bunu söyler özünden
Ġanlı yaşlar revan olur gözünden
Kör olası şu yokluğun yüzünden
Haklıykan haksız oldum Hâkim Bey
Âşık Sefer’in bu türküsü üzerine hâkim bu türküden hem etkilenmiş hem de Sefer Tuna’nın
suçsuz olduğunu anlamış olacak ki Âşık Sefer’i beraat eder.
49. ÇEKİLDİ SEMAYA ĠALMADI EYLİK650
Âşık Sefer bir kıza deli gibi sevdalanır ve bu kızı kaçırarak asker arkadaşının yanına sığınır. Asker
arkadaşı, Âşık Sefer’in kaçırdığı kıza göz koyar. Âşık Sefer’e kızın evde kalmasını, kendisinin
ise ormanlık bir yerde ortalık duruluncaya kadar saklanmasını önerir. Âşık Sefer, deneni yapınca
asker arkadaşı kızı kendisine alır. Kızın babası, zengin ve nüfuslu bir aileden olan Â. Sefer’in
arkadaşından şikâyetçi olmayıp Â. Sefer’den şikâyetçi olur. Âşık Sefer hem en yakın arkadaşının
kendisine ihanet etmesine hem kızın elinden gitmesine hem de hapise düşmesine çok üzülerek
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çekildi semaya ġalmadı eylik (ġalmadı eylik)
Belli olmaz oldu emmi dayılık
Hanı o eskiki aġalık beylik (ağalık beylik)651
Düşdüm bir elimden dutan olmadı (dutan olmadı)
Şu iki gözümü bürüdü seller (bürüdü seller)

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Karaömerli
Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Âşık Halil Kabaca (Kaba) dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Kabaca, bu türküyü çok eski zamanlarda öğrenmiştir.
651
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Aralıkda ġaldı perişan hallar
Ayrılmışım sarpa çok uzak yollar652
Sorulup gidecek yolum ġalmadı (yolum ġalmadı)
Deli gönlüm aşk der yazım boyladı
Kime ne diyeyim ġader böyleydi
Ne eddiyse baňa dosdum eyledi653
Yabancıya söyler dilim ġalmadı (dilim ġalmadı)
Sefer’im perişan oldu halları
Hep ġuruddu güvendiğim dalları
Felek zal eyledi şirin dilleri
Ġurudu dudacak dalım ġalmadı (dalım ġalmadı)654
50. YETER ŞU VERDİĞİN ZULUM655
Âşık Sefer Tuna’nın sevdiği kızı, en yakın arkadaşı elinden alır. Âşık Sefer Tuna, bu durumu
içine sindiremez ama elinden de bir şey gelmez. Tuna, işte bu ruh halindeyken aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Yeter şu verdiğin zulum
Derd çekecek yokdur halım
Çekeceksen çek hazırım656
Mansur gimi dara beni (dara beni, dara beni, dara beni)
Yüklendim dünyanın ġamın
Sürmedim sefasın demin
Dakdın ağzıma aç gemin657

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonunda “uzak yollar” sözcüğü
tekrar edilmiştir.
653653
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
654
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
655
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Karaömerli
Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Âşık Halil Kabaca (Kaba) nın kendi evinin avlusunda kendisinden ses
kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kabaca, bu türküyü çok eski zamanlarda öğrenmiştir.
656
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize ard arda iki kez tekrar edilmiş,
ikinci tekrarda ise “Çekeceksen çek ġurtulum” şeklinde söylenmiş, dördüncü dizenin sonunda üç kez tekrar
edilen “dara beni” söz grubu bir kez tekrar edilmiştir.
657
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize ard arda iki kez tekrar edilmiş,
dördüncü dizenin sonundaki parantez içindeki “hara beni” sözcüğü ise bir kez tekrar edilmiştir.
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Daim sürdün hara beni (hara beni, hara beni, hara beni)
Bilmem Sefer’in suçu ne
Dakdın ġamlılar göçüne
Çıkamıyom el içine658
Eddin yüzü ġara beni (ġara beni, ġara beni, ġara beni)
51. ALDIRDIM ELDEN ĠUZUMU659
Bir durumdan dolayı kaçmak zorunda kalan Âşık Sefer, tanınmamak amacıyla dilenci kılığında
Durmuş Sofular köyüne gider. Âşık Sefer, bu köyün ormanlık alanlarında saklanmaktadır. Saç
sakalı birbirine karışsa da bu köyden biri Âşık Sefer’i bir şekilde tanır. Köyün yanındaki dağlara
sığınan Âşık Sefer, bu dağda yalnız başına kalır. Uzun süredir dağlarda ve ormanlarda tek başına
yaşayan Âşık Sefer, duygulu bir anında aşağıdaki türküyle kardeşine seslenir:
Aldırdım elden ġuzumu660
Kimsem yok çeksin nazımı
Hasredlik oydu özümü
Eddi kül yetiş kül yetiş661
Bu derd beni eddi hasda662
Perişan olmuşum yasda
Bir ġardaşın son nefesde
Öldü gel yetiş gel yetiş663
Ġardaşım Hanifi Tuna664
Derdim coş eyledi gene
Her gün ağlar sefil ağlar
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize ard arda iki kez tekrar edilmiş,
ikinci kez tekrarda ise dizenin başında “ah” sözcüğü kullanılmış, dördüncü dizenin sonundaki parantez
içindeki “ġara beni” sözcüğü ise bir kez tekrar edilmiştir.
659
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Karaömerli
Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Âşık Halil Kabaca (Kaba) dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Kabaca, bu türküyü çok eski zamanlarda öğrenmiştir.
660
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
661
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
662
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
663
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
664
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Yaşın sil yetiş sil yetiş665
Sefer’im halların yaman666
Hepisine ed el aman
Duyup gelmezisen hemen
Çek git gel yetiş gel yetiş667
52. SORAN OLMAZ ÂŞIKLARIN HALINI668
Âşık Halil Kabaca, maddi durumu iyi değildir ve herhangi bir sosyal güvencesi de yoktur. Bütün
geçimini 10 dönüm tarlasından sağlamaktadır. Yetkililerin çiftçilere ve âşıklara sahip
çıkmamasından yakınan Kabaca, sesini duyurabilmek için aşağıdaki dörtlükleri söylemiştir.
Soran olmaz âşıkların halını
Ne yiyor ne içer nasıl geçinir
Aslanın ağzına sokmuş ġolunu (sokmuş ġolunu)
Ya ekmekden ya da ġoldan geçilir669
Temmuzun sıcağı halım haraba (halım haraba)
Halal param verir miyim şaraba
Çoluk çocuk ehli yel arada
Bu Halil’im işde böyle geçinir670

53. BABA NASIL ALDIN DA BU GELİNİ671

665

Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda ikinci dizenin başındaki “Hepisine” yerine
“Üzerine” sözcüğü kullanılmıştır.
667
Son dize iki defa tekrar edildikten sonra üçüncü ve dördüncü dize iki kez daha tekrar edilmiş, akabinde
dördüncü dize yine iki kez tekrar edilmiştir.
668
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Karaömerli
Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Âşık Halil Kabaca (Kaba) nın kendi evinin avlusunda kendisinden ses
kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
669
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
670
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
671
Bu hikâyeli ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Alibeyli köyünde
oturan 1949 doğumlu Yusuf Kenan Kırpık’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Kırpık; bu ağıdı, ezgisi ve hikâyesiyle birlikte uzun yıllar önce babasından öğrenmiştir.
666
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Eski zamanlarda bir delikanlı evlendikten çok kısa bir süre sonra Kore Savaşı çıkar ve bu genci
de Kore’ye gönderirler. Delikanlı, askerlik görevini yaparken delikanlının babası, oğlunun eşini
almak amacıyla köyde gördüğü her kişiye “oğlum öldü” diye yaygara yapar. Bu haberi yayarken
de gelinine de aynı sözleri söyler. Delikanlının babası, bu şekilde hem köy ahalisini hem de
gelinini bu habere inandırır. Bu haberi hem gelinine hem de köy halkına inandırdıktan sonra
gelinini kendisi alır. Gelin, gönülsüz de olsa kayınbabasının bu kararına mecburen razı olur. Bir
zaman sonra delikanlı köyüne gelir. Öldüğünü sandıkları genci bir anda karşısında gören köylüler,
bu duruma çok şaşırırlar ve gence olan biten her şeyi anlatırlar. Babasının kendi hanımını
almasına çok içerleyen genç, hemen babasının evine doğru yola koyulur. Eve vardığında
hanımının bir köşede hamur yoğurduğunu görür. Genç, elindeki bavulunu yere koyduktan sonra
orada aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Bir emir geldi de (oy oy hele) asker yürüdü (hele asker yürüdü)
Ġore dağlarını (da) Türkler bürüdü
Dört kitabın hangisinde var idi
Baba nasıl aldın da bu gelini
Gelini gelini Kürd’ün gelini
Saramaz oldum da ince belini
Keten gömlek geymiş (oy oy) (hele) yakası nazik (hele yakası nazik)
Ġollarını sıkmış da altın bilezik
Öpmeye ġıymazdım sevmeye yazık
Baba nasıl aldın da bu gelini
Gelini gelini Kürd’ün gelini
Saramaz oldum da ince belini
Keten gömlek geymiş (oy oy) (hele) yakası kirli (hele yakası kirli)
Şeftali satarlar da ikili birli
Aslını sorarsan Diyarbekirli
Baba nasıl aldın da bu gelini
Gelini gelini Kürd’ün gelini
Saramaz oldum da ince belini
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Ġapısına geldim (oy) (hele) ġapısı çamır (hele ġapısı çamır)
İçeri dıkıldım (da) ağ kolları hamır
Öpmiye ġıymazdım sevmiye yazık
Baba nasıl aldın (da) sen bu gelini
Gelini gelini Kürd’ün gelini
Saramaz oldum da ince belini
Genç, bu dörtlükleri söyleyince hamur yoğuran hanımı aşağıdaki dörtlükle kocasına cevap verir:
Ġaleden ġaliye (oy oy) (hele) atılamadım (hele atılamadım)
Ġırıldı ġantarım (da) dartılamadım
Ne ġahirli ġahirli söylüyon asġer
Döyyüs babayın elinden (de) ġurtulamadım
54. HAYLADIM DA ĠOYUNLARI HAYLADIM672
Eski zamanlarda bir delikanlı, Iraz adında bir kıza deli gibi sevdalanır. Sevdalandığı bu kızı
başkasına vermeleri üzerine bu genç, sevdiği kızın arkasından aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Hayladım da ġoyunları hayladım
Erciyes’e çıkıp yayla yayladım
Pınarın başını çamır eyledim673
Paçalıca gördüm (de) Iraz’ım seni
Sallanıver Iraz açılsın keten (hele açılsın keten)
Hamam yollarına dudmussun vatan
Gerdanın beş ġarış belin bir dutam674
Ölmezsem alırım (da) Iraz’ım seni

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’ın Alibeyli köyünde
oturan 1949 doğumlu Yusuf Kenan Kırpık’ın kendi evinde kendisinden ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Kırpık; bu hikâyeli türküyü, ezgisi ve hikâyesiyle birlikte gençlik yıllarında amcasının oğlu
Abdullah Kırpık’tan öğrenmiştir.
673
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
674
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
672
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Pınarın başını (oy oy) (hele) mermer daşısın (hele mermer daşısın)
Gökden uçan tek durnanın eşisin
Elli ġızın yüz gelinin başısın675
Ölmezsem alırım (da) Iraz’ım seni
Hamama gederken bohçan oluyum (bohçan oluyum)
Papıcın altına nalçak oluyum
Iraz çok sallanma ġocan oluyum676
Ölmezsem alırım (da) Iraz’ım seni
55. GÜVEL ATA GÜVEL ATA677
On kardeşi olan Davut Güvel, aile bağlarına çok önem vermektedir. 2014 yılında Davut Güvel’in
bir abisi, lise çağında olan kızını kimseye danışmadan hanımının bir akrabasının oğluyla nişanlar.
Bu olay, Güvel ailesinde büyük üzüntüye sebep olur. Kızın nişan merasimine Davut Güvel’in
annesinden başka kimse katılmaz. Diğer aile fertleri gibi Davut Güvel de yeğeninin hem
kendilerine haber verilmeden başkasına nişanlanmasına hem de kendi akrabalarından birine
verilmemesine çok üzülür. Hatta Davut Güvel kızın başka birine verilmesine o kadar üzülmüştür
ki tansiyon, şeker hastalığı gibi çeşitli hastalıklara yakalanmıştır. Davut Güvel, bu üzüntüsünü
aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Güvel ata Güvel ata
Ġızı güccük verdin hata
Siz de çıkarsınız ġata
Enişte evinde yata
Gelin ġayınları ekdi
Ġayın saçlarını dökdü
Ġız ortada eli öpdü

675

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizeki “Iraz’ım” yerine “güzelim”
sözcüğü kullanılmıştır.
677
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Garfarlı köyünde oturan 1972
doğumlu Davut Güvel’in evinde kendisinden ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Davut Güvel, bu türküyü
(kendisine göre mani) kendisi bestelemiştir.
676

847

Çaydanlık kireci sökdü678
Halası da vurdu Ezgi
Anası da ġızı ezdi
Ġız da canından bezdi
Anası ġomşuda gezdi
Sıçanı torbaya bağla
Otur evinde ağla
Sen de hocalanıyodun
Yazmanın eyisin bağla
Hepisi de içer ayran
Ġız da oğlana hayran
Hepisinin göğňu var
Oğlanın adı Bayram
Yedi aylık buzām öldü
Kel Memmed damına kömdü
İçimizde ġorlu köz de
Cumartesi söndü
El âlemler duydu
Bacım herkeş bizden bildi
Nenesinin ikisi de
İlk toruna dadlı yedi
56. NE TATLISIN NE DE ACI679
Davut Güvel, aile bağlarına çok önem veren bir kişidir. Davut Güvel’in kız kardeşinin yaklâşık
on beş yıl çocuğu olmaz. On beş yıl sonra kız kardeşinin bir kız çocuğu dünyaya gelir. Bu kız

Davut Güvel bu dörtlükten sonra son dizeyi açıklar nitelikte “Demlen demlen için çayı, hısım oldunuz”
diyerek abisine ve yengesine sitemini dile getirmiştir.
679
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Gafarlı köyünde oturan 1972
doğumlu Davut Güvel’in evinde kendisinden ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Davut Güvel, bu türküyü
(kendisine göre mani) kendisi bestelemiştir.
678
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çocuğu aile arasında sevinçle karşılanır. Bu kız, zamanla büyür ve liseyi bitirdikten sonra bu kızı
annesi ve babası Çaygeçit köyünden kızın önceden sevdiği ve anlaştığı bir kişiye dört yıl önce
verirler. Davut Güvel, yeğenin başka birine verilmesine çok ama çok üzülür. Güvel, yeğenin
Güvel ailesi içinden birine verilmesi taraftarı olduğu için yeğenin başka birine verilmesini bir
türlü içine sindiremez. Güvel, bu durumu içine sindiremediği için aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ne tatlısın ne de acı
Saňa ne oluyor bacı
Biricik de ġızı verdin
Ne diyi ġovmadın onu
Çaygeçid’den geçdiler
Biricik ġızını seçdiler
Ġadirli’de dururkan
Ġozan’da asbab biçdiler
Oğlanın da adı Soner
Çekicinen parke düver
Abisini sollamış da680
O da herkeşi yener
57. ÖKÜZ TÜYÜ TURAP TURAP681
Çok eski zamanlarda (Güccük) Gaffar Özerli, iki öküzü ile birlikte Saimbeyli’nin Ayvacık köyüne
birinin tarlasını sürmeye gider. Tarlaya buğday tohumlarını ektikten sonra öküzleriyle tarlayı
sürmeye başladığında öküzün biri hastalanır. Öküzü kesmek zorunda kalan Özerli, öküzü
Kadirli’deki mezbahaya satmak için getirir. Mezbahanedeki görevli kişiler o anda elinde şarap
şişeleri, âlem yapmaktadır. Öküzü satan Özerli, yarım kalan işini halletmek için tekrardan tarlaya
gelir. Özerli, öküzün ölmesi üzerine bazı kişileri de işin içine katarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Öküz tüyü turap turap
Davut Güvel bu dörtlüğü söyledikten sonra Soner’in bekâr bir abisi olduğunu, ondan önce
nişanlandığını, bu yüzden bu dizede ona gönderme yaptığını belirtmiştir.
681
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Gafarlı köyünde oturan 1972
doğumlu Davut Güvel’den aynı köyden Fadime Selçukoğlu’nun evinin avlusunda evde olmayan Fadime
Selçukoğlu’nu beklerken Davut Güvel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Davut Güvel, bu türküyü çok
eski zamanlarda öğrenmiştir.
680
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Kasaplar içiyor şarap
Cafarlar’da Cafar Vahap
Ġardaş öküz öldü duydun mu
Özerli, hayali olarak Cafar Durukan’ı kendi söylediği dörtlüğe karşı konuşturur. Güya Cafar
Vahap, hastadır, romantizması olduğu içinde ayakları pek tutmamaktadır. Bu yüzden hayali
olarak Cafar Vahap, Özerli’nin dörtlüğüne şöyle cevap vermektedir: “Ayağımdaki romantizma
olmasa Gaffar Ağa, varır çiftini sürerim amma romantizmadan perişanım.” Özerli de hayali olarak
“Sağol Vahab’ım sağol. Senden Allah razı olsun.” diye karşılık verdikten sonra yine hayali olarak
arkadaşı Musa Özerli’nin yanına varır ve aşağıdaki dörtlüğü söyler:
Öküzümün bacağı ġısa
Ġara öküz ġaldı yasa
Sahaplar’da Sahap Musa
Ġardaş öküz öldü duydun mu
Musa Özerli bu dörtlük üzerine yine hayali olarak şu cevabı verir: “Git, Halk Parti’ye reyin var.
Halk Parti, saňa bir çit öküz alsın, versin.” Gaffar Özerli ise “Sağol Musa’m sağol” der ve hayali
olarak komşusu Iraz teyzenin yanına varır ve aşağıdaki dörtlüğü söyler:

Derelerde yeddi kirez
Çifti sürek dedik birez
Emmim ġızı Iraz
Öküz öldü duydun mu
Bu dörtlük üzerine güya komşusu Iraz “Vay, vay, vay Gaffar’ım vay. Senin öküz ölmüş. Bizim
de öldü, ata çevirdik biz. Sen de inşallah o tek öküzü satan da at alın.” diye hem üzüntüsünü hem
de iyi temennilerini dile getirir.
58. ÇAYIR ÇİMEN OLSUN DÖNDÜ’M MESKENİN682

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’a bağlı Höyük köyünde oturan
1941 doğumlu Mulla Ahmet lakaplı Ahmet Köşürgeli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Köşürgeli, bu türküyü 10-15 yaşlarında çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Köşürgeli, bu
türküyü rahatsızlığından dolayı ezgisiyle söylememiş, şiir şeklinde söylemiştir.
682
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Bir delikanlı, Döndü isminde bir kıza sevdalanır. Bu delikanlı, bu kızı çok sevmesine karşın çeşitli
engellerden dolayı kavuşamaz. Delikanlı, sevdiği kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çayır çimen olsun Döndü’m meskenin
Dünya düşman olsa vermem aslanım
Ġızkan sevdim almadığıma pişmanım
Bir derdin var bilemedim Döndü’m
Suya gider (de) sucuların öncüsü
Önüme düşüverdi güccük bacısı
Sen keklik oluver ben de avcısı
Bir derdin var bilemedim Döndü’m
Suya gider de helkeleri boş dāl
Güler oynar deli göňul hoş dāl
Şaşdım Allah bu Döndü’nün işine
Ġocası da gendisine eş dāl
59. OLMASIN DÜNYADA HALİNİ SORAN683
Gaziantep’in İslahiye ilçesinden bir genç, bir kıza âşık olur. Bu genç ile kız bir ara buluşmalarına
karşın kız bu genci terk eder. Bunun üzerine bu genç, kızın arkasından aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Olmasın dünyada halini soran
Günde gün işlesin sinende yaran
Memen dolu olsun beşiğin viran
El içinde bahtı ġara ġalasın
De yörü yörü de sevgilim yörü
Ne sen beni unud ne de ben seni

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 24.09.2020 tarihinde Bahçe’nin Arıklıkaş köyünün
Buğdaycık Mahallesinde oturan 1941 doğumlu Abdurrahman Kıvcı’dan telefonla dikte edilerek
derlenmiştir. Abdurrahman Kıvcı, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında bir arkadaşından öğrenmiştir.
Eski zamanlarda köylerde söylenmesine karşın bu türküyü günümüzde pek söyleyen kimse kalmamıştır.
683
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Heç vermiyor Amık Ova amanı
Eksik olmaz İslahiye dumanı
Mor ġoyunlar döl dökmenin zamanı
Çan da ses veriyor zilinen
De yörü yörü de sevgilim yörü
Ne sen beni unud ne de ben seni
Hüseyin’i yandıran bu aşġın narı
Gel sen alma can bu intizarı
İntizar kötüdür ağladır seni
De yörü yörü de sevgilim yörü
Ne sen beni unud ne de ben seni
60. DİĞNEYİN AĞALAR BİR SÖZ SÖYLEYİM684
Padişah, Dadaloğlu’nun yakalanması için emir verir. Bu emir üzerine Dadaloğlu, dağlara kaçar
ve orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Diğneyin ağalar bir söz söyleyim
Bülbülün ġonalġası (da) ġonca gülünen
Emmi dayı adama çok gerek olur685
Ġab(a) ağacın (da) gürlemesi dalınan
Belimizde ġılıcımız kirmeni
Daşı deler (de) mızrağımın yalmanı
Devlet vermiş (de) haġġımızda fermanı686
Ferman patışahınsa dağlar bizimdir

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 18.07.2020 tarihinde Bahçe’nin Arıklıkaş köyünün
Buğdaycık Mahallesinde oturan 1941 doğumlu Abdurrahman Kıvcı’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Kıvcı, bu türküyü yaklâşık 30 yıl önce bir düğünde bir âşıktan öğrenmiştir.
Öğrendiği âşık, bu türküyü hikâyesiyle birlikte anlatmakla birlikte Kıvcı, hikâyesinin tam olarak aklında
kalmadığını, çok az kısmının aklında kaldığını belirtmiştir.
685
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
686
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
684
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Dadaloğlu’m der (de) ġavġa ġurulur
Öter tüfek (de) davulbazlar ġurulur
Nece ġoç yiğidler (de) yere serilir687
Ölen ölsün ġalan sağlar bizimdir
61. ELİF’İN DEVESİ ÇAYDAN SULANIR688
Çok eski zamanlarda evli bir çift varmış. Bunlar hayvanları için ahır yaparken kadın, pınara iner.
O esnada tesadüf eseri orada başka bir adam da bulunmaktadır. Kadının kocası pınara gelince
karısının bu adamla aralarında bir şey olduğunu düşünerek karısını orada öldürür. Öldürdükten
sonra ise çok pişman olur ve orada aşağıdaki dörtlükleri söyler.
(Ah) Elif’in devesi (de) çaydan sulanır
Obanın devesi (de) dağı dolanır
Elif vurulmuş (da) yüreciğim bulanır
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın
Elif’im göçer de erden geceden
İmeği seyran eder üceden
Çinçin Boğazı’ndan Türkmen Ġoca’dan
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın689
62. GÜZEL AHMET690
Oğlunun eşlerinde gözü olan Güzel Ahmet’in babası, oğlunun gözlerini oydurur ve ölmesi için
bir sazlığa atılmasını emreder. Gözleri oyulan Güzel Ahmet, sazlığa atılmadan önce annesini
görmek istediğini söyler. Bu istek üzerine annesi getirilir. Güzel Ahmet, annesi gelince annesine
aşağıdaki dörtlükleri söyler. Annesi de türküyle oğluna karşılık verir.
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Güzelyurt
köyünden 1929 doğumlu Bekir Kahraman’dan kendi evinde ses kayı cihazı ile derlenmiştir.
689
Bu iki dörtlüğü verdikten sonra türkünün devamını getirememiş, unuttuğunu söylemiştir. O sırada orada
olan hanımı “Unutma, unutma. Bismillah de” diyerek kocasının türküyü tamamlamasına destek çıktığı
görülmüştür.
690
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Çunur köyünde oturan
1940 doğumlu Güllü Kürklü’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Güllü Kürklü, bu türküyü
çok eski zamanlarda çevresindeki icracıların birinden öğrenmiştir. Güllü Kürklü, icra ettiği bu metnin daha
uzun olduğunu ancak kendisinin bu kadarını hatırladığını belirtmiştir.
688
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Aldı Güzel Ahmet

Aman anam aman anam
Südün emdim ġana ġana
Babam oydurdu gözümü
Milinen döne döne691
Çoban ġoyunu yayar mı
Ġoyun ġuzuya uyar mı
Bir babanın bir evleti692
Baba evlete ġıyar mı
Aldı Anası
Çağırın ġızlara gelsin
Ahmed’imin halın görsün
Bundan soňra adam olmaz
Haġġım saňa halal olsun693
Ġızlar buruya gelir mi
Ahmed’in ħalın görür mü
Baban ġızlarını aldı694
Şeriad yolak verir mi
Gedin de ġonağın gezin
Ağ üsdüne ġara yazın
Şimden keri ġaçıcı mı695
Ahmed’imin ġolun çezin

Güllü Kürklü ile 10.11.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde “Baba evlete ġıyar mı” şeklinde
olan üçüncü dizeyi yanlış verdiğini söyleyerek doğrusunun yukarıdaki olması gerektiğini söyledi.
692
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
693
Bu dörtlüğün son üç dizesini Güllü Kürklü ile 10.11.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde
söylemiştir. Bize derleme anında bu dörtlüğü iki dize halinde vermişti. İcra ettiği iki dize şöyleydi: Çağırın
ġızlara gelsin/ Ağ üsdüne ġara yazsın”.
694
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
695
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Nolsun oğlancığım nolsun
Takdir de yerini bulsun
Ne söylesin anaň ġuzum696
Babaň senden kötü olsun
Güzel Ahmet, bu türkülerden sonra sazlığa atılır ve tam yedi sene bu sazlıkta kalır. Bu yedi sene
zarfında Güzel Ahmet’in her tarafını kıl kaplar. Bu arada Güzel Ahmet; kuş dili, yılan dili gibi
her dili bilmektedir. Güzel Ahmet, bu sazlıkta yaşarken öteden bir yılanın geldiğini sezer. Yılan,
Güzel Ahmet’i görünce “Vay şu adamın haline bak” diye acır. Güzel Ahmet, bu yılana aşağıdaki
dörtlüğü söyler:
Paldır küldür gelen yılan
Gözleri var beni görür
Böyle intizar olmadan697
Ölsem bundan eyi olur
Bu dörtlüklerden sonra yılan, Güzel Ahmet’e “Bir güvercin gelecek şu ağaca. İki de yavrısı var
yanında. Onlardan iki tüy düşer saňa. Var onları yala. Gözlerin açılır.” der. Ağacın tepesindeki
güvercinin yavruları Güzel Ahmet’in perişan halini görünce üzüntülerini dile getirirler. Annesi
de yavrularına “Biz şimdi uçunca burdan, iki ġanad düşer. Onu alsa da bismillah dese gözüne
çalsa açılır amma birez gö olur.” der. Güvercinin yavruları da “Varsın gö olsun” diyerek Güzel
Ahmet’in gözlerinin bir an önce açılmasını istediklerini belirtirler.
Güzel Ahmet, yılan ile orada karşılıklı olarak aşağıdaki dörtlükleri söyler698:
Aldı Yılan

Nolacak Ahmed nolacak
Takdir yerini bulacak

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ġuzum” yerine “oğlum”
sözcüğü kullanılmıştır.
697
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
698
Güllü Kürklü’nün anlattığı ve söylediği bu metne müdahale etmedik. Ancak kanaatimizce güvercinler
gelmeden önce söylenmiş olmalıdır. Çünkü türkülerde yılan, Güzel Ahmet’e bir güvercin geleceğini söyler,
Güzel Ahmet de ne zaman geleceğini sorar. Bu durum da Güzel Ahmet’in yılanla ilk karşılaşmalarında bu
dörtlükler söylenmiş olduğu ortaya çıkmaktadır.
696
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İki güvercin gelecek699
Senin gözün iyi olacak
Aldı Güzel Ahmet
Nolur aman yılan nolur
Takdir de yerini bulur
Allah’dan umud kesilmez700
Güvercin ne zaman gelir
Aldı Yılan

Nolacak Ahmet nolacak
Takdir yerin bulacak
Sabır eyle beyefendim701
Güvercin üç günde gelecek702
Güzel Ahmet, güvercinler uçunca yere düşen tüyleri bularak “bismillah” diyerek gözlerine
sürünce gözleri açılır.
63. YANAN EVİN AĞIDI703
1970’li yıllarda bir kış günü Güllü Kürklü’nün evi yanar. Evi yanmadan iki gün önce bir kızını
gelin etmiş, diğer kızı da o dönemde nişanlıdır. Kocası da köylerine beş on kilometre uzaklıktaki
Aslantaş Barajı’nda işçi olarak çalışmaktadır. Kocası işe gitmeden önce dünürüne hasta olan
çocuğunu hastaneye götürmesini ister ve kendisi işe gider. Gece vakti evinin yandığını gören
Güllü Kürklü, çocuklarını hemen dışarı çıkardıktan sonra evin altında bağlı olan hayvanlarını
dışarı çıkarır ve eline geçirdiği ufak tefek eşyayı da yangından kurtarır. Ancak ev kül olur. Bu
arada nişanlı kızın da çeyizi yanmıştır. Sabah olunca köy ahalisi, Güllü Kürklü’nün yanına
699

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
701
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
702
Güllü Kürklü ile 10.11.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde dörtlüğün yukarıdaki gibi
olacağını söyledi. Derleme esnasında bu dörtlüğü üç dize şeklinde vermişti. 12.07.2020 tarihinde derlenen
metin şu şeklideydi: “Nolur Ahmed ġardaş nolur/Takdir de yerini bulur/Sabır eyle beyefendim/Güvercin
üç günde gelir”.
703
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Çunur köyünde oturmakta
olan 1940 doğumlu Güllü Kürklü’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
700
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varırlar. Köyden biri de Kürklü’nün kocasına haber vermeye gider ve kocasıyla birlikte geri
döner. Güllü Kürklü, zar zor yaptırdığı evinin yanıp kül olmasına çok üzülür ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler.
Göreneçe aklım şaşdı
Darı būdaya ġarışdı
Ġurban oluyum bacıma704
En iptili o ulaşdı
Künde dolanır gelirim
Yanık da yerde ölürüm
Keri zararı bilirim705
Emme bunu bilemiyom
Yağmır yağar gölüğünen
Suyu akar seliyinen
Saçlarımın teliyinen706
Ġoca evler yaptımıdı
Heç bi çabıd alamadım
Hepi yandı ġoyak ġoyak
Ġış gününe ġaldım dağda707
Başım ġabak yalın ayak
Duvarda tepsi dayalı
Ġapılar yaşıl boyalı
Azil’imin yanan şeşi708
Hepi de ağır oyalı
Allı çeyiz beni yakar

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “oluyum” yerine “olurum”
sözcüğü kullanılmıştır.
705
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Dosdu düşmanı bilirim” şeklinde
söylenmiştir.
706
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
707
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
708
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
704

857

Güccük ġızım boynun büker
Elleri goynunda ġaldı709
Gözlerinden puňar akar
Nasıl dayanıp duruyom
Ben bunu kimden soruyum
Maya söze heç ġadlanmam710
Kimin evine varıyım

Sen geldin mi aman Bekir
Ne çok da eyledin fikir
Yaradan’a olsun şükür711
Sağlam çıkdı yavrılarım
Bundan sonraki dörtlükler, Güllü Kürklü’den bu türkünün şiir şeklinde söylemesini istediğimizde
söylenilen dörtlüklerdir.
Ta baraca vardı duman
Ben kime edim gümen
Yeni adamlığım zaman
Gene vurdun felek
Pencerede yaşıl perde
Aňan düşdü oňmaz derde
Sandığın yandığı yerde
Yatamıyám bre ġızım
Topladılar kirli minder
Baňa kimler oldu önder
Deli olucum Yaradan’ım
Baňa bolca sabır gönder

709

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
711
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
710
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Sabāňan da yüzüne
Elif’i vurdum dizime
Verdimidi bir ögsüze
Bakmadın felek yüzüme
64. KENDİ HASTALIĞINA AĞIT712
Güllü Kürklü, yıllar önce böbreğinden rahatsızlanır ve doktora gider. Doktor, muayene ettikten
sonra Güllü Kürklü’ye sol böbreğinin çürümüş olduğunu, amaliyatla acilen alınması gerektiğini
söyler. Güllü Kürklü, belirtilen tarihte hastaneye varır ve amaliyata alınır. Sol böbreği alınan
Güllü Kürklü, hastane odasında bu durumuna duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Başıma bağladım ġara
Böğreklerim olmuş yara
Ġadaň allım Erol Bey’im713
Çaresini eyi ara
Doktur da gelmiş yarıyo
Ahmed ġardaş tel vuruyo
Gurbanım ġardaşım Hoca714
O da gelmiş ġan veriyo

Sen gelsene aman ana
Südün emdim ġana ġana
İki gözüm canım ana715
Ölüyom taman ölüyom
Ben elime çalmam ġına
Böğrek ağrır yana yana

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Çunur köyünde oturan 1940
doğumlu Güllü Kürklü’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Güllü Kürklü, bu söylediği ağıdın
daha birçok dörtlüğü olduğunu ancak bunların çoğunu o an için aklına gelmediğini söyledi.
713
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Erol” yerine “doktor” sözcüğü
kullanılmıştır.
714
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
715
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
712

859

Gelinsene ġuzularım716
Ben de size olmam ana
Sen geldin mi kele bacı
İçerimi yedi acı
Benim derdimin ilacı717
Dokturlar da bulunmadı
Sabahaça ağlıyádım
Bakmadın Bekir çareme
Melhem olsan da çalınsa718
Ne fayda eder yarama

Bu derd de beni bitirdi
Çaresiz hale getirdi
Geldi kör ġader oturdu719
Yumdu gözün açmıyákı
65. EMMİM EVİN DUDDU M(U) OLA720
Kadirli ile Düziçi arasında Ceyhan Nehri üzerine kurulan Aslantaş Barajı’nın göleti altında kalan
Kumkalesi mevkisinde çok eski zamanlarda iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeşten biri ölür. Ölen
kardeşin Ahmet adındaki oğlunu amcası yanına alır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Ahmet ile
hemen hemen aynı yaşta olan Ahmet’in amcasının Sultan adında bir de kızı vardır. Ahmet,
evlenme çağına gelince amcası hanımına “Ya, hanım. Bu ġardaşımızın oğlu öksüz aramızda ġaldı.
Şu ġızı verelim buňa da. Burada yanımızda yuva ġursun.” der. Hanımı bu öneriyi kabul eder.
Sultan’ı Ahmet’e verirler ve düğününü kurarlar. Ahmet ile Sultan evlendikten sonra yine hep
birlikte yaşamaya devam ederler. Bir gün o dönemin ileri gelen kişileri, Ahmet’in yaşadığı yere
gelir. Ahmet, bu kişileri ağırlamak ister ve hanımına “Ya hanım, şurdan bir teke kessek, davar
kessek de şu adamları eve daved edsek. Bunun altından kalkabilin mi?” diye sorunca hanımı

716

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
718
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
719
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
720
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Çerçioğlu
köyünden 1950 doğumlu Mehmet Lök’ten kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Lök, bu türküyü uzun süre önce yörenin ünlü âşıklarından Kirik Ali’den öğrenmiştir.
717
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memnuniyetle o misafirleri ağırlayabileceğini söyler. Ahmet, bu kişileri çadırına davet eder ve
ikramda kusur etmez. Misafirler, Ahmet’in misafirperverliğinden çok hoşnut bir şekilde oradan
ayrılırlar. Bu misafirler gelecek sene yine gelir. Ahmet, bu kişilere yine aynı hizmeti sunar ve
misafirperverlikte kusur göstermez. Tabii, o dönem beylik dönemi olup her bölgenin bir beyi
bulunmaktadır. Ahmet’in yaşadığı yerin de beyi o dönemde yeni ölmüştür. Bu gelen misafirlerden
biri beylerbeyidir. Bu beylerbeyi, yanındaki kişilere ölen beyin yerine Ahmet’in geçmesini önerir.
Yanındakiler de bu teklifi kabul etmesi üzerine beylerbeyi, Ahmet’i o muhitin beyi olarak ilan
eder. Artık Ahmet, Ahmet Bey olur ve evinden misafir eksik olmaz. Ahmet Bey’in yaşadığı yerde
yaşlı bir kadın vardır. Ahmet Bey, bu kadına ara sıra yardım etmektedir. Bir gün Ahmet Bey
misafirleri ile otururken bu kadının geldiğini görür. Ahmet Bey, ağır misafirlerinin olduğunu
söylerek kadına orada beklemesini söyler. Ahmet Bey, yaşlı kadının yanına vararak kadına beş
on tane altın verir. Altınları alan yaşlı kadın çok sevinir ve Ahmet Bey’e “Allah, saňa Yarsufad
Beyi’nin ġızını nasip edsin.” diyerek oradan ayrılır. Ahmet Bey, bu söz üzerine kafası iyice
bulanır. Bu arada Ahmet Bey, amcasının kızıyla yedi senedir evli olmasına karşın çocukları
olmamıştır. Bu süreçte de Ahmet Bey’in hanımı kocasının nesli sönmemesi adına Ahmet Bey’i
eli ayağı düzgün, ahlaklı bir kızla evlendirmeyi düşünmektedir. Ahmet Bey, bu söz üzerine kafası
iyice bulanır ve bu kızı merak eder. Dostlarını toplayarak durumu onlara izah eder ve bu kızı
görmeye gideceğini söyler. Ahmet Bey ile dostları atlara binerek kimsenin haberi olmadan
Yarsıfat Beyi’nin evine varırlar. Çok güzel olan kızı gören Ahmet Bey, kızdan hoşlanır ve kızı
babasından ister. Kızın babası da kızına bu durumu iletir. Kız da Ahmet Bey’i yanına çağırtarak
evli olup olmadığını sorar. Ahmet Bey de evli olduğunu söyler. Bunun üzerine kız, Ahmet Bey’e
hanımından ayrılması şartıyla evleneceğini, yoksa evlenmeyeceğini söyler. Kızın bu şartı üzerine
Ahmet Bey de hiçbir şeyden haberi olmayan hanımını boşadığını söyler ve 15 gün sonra düğün
için sözleşirler. Ahmet Bey ve yanındaki kişiler oradan ayrılırarak evlerine doğru hareket ederler.
Ahmet Bey’in yanındaki kişiler ise hiçbir suçu olmayan, çok ekmeklerini yediği Sultan’a
üzülürler. Bu esnada Ahmet Bey’in yanında gidenlerden birinin hanımı, Sultan’ın yanına gelerek
gelişmelerden haberi olup olmadığını sorar. Hiçbir şeyden haberi olmadığını bildiren Sultan’a
Ahmet Bey’in Yafsıfad Beyi’nin kızını görmeye gittiğini söyler. Sultan, bu haber karşısında adeta
yıkılır. Ahmet Bey, gecenin bir vakti evine gelir. Ahmet Bey, mahcupluğundan dolayı ayrı bir
yerde yatar. Sultan’a kötü haberi veren kadın, kocası gelince olup bitenleri sorar. Bu kadının
kocası da üzgün bir şekilde olup bitenleri anlatır. Bu duruma çok üzülen kadın sabahı zor eder.
Sabah olunca ne Ahmet Bey bir kelime eder ne de hanımı. Sultan, sabah kalktığında her gün rutün
olarak yaptığı gibi evin önünü süpürmeye başlar. Ahmet Bey’in yanında giden dostunun hanımı
sabahleyin Ahmet Bey’in evine doğru yola koyulur. Evin önünü süpüren Sultan’ı görünce kapı
süpürmeyi bırakmasını, kocasının kendisini boşadığını söyler. Bu haberi alan Sultan’ın başına
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adeta kaynar sular dökülür. Süpürgeyi bir yere dayar ve kocasının yanına vararak duyduklarının
doğru olup olmadığını sorar. Ahmet Bey de mahcup bir şekilde doğru olduğunu söyler. Bu cevap
üzerine Sultan, kısmetlerinin buraya kadar olduğunu söyleyerek evden hiçbir şey almadan
kocasıyla vedalaşarak babasının evine gider. Babasının evine gelen Sultan, durumu babasına
anlatır. Babası, bu durum üzerine yeğeni Ahmet Bey’e küser ve kızını kapısındaki çobanla
evlendirir. Aradan on beş gün geçip Ahmet Bey ile Yarsıfat Beyi’nin kızının düğün günü gelir
çatar. Atın üzerinde gelin gelen Yarsıfat Beyi’nin kızı, düğün evinde yaşlı kadınların büyük
kazanlarda yemek pişirdiklerini görür. İçinden bu yemekleri kim yiyecek, diye geçirirerek bu
kadınları ve bu kadınların pişirdiği yemekleri küçümser. Gelin ile Ahmet Bey’in önlerine yaşlı
kadınların pişirdikleri düğün yemeğinden getirilir. Yarsıfat Bey’in kızı, Ahmet Bey’e kendisinin
yaşlı kadınların pişirdiği yemeklerini yemeyeceğini, kendisine şehirlerdeki lokantalardan yemek
getirilmesini Ahmet Bey’den emri baki bir şekilde ister. Ahmet Bey, bu sözler üzerine yıkılır ve
amcasının kızıyla yedi sene yaşamasına karşın amcası kızından daha böyle bir hakaret
görmediğini söyleyerek yanındakilere bu kızı aldıkları yere geri götürülmesini emreder.
Oradakiler kızı geri babasının evine götürürler. Ahmet Bey, amcasının kızını boşadığına çok
pişman olur ama iş işten geçmiştir artık. Ahmet Bey, yaptığı bu hata üzerine üzülmekten ince
hastalık denen verem hastalığına yakalanır. O dönemin hemen hemen bütün halk hekimlerine
görütülmesine karşın halk hekimleri Ahmet Bey’in hastalığına derman bulamazlar. Bu
hekimlerden biri Ahmet Bey’in hastalığının ince hastalık olduğunu, iyileşmesinin mümkün
olmadığını ve yaprak dökümünde bu hastalığın Ahmet Bey’i öldüreceğini söyler. Günden güne
sararıp solan Ahmet Bey nihayetinde yatağa mahkûm olur ve son günlerini yaşamaya başlar.
Ahmet Bey’in hanımı Sultan, eski kocasının son günlerini yaşadığı haberini alınca kocasına
kendisinin her ne kadar Ahmet Bey’den boşanmış olsa da sonuçta Ahmet Bey’in amcasının oğlu
olduğunu söyleyerek vedalaşmak istediğini söyler. Kocası da Ahmet Bey’in son günlerini
yaşadığı haberini aldığı için karısının bu teklifine olumlu yanıt verir. Kocasının izni üzerine
Sultan, Ahmet Bey’in yanına doğru yola koyulur. Çadırın kapısından içeri girerken Ahmet Bey
ile göz göz gelirler. Ahmet Bey, eski eşini görünce “Off” diye pişmanlıkla karışık üzüntüsünü
dile getirir ve eski eşinden utandığı için yönünü öbür tarafa döndürür. Sultan, Ahmet Bey’in
ayaklarının ucuna varır ve saçının beliğini saz niyetine eline alır ve kocasına orada aşağıdaki
dörtlükleri söyler. Tabii, bu arada odada birçok kişi bulunmaktadır.

Emmim evin duddu m(u) ola
Şu Cahan’ın bucağına
Bir söz dedin emmimoğlu721
721

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Yakışır mı ocağıma
Kalk da yaylıya gedelim
Yaylaları yaylamaya
Bir söz dedin emmimoğlu722
Ar ediyám ağlamaya
Kalk da yaylıya gidelim
Bizim yayla odlu olur
Bilmiyán mi emmimōlu
Emmi uşağı dadlı olur
Altıňa admadım minder
Yönünü yönüme dönder
Ġurban olam emmimōlu
Babama da habar gönder
Annına düşmüş kekili
Belinde ġuşak çekili
Habar salın gelsin babam
Ölmüş emmimin çetili
Yaşa emmimōlu yaşa
Her iş gelir sağ olan başa
Yekinsene emmimōlu
Báğler gelmiş Aslantaş’a
Sultan, bu dörtlükleri söyledikten sonra odada bulunanlar, Ahmet Bey’in yönünü misafirlere
döndürmek için çevirdiklerinde Ahmet Bey’in öldüğünü görürler.
66. HER AĠŞAM HER SABAH EZEN VERİRSİN723

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “Ar ediyám” yerine “Utanıyám”
sözcüğü kullanılmıştır.
723
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Çerçioğlu
köyünden 1950 doğumlu Mehmet Lök’ten kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Lök, bu türküyü uzun süre önce yörenin ünlü âşıklarından Kirik Ali’den öğrenmiştir.
722
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Karacaoğlan bir gün eşeğiyle Kars’a (Kadirli’nin eski adı Kars’tır) giderken yolda karşısına
Kars’ın kadısı ile Sis’in (Kozan’ın eski ismi Sis’tir) müftüsü çıkar. Sis müftüsü, sırtında sazıyla
gelen Karacaoğlan’ı görür. Kars kadısına “Ġadı Efendi, sen heç cehennem zebanisi gördün mü?”
diye sorar. Kars kadısı da görmediğini söyleyince uzaktan gelen Karacaoğlan’ı göstererek “Ha
geliyá” der. Hak aşığı olan Karacaoğlan, bu sözleri uzaktan da olsa duyar. Bu sözleri duyunca
eşeğinden iner ve eşeğine değnekle vurmaya başlar. Müftü, bu durum üzerine Karacaoğlan’a kızar
bir tarzda “Ulan mennun niye vuruyorsun o merkebe?” der. Karacaoğlan da müftüye “Efendim,
ben buňa saz belle, söz belle, adam ol diyám. Ya Ġars’a ġadı ollum ya Sis’e müftü ollum diyá.
Ben onun uçün döyüyüm bu eşşeği.” şeklinde karşılık verir. Bu karşılıktan sonra eline sazını alır
ve aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Her aġşam her sabah ezen verirsin
Edeb nedur erken nedur yol nedur
Okuyup da ince dilden sen bilirsin
İman nedir İslam nedir din nedir
Cennetin ġapısın üç sabu bekler
İkisi ġalaġlar biri emekler
Gökyüzünden saf saf endi melekler
Müftü ismi şerifini bil nedur

Ahiri Muhammed (de) evveli Ali
Ġıldan ince derler selvinin dalı
Üç yüz altmış altı derler söğüdün dalı724
Budağında biten iki gül nedür
Hak Muhammed dini dapdığım dapı
Bozulmaz Mevla’nın yapdığı yapı
On iki bahçede kırk sekiz gapı
Eşiğini bekliyen iki ġul nedir725
Derleme esnasında “selvinin” şeklinde söylediği sözcüğü 26.12.2020 tarihinde yaptığımız telefon
görüşmesinde ilgili sözcüğün “söğüdün” şeklinde olması gerektiğini beyan etmiştir. Biz de kendisinin
dediğine uyarak ilgili sözcüğü değiştirdik.
725
Bu dörtlük, Mehmet Lök ile 26.12.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde dikte edilerek
yazılmıştır. Telefon görüşmemizde Lök; bu dörtlüğü söylemeyi unuttuğunu, bu dörtlüğün de türküye dâhil
edilmesini istemiştir.
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Diyor Ġaracoğlan bu saňa ardur
Deryanın içinde bir balık vardur
Balığın içinde üç ġutu vardur
İkisin biláyim birin bil nedür
Bu soruların hiçbirisine Müftü cevap veremez. Kars kadısı, Müftü’nün sorulara cevap
veremediğini görünce Karacaoğlan’dan sorduğu soruların cevaplarını vermesini ister.
Karacaoğlan da dörtlükler şeklinde sorduğu sorunun cevaplarını tek tek açıklar. Bu açıklamalar
üzerine Kars kadısı, Karacaoğlan’ın boş biri olmadığını anlar ve Müftü’ye dönerek “Hani
cehennem zebanisi diyádin. Adama niye cevap veremedin?” diyerek yollarına devam ederler.
67. ĠALMAK İSTEMİYOM FANİ DÜNYADA726
Düziçi’nin Kurtuluş Savaşında çetebaşı Mehmet Yeşil’in oğlu, aynı zamanda Düziçi’nin
(Haruniye) ilk belediye başkanlarından Cevdet Yeşil, âşıklığı kuvvetli biridir. Cevdet Yeşil
yaşlanıp iyice elden ayaktan düştüğü zamanlarda yeğeni Âşık Dursun, Cevdet Yeşil’i ziyaret eder.
Yeğenin kendisini ziyaret etmesine çok sevinen Cevdet Yeşil, Âşık Dursun’a teşekkürlerini sunar.
O zamanlar da Âşık Dursun’un ünü yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Cevdet Yeşil de Âşık
Dursun’un ününü duymuştur. Cevdet Yeşil, yeğenine “Oğlum, Dursun. Ben de aşığım amma
senin de ününü duyuyorum. Benim yerimi de alıcın, sen. Senin de metini duyuyorum.” dedikten
sonra yeğenine bir soru sormak istediğini söyler. Âşık Dursun da Cevdet Yeşil’in bu isteğine
“Başım üstüne emmi” diye cevap vermesi üzerine Cevdet Yeşil “Benim son anlarım geldi. Benim
çocuklarımdan böyle saz çalıp türkü söyleyen yok. Ama sen de benim yiğenimsin. Benim şu
halime, dünyaya da ġahrederek bir türkü okuyabilin mi?” der ve Âşık Dursun’un elini tutar. Âşık
Dursun da dilinin döndüğü kadarıyla bir türkü söyleyemeye çalışacağını söyleyerek Cevdet
Yeşil’in isteğini kırmaz ve orada irticalen aşağıdaki türküyü söyler:
Ġalmak istemiyom fani dünyada
Hayatı olana ġalsın bu dünya
Ġaribin derdinin yoktur çaresi727
Dostları olana ġalsın bu dünya
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak köyü sınırları içinde bulunan
Değirmendere denen yerdeki bir çardağın üstünde Âşık Dursun’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Dursun, bu türküyü uzun yıllar önce söylemiştir.
727
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Bayram gelir yeşillenip giyemem
Düğün olur (da) halayına giremem
Güller açar (da) güllerini deremem728
Gülünü derene ġalsın bu dünya
Bayram gelir kimse baġmaz yüzüme
Geceleri uyku girmez gözüme
Aldırmazlar (da) emmim dayım sözüme729
Babası olana ġalsın bu dünya
Dünya olmuş (da) çağlayan dere
İnsan akar gider bulunmaz çare
Benden selam söylen o nazli yâre730
Sevdiği olana ġalsın bu dünya
Söyler Âşık Dursun böyle olmuyor
Eski dosdlar dar günümde gelmiyor
Eşim dosdum hiç ħalımı sormuyor731
Dostları olana ġalsın bu dünya
68. GÖNÜL SAZIN ÇALMAZ İDİM732
Âşık Dursun, hanımıyla bir gün karşılıklı otururken Âşık Dursun’a arkadaşlarından, dostlarından,
ahbaplarından, hayranlarından telefon gelmektedir. Âşık Dursun’un hanımı, Âşık Dursun’a
herkese, her şeye bir türkü söylüyorsun; aşktan bahsediyorsun, sevgiden bahsediyorsun da bana
neden türkü söylemiyorsun, şeklinde sözlerle sitemini dile getirir. Âşık Dursun, hanımının bu
sözleri üzerine hemen sazını eline alır ve hanımına irticalen aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “açar” sözcüğü yerine “açıp”
sözcüğü kullanılmıştır.
729
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
730
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
731
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ħani eski dosdlar ħalim sormuyor”
şeklinde söylenmiştir.
732
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak köyü
sınırları içinde bulunan Değirmendere denen yerdeki bir çardağın üstünde Âşık Dursun’dan ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Dursun, bu türküyü yakın yıllarda söylemiştir.
728
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Gönül sazın çalmaz idim
Senin aşġın olmasaydı
Aşġın hazzın almaz idim733
Senin aşġın olmasaydı
Olmasaydı olmasaydı
Senin aşġın olmasaydı
Ben bu sazı çalar mıydım
Gülüm aşġım olmasaydı (yâr)
Deryalara dalar mıydım
Aşġlarına yanar mıydım
Her nefeste anar mıydım734
Senin aşġın olmasaydı
Olmasaydı olmasaydı
Senin aşġın olmasaydı
Her nefeste anar mıydım
Gülüm aşġım olmasaydı (yâr)
Âşık Dursun ben bir ġulum
Sevgidir rehberim yolum
Demezlerdi Yeşiloğlu’m735
Senin aşġın olmasaydı
Olmasaydı olmasaydı
Senin aşġın olmasaydı
Derler miydi Yeşiloğlu’m
Senin aşġın olmasaydı

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “almaz idim” yerine “alır
mıydım” şeklinde söylenmiştir.
733

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Gülüm aşġım
olmasaydı (yâr)” şeklinde söylenmiştir.
734

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Demezlerdi” yerine “Derler
miydi” sözcüğü kullanılmıştır.
735
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69. DÜZİÇİ’NDEN GELDİM KÖYE736
Uzun yıllar önce Düziçi’nde Boyacı Mustafa denen bir adam; yün iplik boyama işiyle
uğraşmaktadır. Boyacı Mustafa, eşeğine yüklediği boyalarla köy köy gezerek köylerde aynı işi
yapmaktadır. Köy köy gezen Boyacı Mustafa’nın yolu bir gün Tecirli Türkmen aşiretine mensup
Böcekli beldesine737 düşer. Eşeğinden malzemelerini indiren Boyacı Mustafa, kazanları hazırlar
ve köylülerin getirdiği iplikleri boyamaya başlar. Boyama işi devam ederken köyden biri veya
birileri çaktırmadan Boyacı Mustafa’nın birkaç kutu boyasını çalar. Boyama işi bittikten sonra
malzemelerini toplayan Boyacı Mustafa, birkaç kutu boyasının olmadığını fark eder. Boyacı
Mustafa, oradakilere boya kutularını görüp görmediğini sorar. Oradakiler de görmediklerini
söyler. Bu olaya çok bozulan Boyacı Mustafa, bu köye aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Düziçi’nden geldim köye
Bazı adlı bazı yaya
Ġayboldu bizim boya
Hırsız köydür Tecirliler
İmamları ġurġun gezer
Topal ġıza vurgun gezer
Hacı Omar musġa yazar
Cin çıkarır Tecirliler
Dombal Öggeş ġulāğı sağır
Ġonuşurkan hemen bağır
Yük götürür şelek ağır
Tuluğu bȫyük Tecirliler

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 07.11.2021 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. İbrahim
Çoban, bu hikâyeli türküyü, 1950’li yılların başlarında bizzat türkünün asıl sahibi altmış yaşlarında olan
Boyacı Mustafa’dan öğrenmiştir. Aynı türküyü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derledik.
737
İbrahim Çoban ve derleme anında orada bulunan İbrahim Çoban’ın kardeşi Mehmet Çoban’a göre
Böcekli beldesi eskiden Atalan’a bağlı bir yer olduğu için Atalan olarak bilinmektedir. O dönemde Böcekli
halkı suyu gölep şeklinde eştikleri kuyulardan temin etmektedir. Bu göleplerin içine sinek, böcek, kuş, yılan
gibi varlıklar da düşmektedir. Dolayısıyla bu kuyular hijyen açısından çok sağlıklı değildir. Bu iki kaynak
kişimize göre Böcekli’nin adı şu şekilde ortaya çıkmıştır: Boyacı Mustafa, boya için bu beldeye geldiğinde
içmek için su ister. Gelen bir tas suyun içinde ise böcek vardır. İçinde böcek olan suyu gören Boyacı
Mustafa, “Ya bu böcüklüyümüş.” der. Bu olaydan sonra o beldenin adı “Böcekli” kalır.
736
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Çalışırlar tısıl tısıl
Ġoňuşurlar fısıl fısıl
Âçıkda eylerler ġusur
Sıtır bilmez Tecirliler
Orakla ekin biçerler
Boyayı alıp ġaçarlar
Göleplerden su içerler
Pınar bilmez Tecirliler
70. BEŇLİ DORUM YAN GELİP DE YATIYÁ738
Uzun yıllar önce maddi durumu çok zayıf, kendi halinde Kabalcıoğlu adında bir kişi varmış. O
dönemde hali vakti yerinde, maddi durumu çok iyi olan Ahmet Ağa adında bir de ağa varmış.
Kabalcıoğlu’nun maddi durumu zayıf olduğu için yük taşıyacak bir eşeği bile yoktur. Bir gün
Kabalcıoğlu’nun yük taşıyacak bir hayvana ihtiyacı olur. Ahmet Ağa’nın yanına varır ve
durumunu izah eder. Ahmet Ağa, emrindeki adamların birine tarif ettiği bir doru atı getirmelerini
ve Kabalcıoğlu’na vermelerini söyler. Ahmet Ağa’nın tarif ettiği doru at ise çok yaşlı bir at olup
neredeyse ölmek üzeredir. Kendisine verilen atı alan Kabalcıoğlu, evine gelir. Atın bakımı çok
iyi yapılmasına karşın at birkaç gün sonra ölür. Atın öldüğünü gören Kabalcıoğlu, mizahi bir
üslupla aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Beňli dorum yan gelip de yatıyá
Arkadan gelene depik atıyá
Sıkışdırırsan tusbayı dutuyá
Beňli dorum yeryüzünde ben gimi
Beňli dorum belli gözde gölekde
Doruyumuş ġır olaydı felekde
İki ġılı ġalmış çifte ġulakda
Sülemen’den bir habarı var ġımı

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 27.09.2021 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. İbrahim
Çoban, bu hikâyeli türküyü on-on beş yaşlarında sözlü kültürü ortamında çevresindeki kişilerin birinden
öğrenmiştir. Aynı türküyü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derledik.
738
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Hele bakın şu ağanın atına
Şimdi burda başlıyorum matına
Çok çakalın dişi geçmez etine
Ancā bunu beňli sırtlan yer gimi
71. YILDIM İKİ AVRAD ELİNDEN739
Çok eski zamanlarda maddi durumu zayıf evli bir adam varmış. Bu adam, iş gücünden
faydalanmak amacıyla bir hanım daha almayı düşünür ve düşündüğüyle de kalmaz biriyle evlenir.
Bu kişinin maddi durumu zayıf olduğu için tek bir yorgana ve bir yatağa sahiptir. Kendisi ortada
hanımları ise yanında yatmaktadır. Bu hanımlar, yorganı çekiştirmekten dolayı kavga ettikleri
gibi kocalarını paylaşma konusunda da kavga etmektedir. Bu hanımlar bunun dışında çeşitli
bahanelerle durmadan birbirleriyle ve kocalarıyla da kavga etmektedir. Kavga eden bu hanımlar,
sık sık o dönemin kadısına giderek birbirinden şikâyetçi olmaktadır. İki hanımla evlenince daha
rahat bir yaşam süreceğini hayal eden bu adamın bütün hayalleri suya düşer. Her gün yaşanan
kavgalardan bıkan bu adam, bir gün, trajedi-komik haline aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Birisine aldık edik
Birisine allık dedik
(Ulan) iki evlendik ne b… yedik
Yıldım iki avrad elinden
Birinin adı Hediye
Birinin adı Hudiye
Her gün gederler ġadıya
Yıldım iki avrad elinden
Biri bir yanımda yatar
İkisi de birbirinden beter
Sakalım tükrüğe batar
Yıldım iki avrad elinden

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarfından 30.08.2021 tarihinde tarihinde Düziçi’nin Akdere
Farsak köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü on-on beş yaşlarında sözlü kültürü ortamında çevresindeki kişilerin
birinden öğrenmiştir. Aynı türküyü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derledik.
739
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Biri diker biri yırtar
Birisi yanıma dürter
Allah bundan beni ġurtar
Öldüm iki avrad elinden

Birisin boyu uzun
Allah kör eylesin gözün
İkisin de (ulan) tergerim güzün
Yıldım iki avrad elinden
Yoruldum çökdüm oturdum
Başıma bela getirdim
Olan aġlımı yitirdim
Öldüm iki avrad elinden
Ne olduğun bilemedim
Derdim çokdur gülemedim
Evin yolun bulamadım
Öldüm iki avrad elinden
Bu dörtlükleri söyleyen adam, güz mevsiminde iki hanımını boşadığı gibi evini de terk eder.
72. NECİP İLE ZEYNEP740
Çok eski zamanlarda Çukurova’da yaşayan Necip, amcası kızı Senem ile birbirlerini severek
evlenir. Evlendikten bir müddet sonra Necip para kazanmak, evini geçindirmek amacıyla
İstanbul’a çalışmaya gider. Gitmeden önce de çok yakın bir arkadaşına kendisinin yokluğunda
Senem’e göz kulak olmasını söyler. Necip’in bu arkadaşı ise Senem’de gözü olan biridir. Tabii,
bu durumdan ne Senem’in ne de Necip’in haberi vardır. Çalışmak için evden ayrılan Necip,
İstanbul’da bir iş bularak çalışmaya başlar. Her ayın sonunda da kazandığı parayı bir zarfın içine
koyarak Senem’e vermesi için arkadaşına gönderir. Necip’in arkadaşı ise her ay gelen parayı

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarfından 22.08.2021 tarihinde tarihinde Düziçi’nin Akdere
Farsak köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü 1950’li yıllarda kendi köyüne kınacı olarak gelen hikâyeci bir âşıktan
sözlü kültürü ortamında öğrenmiştir. Aynı türküyü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derledik.
Türkünün bir varyantı için bkz. (Karakaş, 2011: 583-584; Okuşluk Şenesen, 2009: 528-534).
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kendisi alır ve zarfı da yırtarak atar. Durum her ay bu şekilde devam eder. Bu durumdan Zeynep’in
de Necip’in de haberi yoktur. Bir gün Necip’in arkadaşı, göz koyduğu Senem’i Necip’ten ayırmak
amacıyla Necip’in ağzıyla bir mektup kaleme alır ve Senem’e ulaşması için postaya verir. Bu
mektupta Necip’in İstanbul’da evlendiği, Zeynep’i boşadığı, Zeynep’in başının çaresine bakması
gibi ifadeler yer almaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Zeynep, aylar sonra kocasından
mektup geldiği için çok mutlu olur. Ancak mektubu açıp okuyunca bu sevinci kursağında kalır.
Mektubu okuyan Zeynep’in dünyası başına yıkılır ve günlerce evine kapanarak ağlar. Buna
rağmen Zeynep, evini terk etmediği gibi başkasıyla da evlenmez. Günler böyle gelip geçerken
bir gün Necip, İstanbul’dan evine döner. Evin kapısını o kadar çalmasına, dil dökmesine karşın
Zeynep yine de kapıyı açmaz. Kötü bir şeylerin olduğunu sezen Necip, hanımına neden kapıyı
açmadığını sorması üzerine Zeynep, ağlamaktan kısılmış sesiyle sadece küskün olduğunu söyler
ve gönülsüz de olsa kapıyı açar. Necip, orada durmadan ağlayan Zeynep’e aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Belimi verdim de İsdanbul’un daşına741
Ömür gelip geçdi böyle boşuna
Ġurban olam (da) gözleriyin yaşına742
Necip saňa ġurban niye söylemen (niye söylemen)
Belimi verdim de İsdanbul’un eline743
Canım ġurban olsun (da) senin yoluna
(Ayy) Ġurban olam (da) ağzındaki diline744
Necip ġurban saňa niye söylemen
Baksaňa bir günde ağardı saçım745
Gözüm ġan ağlıyo yanıyor içim
Söyle sevdiceğim (de) ġız neydi suçum746
Necip saňa ġurban niye söylemen

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “ġız” sözcüğü eklenerek
söylenmiştir. Dördüncü dize ise “Necip ġurban saňa niye söylemen” şeklinde söylenmiştir.
743
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
744
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda “Ġurban olam (da) ġız ağzındaki diline” şeklinde
söylenmiştir.
745
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
746
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ġız” szöcüğü kullanılmamıştır.
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İsdanbul’un yolları (da) uzakdır uzak747
Engel yolumuza ġurmuşdur duzak
Anaňa babaňa (da) (ġız) bir mektup yazak748
Necip saňa ġurban niye söylemen
İsdanbul’a gedeni de gelme mi sandın749
Hasred birbirini bulma mı sandın
(Ayy) Necib’i bu derdden (de) ölme mi sandın750
Necip saňa ġurban niye söylemen
Bu dörtlükler üzerine Zeynep, kocasına aşağıdaki dörtlükle yanıt verir:
Seviyorum dedin (de) beni ġandırdın751
Ataş addın (da) ciğerimi yandırdın
(Ahh) Nemį duydun (da) boş káğídım gönderdin752
Küsdüm şu dünyadan (da) söylemem Necip
Karşılıklı bu dörtlüklerden sonra Zeynep, bir kumpasa geldiğini anlayarak kocasının masum
olduğunu anlar. Aynı şekilde Necip de bir kumpasa geldiğini anlar. Oyuna geldiklerini anlayan
Zeynep ile Necip birbirlerine sıkıca sarılarak tekrardan eski günlerdeki gibi mutlu bir yaşam
sürerler.
73. KAMBEROĞLU İLE SENEM753

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ġız” sözcüğü kullanılmamıştır.
749
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
750
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dize “(Aman) Necib’i bu derdden (de) ġız
ölme mi sandın” şeklinde söylenmiştir.
751
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “dedin” sözcüğü yerine “diye” sözcüğü
kullanılmıştır.
752
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedenin başındaki “Ahh” ünlemi
söylenmemiştir.
753
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarfından 22.08.2021 tarihinde tarihinde Düziçi’nin Akdere
Farsak köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce sözlü kültür ortamında yörenin ünlü âşıklarından
Âşık Durmuş İmrek’ten öğrenmiştir. Çoban, birçok hikâyeci âşığı dinlemesine karşın bu hikâyeli türküyü
yalnızca Âşık Durmuş’tan dinlediğini başka âşıklardan dinlemediğini belirtmiştir. Aynı türküyü
kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derledik.
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Çok eski zamanlarda Kamberoğlu adıyla bilinen maddi durumu çok zayıf biri varmış.
Kamberoğlu, çok fakir olduğu için başka memlekete çalışmaya gider. Gittiği memlekette çok
varlıklı bir ağanın kapısında çalışmaya başlar. Kamberoğlu, çok dürüst olduğu ve de işini çok
güzel yaptığı için ağanın gözüne girer. Ağanın Senem adında bir kızından başka evladı yoktur.
Kamberoğlu’nun dürüstlüğü, efendiliği, ahlaklı olması gibi özellikleri ağanın çok hoşuna gittiği
için ağa, kızı Senem’i Kamberoğlu’yla evlendirmeyi düşünür. Düşünmekle de kalmaz Senem ile
Kamberoğlu’nu evlendirir ve onlara oturacakları evi de tahsis eder. Kamberoğlu, evlendikten
sonra uzun müddet ağanın kapısında çalışmaya devam eder. Bir gün ağa, Kamberoğlu’na
memleketini görmesi için kırk gün izin verir. Kamberoğlu ile Senem, kendilerine tahsis edilen
atlara binerek yola koyulurlar. Kamberoğlu ile Senem’in yolu bir akşam vakti bir köye düşer.
Akşam olduğu için geceyi bu köyde geçirmeyi planlarlar. Bu köyde hali vakti yerinde çok zengin
bir ağa vardır. Senem’i görünce aklı başından giden bu ağa; Senem’i kendine eş olarak almayı,
Kamberoğlu’nu da öldürmeyi kafasına koyar. Senem’e duygularını açan ağa, bir şekilde Senem’i
kadırmayı başarır. Senem’i kendine eş olarak alan ağa, Kamberoğlu’nu nasıl ortadan
kaldıracağını düşünürken Senem, Kamberoğlu’nun bir çuvala konulmasını, bu çuvalında yüksek
bir yere asılmasını ve Kamberoğlu’nun aç susuz bir şekilde öldürülmesini önerir. Ağa, bu teklifi
hemen kabul eder ve çuvala koydurduğu Kamberoğlu’nu yüksekçe bir yere astırır. Bu çuvalın
içinde aç susuz yaşadığı yetmiyormuş gibi eski karısı Senem ara sıra gelip Kamberoğlu’yla dalga
geçer, acı sözler söyler. Kamberoğlu, Senem’e kendisini bırakması için çok dil dökmesine karşın
Senem, Kamberoğlu’nu bırakmadığı gibi Kamberoğlu’na ne yemek ne de su verir. Bir çuvalın
içinde tam kırk gün boyunca aç susuz kalan, açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan
Kamberoğlu, Senem’in merhamete gelip kendisini bırakması umuduyla şansını bir kez de
türküyle denemeye karar verir. Kırk gün aç susuz çuvalın içinde kalan ve ölmek üzere olan
Kamberoğlu, son bir umutla Senem’e aşağıdaki dörtlüklerle seslenir:
Hem anamsın hem bacımsın
Hemi başımın tacısın
Nolur yüreğin acısın
Senem bir su ver susuz öldürme754
Ġamberoğlu’m der harara
Tüğüm biddi ġıl ħarala
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Son dize iki defa tekrar edilmiştir.
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Ġırk gün oldu bu ġaráre755
Senem bir su ver susuz öldürme
Kamberoğlu, bu dörtlükleri söylemesine karşın Senem, yüreği yumuşamaz. Bu dörtlükleri
söyledikten az bir zaman sonra ölen Kamberoğlu’nu bir dağ başına gömerler.
Kırk gün geçmesine karşın gelmeyen Kamberoğlu’nu merak eden ağa, bu durumu araştırmaları
için birkaç adamını gönderir. Ağanın birkaç adamı, yol boyunca iz sürerek Senem’in yaşadığı
köye gelirler. Bu köyde birinden bütün gerçekleri öğrenen ağanın adamları geri dönerek ağaya bu
gerçekleri aktarırlar. Bu duruma çok sinirlenen ağa, yanına kırk atlı alarak Senem’in köyüne varır.
Adamlarıyla köyü kuşatır ve Senem’in yeni kocasını huzuruna çağırtır. Senem’in babası, çok acı
sözler söyledikten sonra orada Senem’in kocasının kellesini vurdurtur. Daha sonra kızını çağırtır.
Kızına da çok ağır sözler söyledikten sonra kızının gözlerini kızdırılmış mille oydurtur. Senem’in
babası kızına “Ġamberoğlu’ndan artı yardım eden olmasın.” sözlerini söyledikten sonra kızını
orada bırakarak memleketine geri döner. Gözlerini kaybeden Senem, perişan bir vaziyette sağa
sola çarparak köyden bir iki adama rastlar. Senem, yalvarmaklı bir ses tonuyla bu adamlardan
kendisini Kamberoğlu’nun mezarına götürmesini rica eder. Bu adamlar da Senem’i ıssız bir dağa
gömülen Kamberoğlu’nun mezarına götürürler. Kamberoğlu’nun mezarının başına gelen Senem,
mezarda yatan Kamberoğlu’na aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Saňa çevirdim yüzümü
Bir duysan benim sözümü
Babam oydu iki gözümü756
İmdad senden Ġamberoğlu
Baksaňa yanıňa geldim
Yenice belamı buldum
Sivri ġaraňlıġda ġaldım757
İmdad senden Ġamberoğlu
Yaptıklarına çok pişman olan ve vicdan azabı çeken Senem, bu dörtlükleri söyledikten sonra
ölmek ister ve Allah’a canını alması için yalvarmaya başlar. Öldükten sonra ise mezarının
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başında “ġız” sözcüğü
eklenmiştir.
756
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
757
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Kamberoğlu’yla yan yan olmasını niyaz eder. Orada ölen Senem’i Kamberoğlu’nun yanına
gömerler. Allah tarafından mezarda yatan Kamberoğlu dile gelir ve Senem’e yanına
yaklaşmamasını söyler. Bu sözler üzerine Kamberoğlu ile Senem’in mezarı arasında bir kara çalı
biter. Rivayete göre bu kara çalı Kamberoğlu’nun Senem’i yanında istememesi üzerine bitmiş ve
iki mezarı birbirinden ayırmıştır.758
74. ESMEHAN759
Vakti zamanında güzelliği dillere destan Esmehan adında bir kız vardır. Bu kıza sahip olmak
isteyen bir kişi, Esmehan’ın yüz vermemesi üzerine Esmehan’dan intikam almak için Esmehan’a
iftira atar. Esmehan’ın babası bu iftiraya inanır ve oğullarına Esmehan’ı öldürmesini ve kanlı
gömleğini getirmelerini buyurur. Esmehan’ı öldürmeye kıyamayan kardeşleri Esmehan’ı evren
yılanlarının yaşadığı Evren Dağı’na bırakır. Babaları da orada vurdukları bir hayvanın kanını
sürdükleri Esmehan’ın kanlı gömleğini getirirler. Evren Dağı’ndan kurtulan Esmehan; suyu ve
otu bol bir pınarın yanına gelir. Bu pınarın başında devasa yaşlı bir çınar ağacı vardır. Çınar
ağacının da gövdesinin yukarısında bir insanın sığacağı kadar kovuk vardır. Karnı aç olan
Esmehan, pınarın yanındaki otlarla karnını doyurur ve pınardan suyunu içtikten sonra ağacın
gövdesindeki kovuğa girerek kendini hem yabani hayvanlara hem de kötü niyetli kişilere karşı
güvenceye almış olur.
O dönemde bir bey, yanındaki kişilerle ava çıkar. Bu kişiler, o dağ senin bu dağ benim derken bu
kişilerin yolu devasa çınar ağacının olduğu pınara düşer. Pınarın etrafındaki otlarla karnını
doyurduktan sonra pınardan su içmek için eğildiklerinde suda bir kızın yansımasını görürler. Kızı
gören bey, kıza kim olduğu, burada ne aradığı, nereden gelip nereye gittiği gibi sorular sorar. Kız
da başından geçen macerayı en ince ayrıntısına kadar anlatır. Kızın güzelliğinden etkilenen ve
evlenme çağından olan bu bey, kıza evlenme teklifi eder. Kız da kabul eder. Bunlar evlenirler ve
Ali, Veli ve Mehmet adında üç oğlu olur. Aradan epey bir süre geçtikten sonra Esmehan’ın kocası,
İbrahim Çoban, Kamberoğlu’nun Senem’in türküsüne türküyle karşılık verdiğini çevresindeki bazı
icracılardan duyduğunu (Bu kişiler de türküyü icra etmemişlerdir. Sadece sözlü olarak türküyle karşılık
verdiği bilgisini paylaşmışlardır.) ancak kendisinin Âşık Durmuş’tan bu şekilde dinlemediğini belirtmiştir.
759
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarfından 10.08.2021 tarihinde tarihinde Düziçi’nin Akdere
Farsak köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Aynı türküyü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derledik. İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü çok
uzun yıllar önce sözlü kültür ortamında yörenin ünlü âşıklarından Atalan beldesinden Çöllo lakaplı Mehmet
Öztürk’ten öğrenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâyenin devamı olduğunu ve içinde türküler olduğunu ancak
kendisin hikâyeyi az çok bilmesine karşın türküleri bilmediğini belirtmiştir. Çöllo, Esmehan türkülü halk
hikâyesini çok iyi icra eden bir âşıkmış. Çoban, kendisinin yörenin birçok âşığını dinlemesine karşın bu
hikâyeyi sadece Atalan’daki Çöllo’dan işittiğini de sözlerine eklemiştir.
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bir gün Esmehan’a kendisinin nereli olduğunu, anne babasının olup olmadığı gibi sorular sorunca
Esmehan, kendinin bir ailesi olduğunu ve ailesinin yaşadığı şehri söyler. Esemahan’ın kocası,
karısına ailesini görmek isteyip istemediğini sorması üzerine Esmehan da görmek istediğini
söyler. Bey, hemen yol hazırlıklarına başlar. Bey; ailesiyle birlikte bir grup asker ve askerlerin
başı Arap ile yola çıkarlar. Esmehan’ın kocası, Arap’a kendisinin bir elbise yaptıracağını,
kendisinin onlara sonradan yetişeceğini söyleyerek yola devam etmelerini söyler. Arap da deneni
yapar ve yola devam ederler. Akşam olunca konaklamak için mola verirler ve çadırları kurarlar.
Arap, askerlere uyumalarını söyler. Bu sırada orada bulunan bir asker, Esmehan’ın çok güzel bir
kadın olduğunu söyleyerek Arap’ın kalbine kötülük tohumu eker. Arap, askerler uyuyunca
Esmehan’ın çadırına girerek Esmehan’a niyetini açık açık söyler. Esmehan ise bu teklifi reddeder.
Arap, Esmehan’ı çocuklarını kesmekle tehdit etmesine karşın Esmehan yine karşılık vermez.
Arap, orada Esmehan’ın üç çocuğunu da boğazlayarak öldürür. Üç çocuğunu öldüren Arap’tan
kaçış yolu kalmayan Esmehan, bir hileye başvurarak kendisinin dışarıda hem abdest almak hem
de tuvalet ihtiyacını gidermek istediğini ondan sonra birlikte olacağını söyler. Arap da
Esmehan’ın kaçacağını düşünerek bu tekilif kabul etmez. Esmehan ise beline sıkıca bir ip
bağlamasını, kendisinin kaçıp kaçmayacağını bu şekilde kontrol edebileceğini söyler. Arap, bu
öneriyi kabul eder ve Esmehan’ın beline sıkıca bir ip bağlar. Dışarı çıkan Esmehan, belindeki ipi
keserek oradaki bir çalıya bağlar ve kendini dağlara vurur. İp elinde olan ve ara sıra ipi çeken
Arap, ipin bir çalıya bağlı olduğundan habersizdir. Aradan belli bir zaman geçmesine karşın
gelmeyen Esmehan’ı merak eden Arap, dışarı çıktığında Esmehan’ın yerinde yeller estiğini, ipin
de bir çalıya bağlandığını görür. Üç çocuğu öldüren ve Esmehan’a da sahip olamayan Arap,
çılgına döner. Hemen askerleri uyandırarak boğazı kesilen üç çocuğu göstererek Esmehan’ın gece
üç çocuğu keserek kaçtığını söyledikten sonra dağda bulunan bir kızdan ne hayır beklenir, diyerek
suçu Esmehan’a yükler. Askerlere burada beklemenin bir gereği olmadığını söyleyerek geri
dönerler. Dağ başında saklanan Esmehan, askerlerle birlikte Arap, oradan ayırılınca boğazlanan
üç çocuğunun yanına gelir. Üç çocuğunun acısıyla çocukların başında çocuklarına aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Gökde yıldız sarıyıdı
Gözlerimiň nuruyudu
Ali Veli Memmed oğlum760
Dün bu zaman diriyidi
Göğde yıldızlar çoğudu
760
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Hep birbiriňe táğídi
Ali Veli Memmed oğlum761
Dün bu zamanlar sağıdı
Mevla’m da buňu görmez mi
Hak Divanı’nda sormaz mı
Kör olası zalım Arap762
Adam biriňi ġoymaz mı
Esmehan’ım yoruluyá
Elim ġolum ġırılıyá
Haġġıňızı halal eylen763
Ġuzum sizden ayrılıyom
Esmahan, çocuklarını gömdükten sonra oradan ayrılır.
75. KILIÇ ALİ764
Eski zamanlarda Kılıç Ali denen bir adam varmış. Kılıç Ali’nin o dönemin padişahı ile bir şekilde
arası açılır. Padişah, Kılıç Ali’nin ölüm emrini verir. Bu haberi duyan biri, Kılıç Ali’nin yanına
gelerek padişahın kendisinin ölüm emrini verdiğini ve canını kurtarmasını söyler. Kılıç Ali, bu
haber üzerine memleketi terk ederek başka yere gider. Orada tam yedi sene kalan Kılıç Ali’nin
memleketi burnunda tütmeye başlar. Padişahtan korkusunda da gitmeye cesaret edemeyen Kılıç
Ali, bu duygu yoğunluğu altında aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġılıňç Ali’m devre devre demim var
Yâr yitirdim ġasevetim ġamım var
Derya yüzünde yüzer gemim var
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
763
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “eylen” sözcüğü
“edin” şeklinde söylenmiştir.
764
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 10.08.2021 tarihinde tarihinde Düziçi’nin Akdere
Farsak köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce sözlü kültür ortamında yörenin âşıklarından
birinden öğrenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban,
bu türkünün hikâyesinin aşağı yukarı anlattığı şeklinde olduğunu ancak kendisinin türküsünün bir dörtlüğü
aklında kaldığını belirtmiştir.
762

878

Geri varsam ġınar m(ı) ola el bizi
76. YANYÖREB’E TÜTÜN DİKER765
Gökçayır’da Yırık Kasım ve Gara Kasım olarak anılan bir adam vardır. Bu adama Yırık Kasım
demelerinin sebebi ise burnunun bir tarafının bir yaradan dolayı çürüyüp yok olmasından dolayı
burnunun bir tarafının olmamasıdır. Gara Kasım demelerinin sebebi ise teninin çok esmer
olmasıdır. Bu adam, senenin birinde kendi köyünde Yanyörep denen bir mevkide bulunan
tarlasına tütün diker. Gara Kasım’ın tarlasının hemen üst tarafında da bir mağara bulunmaktadır.
Gara Kasım, bir gün tarlasında tütünleri sularken mağarada eşek görür. Gara Kasım, eşeği
görünce tütün işini bırakarak mağaraya varır ve eşekle cinsi münasebette bulunur. Uzaktan bu
durumu Gara Kasım’ın yeğeni aynı zamanda yörenin önemli âşıklarından Âşık Çapar Hamza
görür. Bu arada daha önceki bir zamanlarda Gara Kasım’ın başındaki şapkasına bir ateş közü
düşer. Bu düşen köz, içten içe şapkayı yakar ama Gara Kasım, bunu ta ki ateş başını yakıncaya
kadar fark etmez. Bu olay da yörede mizahi bir üslupla anlatılmaktadır. Çapar Hamza, Gara
Kasım’ın başından geçen bu hadiseyi de işin içine katarak aşağıdaki mizah içerikli dörlükleri
söyler:
Yanyöreb’e tütün diker
Mayıl mayıl göze bakar
Mağralarda eşşek s…
Cahılsın dayım cahılsın
Eskiden oynaň humarı
Sırtında yokdur semeri
Bir yanın Çotlu damarı
Pahalsın dayım pahalsın
Zenginlerde olur ġasa
Fırınlarda olur pasa
Burnuyuň bir yanı ġısa

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarfından 10.08.2021 tarihinde tarihinde Düziçi’nin Akdere
Farsak köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce sözlü kültür ortamında Gara Kasım’ın oğlu Cin
Süleyman lakaplı Süleyman Tabak’tan öğrenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan
derlenmiştir.
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Yarımsın dayım yarımsın
Hamza Sarı’m bize noluk
Seňňen bende yokdur ġılık
Şapġanın depesi delik
Yanıksın dayım yanıksın
77. EFKÂRLISIN ĠARI BUGÜN766
Düziçi’nin Gökçayır köyünde, âşıklık yeteneği de bulunan Hamza adında biri vardır. Hamza’nın
hanımının Düziçi’nin Atalan’da yakın bir akrabası vardır. Hamza’nın hanımı; harman zamanı,
bayramdan birkaç gün önce Atalan’daki akrabasını ziyeret etmek ister ve bunu kocasına bildirir.
Hamza, hanımına izin verir. Akrabasının yanına hediyesiz gitmek istemeyen Hamza’nın hanımı;
bir çeşit yöresel tatlı olan “sarı burma” yapmak için kocasından ilçeden şeker almasını talep eder.
Kocası da ilçeye giderek şekeri alır ve hanımına getirir. Şeker ile sarı burmayı yapan Hamza’nın
hanımı ertesi sabah kocasının atıyla yola koyulmak için hazırlık yapar. Hamza, hanımına iki torba
verir ve akrabasının kendilerine ödünç olarak arpa vermesini ister. Hanımı da tamam, diyerek
torbaları ve sarı burmayı alarak yola koyulur. Hamza’nın hanımı Atalan’daki akrabasının yanına
bir ufak çocuğuyla varır ve orada bir iki gün kalır. Bir iki gün akrabasının yanında kalan
Hamza’nın hanımı geri evine dönmek için hazırlıklara koyulur. Akrabaları, geri dönüşte
Hamza’nın hanımına arpa vermezler. Torbanın birine sadece birkaç baş soğan koyarlar.
Hamza’nın hanımı bu duruma çok canı sıkılır ama belli etmez. Morali bozuk bir şekilde eve
geldiğinde bu durumu fark eden Hamza, hanımına neden moralinin bozuk olduğunu sorar. Hanımı
da akrabasının hayırsız olduğundan, kendisine ödünç olarak arpa vermediğinden dem vurur. Bir
daha da o akrabasının yanına gitmeyeceğini söyler. Bu durum karşısında Hamza, hanımına
neşelenmesi için aşağıdaki türküyü söyler:
Ben ġarıya şeker aldım
Geddi hısımın görmüye
İki kelle suvan için767
Yedirdin sarı burmayı
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 25.06.2021 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünden 1950 doğumlu Âşık Çobanoğlu (İbrahim Çoban) ndan Akdere Farsak köyündeki kendi evinin
avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce sözlü
kültür ortamında bir âşıktan öğrenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan
derlenmiştir.
767
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Çapar Hamza, hanımını suçlar nitelikteki bu dörtlüğü söyledikten sonra hanımının iyice moralinin
bozulduğunu görür. Bu durumu sezen Hamza, içinden “Her zaman bu baňa gerek. Ya bu ġarıya
tokandı.” diyerek hanımını suçlayıcı dörtlükler yerine hanımının moralini bozan akrabalarını
eleştirir nitelikte dörtlükler söylemeye karar verir. Çünkü hanımı akrabası için o dönemde kıt
imkânlara sarı burma yapıp götürmesine karşın akrabası kendisine birkaç baş soğandan başka bir
şey vermemiş; ödünç olmak kaydıyla arpa almak için yanında götürdüğü torbaları ise boş teslim
etmiştir. Hamza bu sefer hanımı suçlayan dörtlükler yerine hanımının moralini bozan akrabalarını
eleştiren aşağıdaki dörtlüklerle türküsünü söylemeye devam eder.
Atalan’ın yolu yırak
Ben bu işe eddim marak
Sebebin sormamız gerek768
Efkârlısın ġarı bugün
Doru beygirini boş mu çekdiler
Ağ eliňe al ġınalar yakdılar
Yoňġsam ġarı saňa hor mu bakdılar
Efkârlısın ġarı bugün
Böyle hısım olmaz olsun
Bu desdan hatıra ġalsın
Hommurdanma yüzün gülsün769
Efkârlısın ġarı bugün
Sen de geddin ġoşa ġoşa
Böyle işler gelir başa
Üzülüyom ben bu işe770
Efkârlısın ġarı bugün
Âşık Hamza suval sordu
Boşuna ġafasın yordu
768

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Ġız” sözcüğü
getirlmiştir.
770
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
769
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Azgın bu ġarının derdi771
Efkârlısın ġarı bugün
78. MIHÇIOĞLU’NUN AĞIDI772
Çok uzun yıllar önce Düziçi’nin Gümüş köyünde (Gümüş Farsağı) Mıhçıoğlu ailesinden bir
adam, avcılığa oldukça meraklı olduğu gibi aynı zamanda usta bir avcıdır. Avcı arakadaşlarıyla
sık sık ava gitmektedir. Bir gün bu adamın arkadaşları, bu adama ilçe sınırları içerisinde bulunan
Düldül Dağı’na ava gitmeyi teklif ederler. Bu adam da bu teklifi kabul eder ve hep beraber Düldül
Dağı’na ava giderler. Dağda avlanırken bir kayadan indiği sırada omuzundaki çifte tüfek ateş
alarak bu adamın bacağına isabet eder. Yaralanan bu adamın bacağının birini kesmek zorunda
kalırlar. Koltuk değneklerine mahkûm olan bu adam artık bir iş yapamaz olur. Aradan bir müddet
geçtikten sonra bu adam Köşker Ali denen ve köşkercilik yapan bir adamın yanında işe başlar.
Bu arada köylü kesimi de bir iş yapamayan bu adama buğday, elbise, para vd. yardım eder. Günler
böyle gelip geçerken Gümüş köyünden bir adam, ayağını kaybeden bu adamın haline üzülür ve
onun ağzıyla bu adama aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çıkayıdım (da) şu Düldür’ün başına
Düşeyim de geyiklerin peşine
Ömrüm gelir geçer öyle boşuna773
Öleňeçe bunu çekerim ġalan
Ayaġı olanlar kakıp yörüyor
Gelip geçen hatırımı soruyor
Topal diye herkes hayrad veriyor774
Öksüzüm boynumu bükerim ġalan
Ġadir Mevla’m saňa neddim neyledim
Gezdiğim dağları viran eyledin

771

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, 08.03.2021 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Çoban, bu türküyü ilk gençlik yıllarında yörenin ünlü âşıklarından Kır İsmail’den sözlü kültür
ortamında öğrenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
773
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
774
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “hayrad” sözcüğü yerine
“hayır” sözcüğü kullanılmıştır.
772
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Duddun beni zenciriňen bağladın775
Yoldan gedenlere bakarım ġalan
Ġadir Mevla’m böyle miydi dileğim
Heç bişeye duymaz oldu ġulağım
İki çatal değnek benim silahım776
Alır omuzuma dakarım ġalan
79. BEN BİR BEY OĞLUYUDUM HOYLAMAZIDIM777
Çok eski zamanlarda bir Ermeni kralı ile varlıklı Türk ve Müslüman bir ağa varmış. Bir arazi
yüzünden sorun yaşayan bu kral ile ağanın adamları çetin bir savaşa tutuşurlar. Savaşta ağanın
adamları yenilir. Kralın askerleri, yenik düşen ağanın adamlarını bir kale inşaatında çalıştırmak
üzere yanında götürür. Bu esirlerin içinde ağanın oğlu Hüseyin de bulunmaktadır. Ortalama on
beş kişilik bu esir grubu bir kale inşaatında zor şartlar altında çalıştırılmaya başlanır. Ayrıca
kaldıkları yerin koşulları oldukça kötü olduğu gibi yemekleri de kıttır. Bu çetin koşullar altında
çalışan bu esirlerin zamanla saç sakalı birbirine karışır, semerle taş çektikleri için de sırtları yara
bere içinde kalır. Günler böyle gelip geçerken bir gün kralın çok güzel Asiye adındaki kızı, inşaatı
süren kaleyi gezmek ister ve bunu babasına bildirir. Babasından izin alan Asiye, kale inşaatına
vardığında sırtındaki semerle taş taşıyan işçileri görür. İşçilerin içinde ise çok yakışıklı bir
delikanlı ilgisini çeker. Bu yakışıklı delikanlı ağanın oğlu Hüseyin’dir. Kız, bu işçilerin başında
duran görevliye işçileri kendisinin çalıştırmak istediğini söyleyerek görevliyi evine gönderir.
Görevliyi evine gönderdikten sonra yanına gelen işçilere kim olduğunu sorar. Saçı sakalı
biribirine karışmış, üstü başı perişan olan Hüseyin, Asiye’ye durumlarını türküyle anlatmak
istediğini söyler ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ben bir beg oğluyudum hoylamazıdım (hoylamazıdım)
Geçitsiz dereye (de) boylamazıdım
Olura olmaza söylemezidim (söylemezidim)778
Ġávúr bülbül eddi (de ulan) dillerimizi

775

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
777
Bu hikâyeli türkü, 08.03.2021 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. Çoban, bu türküyü ilk
gençlik yıllarında çevresindeki bir âşıktan sözlü kültür ortamında öğrenmiştir.
778
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Sabah olunca (da) erken kakarık (erken kakarım)
Gözümüzden (de) ġanlı yaşlar dökerik
Ġırk arşın bağlayan daşlar çekerik (daşlar çekerik)779
Kendir kemer kerkdi (de) bellerimizi
Çıkıp şu kendiri ġırasım geldi (ġırasım geldi)
(Ulan) Ġafamı daşlara (da) vurasım geldi
Anamı babamı göresim geldi (göresim geldi)780
Şimdi oňnar bekler (de) yollarımızı
Saňa derim saňa Beňli Asiye (Beňli Asiye)
Mevla’dan geleni (de) kime küsüyá
Ġral ġızı der de oğlan Hössüyá (oğlan Hössüyá)781
Göresin mi geldi ellerimizi
Bu türküyü söyledikten sonra kim olduklarını, nasıl esir olduklarını en ince ayrıntısına kadar bir
de dilden anlatır. Hem bu anlatılanlardan hem de Hüseyin’den ve Hüseyin’in türküsünden çok
etkilenen Asiye, diğer işçilere Hüseyin ile özel olarak konuşmak istediğini söyleyerek diğer
işçilerin kendilerini yalnız bırakmalarını rica eder. Diğer işçiler oradan ayrıldıktan sonra Asiye,
Hüseyin’e kendisiyle evlenme karşılığında kendilerini kurtarabileceğini teklif eder. Hüseyin de
bu teklifi seve seve kabul eder. Hüseyin, Asiye’nin teklifini kabul etmesi üzerine kaçma planları
yaparlar. Plana göre Asiye, babasının tavlasından kendileri ve işçiler için birer at alacak ve bu
atlarla akşam kaçacaklardır. Asiye; ilk önce saçı sakalı birbirine karışan Hüseyin’i ve diğer işçileri
tıraş ettirir, hamama göndererek iyice bir yıkandırır ve yeni elbiseler verir. Bütün bu işlemlerden
sonra hem Hüseyin hem de diğer işçiler, akşamı beklemeye başlarlar. Asiye akşam olunca
babasının tavlasında atları gizlice alır ve Hüseyin’in yanına gelir. Gelen atlara binen bu kişiler,
atları dörtnala sürerek uzun bir yolculuktan sonra Hüseyin’in babasının topraklarına ulaşırlar.
Sabaha doğru Hüseyin ve yanındakiler ağanın evine varırlar. Hüseyin’in ve işçilerin dönmesi hem
ağa tarafından hem de yöre halkı tarafından coşkuyla karşılanır. Hüseyin, başından geçenleri
anlattıktan sonra kendisini kurtaran Asiye’yi babasına tanıtır ve onunla evlenmek istediğini

779

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
781
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Göresin geldi mi (de) ellerimizi”
şeklinde söylenmiştir.
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söyler. Ağa, oğlu için görkemli bir düğün yaparak Asiye ve Hüseyin’i evlendirir. Asiye de
düğünden önce şehadet getirerek Müslüman olur.
80. GÜNDEŞLİOĞLU II782
Eski zamanlarda Gavurdağlarının batısında bir yerde beylik yapan çok zengin Gündeşlioğlu
adında bir adam varmış. Gündeşlioğlu, amcasının kızıyla nişanlanır. Ancak daha sonra gönlünü
Balkız’a kaptırınca nişanı bozar ve Balkız ile evlenir. Bu evlilikten iki erkek çocuğu olur. Bir gün
Gündeşlioğlu’nun rüyasına aksakallı bir pir girerek “Eyy, Gündeşlioğlu! Saňa bir fakirlik verecēk
amma. Zenginlikde mi verek ġocalıkda mı verek?” der. Gündeşlioğlu, bu pire cevap vermez.
Ertesi gün aynı pir yine Gündeşlioğlu’nun rüyasına girerek aynı soruyu sorar. Gündeşlioğlu yine
cevap vermez. Ertesi gün aynı rüya tekrar edince dördüncü gün Gündeşlioğlu, durumu hanımına
anlatır. Gündeşlioğlu’nun hanımı yaşlılıkta fakirliğin zor olacağını söyleyerek gençken fakirliği
iste, diye kocasına akıl verir. Dördüncü gece bu aksakallı pir yine Gündeşlioğlu’nun rüyasına
girer ve aynı soruyu sorar. Gündeşlioğlu da fakirliğin gençken gelmesini ister. Bu rüyadan sonra
Gündeşlioğlu bütün malını mülkünü kaybederek çok fakir düşer. Elinde çok kötü bir ev ve bir
eşek kalır. Bir gün evde pişirecek bir şey kalmadığı zaman Gündeşlioğlu ile hanımı hasat zamanı
bir ekin tarlasına başak toplamaya gider. Biçilmiş ekin tarlasında orda burda kalan başakları
toplarken tarlanın sahibi olan eski nişanlısı atın üstünde gelerek başak toplayan Gündeşlioğlu’na
“Hey, maslak adam! Çık benim tarramdan.” der. “Maslak adam” sözü elinde başak olan
Gündeşlioğlu’nun çok ama çok zoruna gider. Elindeki başağı yere koyarak hanımına buraların
kendilerine haram olduğunu buralardan gitmek gerektiğini söyler. Hanımı da kocasıyla aynı
fikirde olduğunu söyler. Bunlar, evlerine dönerler. Gündeşlioğlu, evine gelince aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
İneyim gedeyim (de) Çukurova’ya aşşağı
Toplayalım arpa buğday başağı
Ben báğenmezdim ġudlu ġumaş döşeği783
Şimdi ġuru yerler (de) döşek olukdur

Bu hikâyeli türkü, 08.11.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâli türküyü ilk gençlik yıllarında kendi köylerindeki bir eve kınacı âşık
olarak çağrılan Düziçi’nin Çitli köyünden Âşık Tavıt (Tavut Kılıç) dan öğrenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban, verdiği hikâyeli türkünün devamı olduğunu
belirtmiştir.
783
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Bir zaman da yaylalara göçerdik
Soğuk sulu (da) pınarlardan içerdik
Altmış kila buğda (da) yere saçardık784
Şimdi harmanımız (da) başak olukdur
Biz (de) yaylardık yaylaların eyisin
Otururduk (da) kölgelerin ġoyusun
Beğánmezdim (de) küfaylanın eyisin785
Şimdi baş atımız (da) eşşek olukdur
Aman Ġadir Mevla’m (da) yolumu şaşdım
Düşünü düşünü (de) gendimden geçdim
Bir zaman beydim (de) ne hala düşdüm786
Şimdi Gündeşl(i)oğlu’m maslak olukdur
Gündeşlioğlu, bu türküyü söyledikten sonra hanımına kendilerinin tanınmadığı diyara,
Çukurova’ya, gitmeyi önerir. Hanımı da bu teklifi mecburen kabul etmek zorunda kalır.
Gündeşlioğlu, uyuyan iki erkek çocuğunu çadırda bırakarak sabahın erken vaktinde yola çıkarlar.
Bir müddet gittikten sonra bir yerde mola verirler. Mola verdikleri esnada hem Gündeşlioğlu hem
de hanımı çocuklarını terk etmenin acısını yüreklerinde hissederler ve derin bir üzüntü duyarlar.
Gündeşlioğlu, orada aşağıdaki dörtlükleri söyler787:
Ben bir ġuş idim de uçdum havaya
Ġırıldı ġanadım düşdüm yuvaya
Biri ata binerdi biri deveye
İrili ufaklı ġaldı ġuzular
Sennen böyle miydi ahdım amanım
Ġuzular geride ġaldı gümanım
Diyor Gündeşl(i)oğlu’m dinim imanım
Gemiğin içinde gemik sızılar
784

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
786
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
787
Gündeşlioğlu’na bu ikinci türkü ve hikâye kısmı, İbrahim Çoban ile 24.12.2020 tarihinde yaptığımız
telefon görüşmesinde dikte edilerek yazıldı. İbrahim Çoban, bu türkünün iki dörtlüğünün aklında kaldığını,
başka dörtlüklerinin olup olmadığı konusunda ise bir fikri olmadığını ifade etmiştir.
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81. KÖROĞLU II788
Köroğlu, birçok savaşa girip çıkmış; yaptığı bu savaşlarda birçok askerini kaybetmiştir. Bu
savaşlardan geriye bir tek Ayvaz, Şirin Döne ve Köroğlu’nun kendisi kalmıştır. Bu arada Köroğlu
ile Şirin Döne nişanlıdır. Köroğlu bu savaşlardan sonra nişanlısı Şirin Döne ile uzak bir
memlekette evlenmeyi düşünür. Kendince en iyi yerin Şam olduğunu düşünür. Köroğlu, nişanlısı
Şirin Döne ve Ayvaz’ı alarak Şam’a doğru yola koyulur. Yolda giderlerken bir yerde mola
verirler. Köroğlu ile Şirin Döne uyuyakalmışlar, ancak Ayvaz nolur nolmaz diye uyanık kalmıştır.
Bu mola verdikleri yerde eski zamanlarda Kuzgun Bey denen bir bey varmış. Köroğlu zamanında
Kuzgun Bey ile savaşmış, Kuzgun Bey ve adamlarını öldürmüştür. Kuzgun Bey’in de bir oğlu
varmış. Bu oğlan zamanla büyümüş, yanına kırk atlı asker alarak babası gibi bey olmuş ve
babasının intikamını almayı kafasına koymuştur. Köroğlu’nun mola verdiğini duyan Kuzgun
Bey’in oğlu, hemen yanına askerlerini alarak Köroğlu’ndan intikamını almak için Köroğlu’nun
yanına doğru yola koyulur. Atlıların geldiğini gören Ayvaz, Köroğlu ile Şirin Döne’yi
uyandırmadan bu askerlerin karşısına tek başına çıkar. Akşamdan sabaha dek süren çetin bir
savaştan sonra Ayvaz, kırk atlıyı öldürür, Kuzgun Bey’in oğlunu da yakalayarak ellerini, kollarını
bağlar ve sabahleyin mola yerine getirir. Uykudan uyanan Köroğlu, Ayvaz’ın ellerini kollarını
bağlayarak yanına getirdiği birini görünce Ayvaz’ın gece çetin bir savaş yaptığını anlar. Köroğlu,
elleri kolları bağlı olan Kuzgun Bey’in oğluna kim olduğunu, neden kendilerini öldürmek
istediğini sorar. Bu genç de

“Efendim isder öldür, isdersen azad ed.” diyerek doğru

söyleyeceğinin teminatını verdikten sonra Köroğlu’nu neden öldürmek istediğini tek tek anlatır.
Köroğlu, bu gencin dedikleri hoşuna gitmiş olacak ki Şirin Döne’den sazını getirmesini ister.
Sazını eline alan Köroğlu orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Savaş eddim (oğlum da) ilkbaharın yazında (hele yazında)
Hata var mı oğlum benim sözümde
Bir zaman da Elbusdan’ın düzünde (Aman düzünde)789
Ataşa verdigim (vay vay) köyler varıdı

Bu hikâyeli türkü, 01.09.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardağın üstünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâyeli türküyü, on-on beş yaşlarında iken
kimden öğrendiğini hatırlayamakla birlikte yörenin âşıklarından birinden öğrendiğini belirtmiştir.
789
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Bir zamanlar (da) Elbusdan’ın
düzünde (yavrım)/Dize getirdigim (de vay vay) beyler varıdı” şeklinde söylenmiştir.
788

887

Köse Kenan (da) ġoca gürzün atardı (gürzün atardı)
Ġoç Demirçi’m (de) eğri ġılıç dutardı
Her birisi (de) bir orduya yeterdi790 (yavrım yeterdi)
Bende ordu bozan beyler varıdı (beyler varıdı)
Diyor Ġoç Köroğlu’m (da yavrım hele) neddim neyledim (yavrım neyledim)
(Ulan) Bir ılġa geldi de böyle söyledim
Babayın ordusun (da) viran eyledim (viran eyledim)791
Dize getirdigim (oğlum) beyler varıdı
Köroğlu, bu türküyü okuduktan sonra Kuzgun Bey’in oğlunu serbest bırakır ve Şam’a doğru yola
koyulur. Şam’a vardığında Şirin Döne ile evlenme hazırlıklarına başlar792. Bu arada Ayvaz’ın bir
nişanlısı olup Ayvaz da evlenme hazırlığına başlar. Düğün günü gelip çatar. Düğünden sonra
güvey olmak için Köroğlu ile Şirin Döne kendi odasına, Ayvaz ile eşi kendi odasına çekilir.
Güvey gecesi Şirin Döne, Köroğlu’yla güvey olamadan evlenmenin heyecanıyla ölür. Köroğlu,
Şirin Döne’nin başucuna gelir ve derin bir üzüntüyle aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Nedsem deli göňul nedsem
Ben burayı mesgen mi dudsam
Döne’m seni gelin edsem (de)793
Yadsaġ uzanı uzanı (oyy)
Haleb’den aldım sırmayı
Fiyad (da) sormayı sormayı
Döne’m gözüne sürmeyi794
Çeker özeni özeni
Artık göremem Döne’mi

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki parantez içerisindeki
sözcükler kullanılmamıştır.
791
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Viran eyledigim (de vay vay)
köyler varıdı” şeklinde söylemiştir.
792
Burdan sonrasını derleme anında orada bulunan Mehmet Çoban anlatmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu
hikâyeli türkünün ikinci bölümü Mehmet Çoban’a aittir.
793
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ben Döne’mi gelin edsem de”
şeklinde söylenmiştir.
794
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonunda parantez içinde deşifre
edemediğimiz sözcüğü kullanmamıştır. Dördüncü dize ise “Çeker (de) özeni özeni” şeklinde söylenmiştir.
790
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Yitirdim telli sunamı
Ağ eline (de) al ġınayı (da neyleyim)795
Yakar bezeni bezeni
Ġoç Köroğlu’m kefin eyler
Hani Áyvaz’ım bizi dinler
Benim (de) Döne’m ne hoş oynar796
Oynar (da) gezini gezini
Köroğlu’nun bu dörtlüklerini duyan Ayvaz, eşine “Babamın başında bir hal var.” der. Hanımı ise
“Bre ulan acāk nazlanıyálar.” diyerek bir şey olmadığını söyler. Ancak Ayvaz’ın gönlü rahat
etmez ve Köroğlu’nun odasına gelir. Bakar ki Köroğlu’nun nişanlısı Şirin Döne ölmüştür. Artık
yapacak bir şey kalmamıştır. Sabah olunca Köroğlu’nun elbisesinin odada olmasına karşın
Köroğlu’nun olmadığını; Köroğlu’nun atının eyeri ve diğer binit malzemesinin ahırda olmasına
karşın atın olmadığını görürler. Köroğlu, atıyla sırra kadem basmıştır. Bu yüzden Köroğlu’nun
mezarı da bulunmamaktadır.
82. KAMAN AĞIDI I797
Bahçe’nin Kaman köyünde bir aile yaşarmış. Bu ailenin dokuz oğlu, iki kızı varmış. O dönemde
Kars’ta bir savaş başlar. Kars’a askere giden dokuz erkekten hiçbiri gelmez. Evli olan bu
erkeklerin hanımları, iki kız kardeşi ve yaşlı anne ve babadan oluşan aile, perişan bir duruma
düşer. Çünkü bağda bahçede erkek gücüyle yapılan işleri yapacak kimse kalmamıştır. Bu
çocukların annesi, bir gün çok duygulanır ve çocuklarını da türkünün içine katarak aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Ġaman’da uşak ġalmadı
Ladıf geddi sürüyünen
Hep ġapandı böğük evler798
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ağ ellere (de) al ġınayı (da)”
şeklinde, dördüncü dize ise “Yakar bezeni özeni” şeklinde söylenmiştir.
796
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
797
Bu hikâyesi olan ağıt, 01.09.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardakta ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021
tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâyeli ağıdı, on-on beş yaşlarında iken yörenin ünlü
âşıklarından Kır İsmail’den öğrenmiştir.
798
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Ġoca ġaldı ġarıyınan
Ladıflar geliyor dense
Müjdecisi eve gelse
Halıl Kahya’m ġıra binse799
Süleyman’ım doruyunan
Aslanlar geldi güleşir
Yiğitler800 ġana bulaşır
İnşallah Hızır ulaşır801
Al bayraġlı periyinen
Çavışlar bölüğün düzer
İstikamlar mezar ġazar
İnşallah káfiri bozar802
Peygamber’in zoruyunan
Aňġşe’min gözleri sürme
Arzı’mın beliği sırma
Gölden uçdu bir çift durna803
Ötüşüyo diliyinen
Omar Aslan Ali’yinen804
Benli Fakı’m sarıyınan
Acep ġavuşdu m(u) ola805
Mahsur oğlum Veli’yinen
Ġars’da ġavġa ġuruluyo
Ladıf ora deriliyo

799

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bir önceki derlememizde “Büyükler” olarak söylenen bu sözcüğün Çoban ile 18.09.2020 tarihinde
görüşmemizde “yiğidler”olarak söylenmesi gerektiğini belirterek ilgili sözcüğü değiştirmemizi istemiştir.
801
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
802
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
803
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
804
Son iki dörtlüğü icra anında orada bulunan İbrahim Çoban’ın isteği üzerine Mehmet Çoban söylemiştir.
805
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
800
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Trampetler çalınıyo
Mızıkalı boruyunan806
Aman Göğ Emine’m aman
Ġayri üsdümüzden kalġsa duman
Bizim vatanımız Ġaman807
Mor sümbüllü ġoruyunan
83. BEN DOSDUMA SELAM SALDIM808
Derdiçok, amcası kızına sevdalanır. Kızın da gönlü olmasına rağmen Derdiçok’un fakirliği
sebebiyle evlenemezler. Derdiçok’un sevdiği kızı zengin bir adama verirler. Aradan belli bir
zaman geçince bu kızın köyünden bir çerçinin yolu Derdiçok’un köyüne düşer. Derdiçok, bu
adama sevdiği kızı tanıyıp tanımadığını sorar. Bu adam da tanıdığını söylemesi üzerine Derdiçok,
kıza bir mektup yazacağını ve bu mektubu kıza ulaştırmasını bu adamdan ister. Adam da mektubu
götürmeyi kabul eder. Derdiçok mektubuna aşağıdaki dörtlükleri yazar ve adama verir.
Ben dosduma selam saldım
Alsın gözleri sürmelim
Nolur (da) geri cevabını809
Salsın gözleri sürmelim

Yavrum yeni mi dillenin
Yanakda açmış güllerin
Şeker (de) desem (de) göňüllenin 810
Balsın gözleri sürmelim
İbrahim Çoban ile 18.09.2020 tarihinde yüz yüze görüşmemizde bir önceki derlemede bu dörtlüğü
vermeyi unuttuğunu söylemiştir. Biz de bu dörtlüğü kendisinin dediği yere ekledik.
807
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dizedeki “sümbüllü” yerine “çimenli”
sözcüğü kullanılmıştır.
808
Bu hikâyeli türkü, 01.09.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardağın üstünde derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan
derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâyeli ağıdı, on-on beş yaşlarında iken yörenin ünlü âşıklarından
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden Güllü Kahya’dan öğrenmiştir. İbrahim Çoban, Güllü Kahya’dan bu şekilde
öğrendiğini, bu hikâyeli türkünün devamının olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir.
809
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Bu mektubun (da) cevabını”
şeklinde söylenmiştir.
810
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “ġız” sözcüğü
eklenmiştir.
806
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Ben yanıyám tüte tüte
Gedmem (de) köylerine öte
Bu bayramda (da) ziyarete811
Gelsin gözleri sürmelim
Ördsene yüzüme perde
Atın ben yanayım derde
Siz de minned eylen burda
Ġalsın gözleri sürmelim812
Derdiçok derdin teze mi
Zülfün yüzüne düze mi
Ġızlarınan (da) cenezemi813
Ġılsın gözleri sürmelim
84. BENİM KEYFİM YAYLADANDAN EY(İ) OLUR814
Çok eski zamanlarda Düziçi’nin Bayındırlı köyünde Hatın Memmed denen bir adam ile karısı
varmış. Bu aile yaz gelince her zaman Düldül Dağı’nın eteklerindeki yaylaya göçerlermiş. Bir
yaz ise bilinmeyen bir nedenden dolayı Düldül Dağı’na değil de Düziçi’nin hemen yanıbaşında
yükselen Dumanlı Yaylası’na göç etmek zorunda kalmışlar. Tabii, Düldül Dağı’ndaki yayla
Dumanlı Yaylası’na göre hem daha serin hem de havası daha güzeldir. Bunun dışında Dumanlı’ya
geceleri bazen yöresel ağızda “zopur” denen bir çeşit yaz yağmuru yağmaktadır. Hatın
Memmed’in hanımı Dumanlı Yaylası’nı bu yüzden hiç beğenmez. Hatta bu yaylaya geldiklerine
çok pişman olup yazı kendi köyünde geçirmenin daha uygun olacağını bile düşünür. Dumanlı
Yaylası’nı beğenmeyen bu kadın, bu duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir.

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Bayram (da) günü ziyarete”
şeklinde söylenmiştir.
812
İbrahim Çoban, bu dörtlüğü ezgiyle söylediğinde söylememiştir. İbrahim Çoban’dan bu türküyü şiir
şeklinde söylemesini istediğimizde bu dörtlüğü söylemiştir.
813
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “İmam olsun (da) cenezemi”
şeklinde söylenmiştir.
814
Bu hikâyeli türkü, 26.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan İbrahim Çoban’ın kendi evininin avlusunda ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban,
bu hikâyeli türküyü çok eski zamanlarda çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
811
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Dumanlı’nın yaylalığı bataydı
Her daşında bir keklicek öteydi
Bayındırlı’nın ġabaları yeteydi
Benim keyfim yayladandan ey(i) olur
Çuvaldız elimde köynek himirrim
Susadıkça sarnıcın suyun sümürrüm
Acı mucu demez calak gemirrim
Benim keyfim yayladandan ey(i) olur
Ağ dudun da dibinde de yatarım
Birem birem kömbelerden atarım
Görünen işimi kakar dutarım
Benim keyfim yayladandan ey(i) olur
Lāġabım Ġarı da öz adım Eşe
Her iş gelirmiş sağ olan başa
Ġarpızın tasmasın çalarım daşa
Benim keyfim yayladandan ey(i) olur
85. GÖÇ ELİF’İM VAKTI GELDİ YAYLANIN815
Çok eski zamanlarda Ali adında bir genç çok sevdiği amcasının kızını kaçırır. O dönemlerde kız
kaçıranlar; bir ağanın himayesine sığınırlar, ağa da bu gençlere kol kanat gerer, oğlan ile kız
tarafını barıştırırmış. Amcasının kızını kaçıran Ali, Çukurova’da Avşar Beyi denen bir ağanın
yanına varır. Ağa’nın adamları, gelini bir odaya koyarlar. Ali de o köyün gençleriyle birlikte ava
gider. Ali, köyün gençleriyle ava gittiğinde Ağa’nın adamlarından biri gelini görür. Hemen
Ağa’nın yanına vararak gelen gelinin çok güzel olduğunu ve kaçırmaması gerektiğini söyler.
Ağa’nın aklına bu sözler yatar ve gelini görmeye gider. Gelinin çok güzel olduğunu görüren ağa;
ben bunu kaçıranı öldürürüm, onu da bir yere atarım, bu gelini de ben alırım, diye bir düşünceye

Bu hikâyeli türkü, 26.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardakta ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021
tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu türküyü çok eski zamanlarda çevresindeki âşıkların
birinden öğrenmiştir. İbrahim Çoban, bu ağıdın daha birçok dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin bu
kadarını hatırlayabildiğini belirtmiştir. Aynı kaynakkişiden derlenen türkünün varyantı için bkz. (Tolu ve
İşlek, 2018: 89-91).
815
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kapılır. Ağa, Elif’e kendisiyle evlenmesi halinde Elif’i köşklerde yaşatacağı, elini sıcak sudan
soğuk suya sokturmayacağı tarzında vaatlerde bulunur. Ali’nin nişanlısı Elif ise bu vaatleri elinin
tersiyle iter ve amcasının oğlundan vazgeçmeyeceğini bildirir. Elif’in kendisininin teklifini kabul
etmemesine çok ama çok sinirlenen ağa, bu öfkeyle Elif’i öldürür. Ağa’nın adamları ve köylüler
Elif’i gömmek için pınar başında hazırlıklara başlarlar. Bu arada ava giden Ali av arkadaşlarıyla
köye döner. Pınarın başında bir cenaze için toplanıldığını anlar ve oradakilere bu cenazenin kim
olduğunu sorar. Oradakilerden biri, Avşar Beyi’ne sığınan Ali’nin nişanlısının cenazesi olduğunu
söyler. Elif’in ağa tarafından öldürüldüğünü öğrenen Ali, ağanın evine varararak ağayı öldürür ve
Elif’in intikamını alır. Ağayı vurduktan sonra Elif’in cenazesinin yanına gelen Ali, Elif’e
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Emmim ġızı ben Elif’im al ġaçdım816
(Ah) Ġaçdım (da) Avşar Bē’nin üsdüne düşdüm
Ġız Elif ben senden nasıl vazgeçtim (şimdi vazgeçtim)817
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın
Hele bakın da şu gelinin ġasdine
Yatırmışlar mezlánin üsdüne
Çinçin Buğazı’ndan (da) göğsün üsdüne818
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın
Elif’in göçü de erden geceden
İma geyikler (de) seyreder yüceden
Çinçin Buğazı’ndan Türkmen Ġoca’dan819
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın
Çukurova (da) yana yana (da) örd olur
Her sineği (de) can alıcı ġurd olur
Eller göçer (de) yüreğime derd olur
İbrahim Çoban, türküyü söyledikten sonra derleme esnasında orada bulunan İbrahim Çoban’ın kardeşi
Mehmet Çoban bu dörtlüğü söyledi. Mehmet Çoban, bu dörtlüğü söylerken İbrahim Çoban bu türkünün ilk
dörtlüğünün bu dörtlük olduğunu belirtti. İbrahim Çoban bu türküyü bize aktarmadan önce ve aktarırken
eksik olduğum yerleri tamamla, diye kardeşine telkinde bulunmuştu.
817
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Elif ġız senden şimdi vazgeçtim
(nasıl vazgeçdim)” şeklinde söylenmektedir. Dördüncü dize ise “Göç sevgilim vaktı geldi yaylanın”
şeklinde söylenmiştir.
818
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
819
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
816
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Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın
Elif’in yorganın (da) dürdüm ġaldırdım
Ellerimi820 (de) ġızıl ġana bandırdım
Seni öldüreni ben de öldürdüm
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın
86. ÖLDÜRÜLEN SEKİZ KARDEŞ VE BABALARININ AĞIDI821
Çukurova’da göçerevli yaşamın egemen olduğu zamanlarda beşi erkek dördü kız olan Yörük bir
aile varmış. Bu aile de göçerevli bir yaşam sürmektedir. Bu erkek kardeşlerden birinin adı
Mehmet olup eşi çok güzelmiş. Bu aile, Çukurova’da bir ağanın yakın bir yerine konmuşlar. Bu
ağa Kürt imiş. Bu aile kendi çadırlarında yaşamlarını sürdürürken bu ağanın bir adamı Mehmet’in
hanımını görür. Hemen ağasının yanına koşarak “Şo ġara çadır var ya. Ora bir gelin gelmiş ki
anca saňa müsteyik. O ġadar güzel.” deyince ağa “Vallah ben onu gedip alacağım.” der ve silahlı
adamlarını da alarak çadırın oraya varır. Ağa ve ağanın adamları çadırın önünde Mehmet’e
seslenirler. Mehmet, bu gelenlere ne istediğini sorar. Ağa ise hanımını istediğini söyler. Mehmet,
bu duruma çok kızar ve hanımını vermeyeceğini söyler. Ağanın zorla da olsa alacağını söylemesi
üzerine orada bir kavga çıkar. Bu hengâmede çadırındaki dolma tüfeğini alan Mehmet, bu
gelenlerden birini öldürür. Ağa ve Ağa’nın adamları, çadırı yaylım ateşine tutarlar. Dokuz
kardeşten ancak bir kız, Mehmet’in hanımı ve bu kızın annesi sağ kalır. Bu ağa ve adamları
bununla da kalmayarak sağ ele geçirdikleri gelinin elini kolunu bağlayarak gelini alıp götürürler.
Kız annesiyle birlikte, her biri bir yerde ölü yatan kerdeşlerini ve babasını bir araya getirerek yan
yana koyar. Kız ve annesi bu acıya dayanamaz ve aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar.
Sabaħınan Kürtler geldi
Gelin kimin diye sordu
Ġurban olam Memmed ġardaş822
Sıkınca birini vurdu

01.09.2020 tarihinde yaptığımız görüşmede “Elif’im” sözcüğünü yanlış söylediğini ancak doğrusunun
“Ellerimi” olması gerektiğini belirtti. Biz de buna istinaden bu kelimeyi düzelttik.
821
Bu hikâyesi olan ağıt, 26.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan Akdere Farsağı köyü yakınlarında bulunan
Değirmendere denen yerde bir çardakta ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. İbrahim Çoban, bu hikâyeli ağıdı, yaklâşık 50 sene önce Çitli
köyünden olan Âşık Kör Tavıt’tan öğrenmiştir.
822
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Gelinin gözü sürmeli
Ġolları altın burmalı
Gelin Kürd’ün içine geddi823
Sırtı da sade sırmalı
Babam hökümedden gelir
Damı dolanı dolanı
Ne yatıyon Memmed ġardaş824
Ġana beleni beleni
Sabaħıňan bir ġuş öter
Sesin sesime ġatar
Dokuzun da öldürmüşler825
Babam başucunda yatar
Yeter Şahmeran’ım yeter826
Gördünüz mü bundan beter
Ġardaşları öldürmüşler827
En üsdde babam yatar
Kız bu dörtlükleri söyledikten sonra kızın anası da kızına “Bir dörtlük de ben söyleyim” der ve
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Kele ġızım kele ġızım
Tükendi ġalmadı özüm
Beş ġızın dördün kesmişler828
Mor belikler düzüm düzüm

823

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
825
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Dokuz şehid bir arada” şeklinde
söylenmiştir.
826
İbrahim Çoban bu ağıdı söyledikten sonra derleme anında orada bulunan İbrahim Çoban’ın kardeşi
Mehmet Çoban, bu dörtlüğü söylemiştir. Mehmet Çoban ayrıca İbrahim Çoban türküyü söylerken kızın
anasının söylediği dörtlüğe geçeceği sırada kardeşine üçüncü dörtlüğün ilk dizesini söyleyerek bu dörtlüğü
kardeşine hatırlatmıştır.
827
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
828
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
824
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87. CORONA829
2020 yılının başlarında dünyayı kasup kavuran Covid-19 salgını çıkar. Bu salgından Türkiye de
etkilenir ve Mart ayından itibaren sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli tedbirler alınır. Bu süreçte hem
devlet yetkilileri hem de medya sokağa çıkılmaması, insanların bir araya gelmemesi gibi çeşitli
konularda sürekli telkinlerde bulunur. Velakin bu kurallara İbrahim Çoban da riayet eder. İbrahim
Çoban’ın Düziçi’nde âşık arkadaşları vardır ve bunlarla salgından önce bir araya çeşitli vesilerle
bir araya gelmekteydi. Bu salgından dolayı ne bu âşıklarla ne de konu komşusuyla bir araya
gelebilir. Bu durum bir müddet devam etmesi üzerine Düziçi’ndeki âşık arkadaşları telefonda
İbrahim Çoban’dan bu salgına karşı bir türkü söylemesini isterler. İbrahim Çoban da
arkadaşlarının bu sözleri üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bize bu hasdalık ta Çin’den geldi
Eşleri dosdları göremez olduk
Gece gündüz (de) yatıyorum içerde830
Ġomşudan ġomşuya (da) varamaz olduk
Ġadir Mevla’m (da) nasıl olur ħalımız
Ġapanıyo (da) açılmıyor yolumuz
Günden güne (de) çuğalıyá ölümüz831
Arıyok (da) bir çare bulamaz olduk
Günümüz (de) ġorkuyunan geçiyo
Yaşlılar dünyadan çabık göçüyo
Bakdım millet (de) birbirinden ġaçıyo832
Ħalını ħatırını (da) soramaz olduk
Bize bu hasdalık (da) nereden geldi
Bütün millet buna hep teslim oldu

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 20.07.2020 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin
Akdere Farsak köyünde oturan 1943 doğumlu İbrahim Çoban’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
830
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
831
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
832
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “ġardaş” sözcüğü
eklenmiştir.
829
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Camiler ġapandı (da ġardaş) ipissiz ġaldı833
İçerde cemaat (de) göremez olduk
Ġadir Mevla’m ne oldu bize
Herkeş çok ġorkuyo da çıkmıyor geze
Beş kişi toplansa (da gardaş) veriyo ceza834
Çarşıda pazarda (da) duramaz olduk
Çobanoğlu işde böyle yazıyo
Bu hasdalık (da) hepimizi üzüyo
Candarmalar da sokaklarda geziyo835
Artık selam dahi veremez olduk
88. KARACAOĞLAN FARSAKLIDIR836
İbrahim Çoban, babasından öğrendiği bilgilerden hareketle bir türkü söylemiştir. Bu türkünün
yazılış hikâyesi ise şu şekildedir: 1999-2004 yılları arasında Düziçi’nde belediye başkanlığı yapan
Cemal Algan, Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde
Düziçili ve civarındaki âşıkları bir araya toplayarak programlar düzenler. Bu programlarda
âşıklar, ağırlıklı olarak Karacaoğlan türküleri icra ederler. Sıra İbrahim Çoban’a gelince
oradakiler, bir de Karacaoğlan’ı senden dinleyelim derler. İbrahim Çoban da babasından
öğrendiği bilgilerden hareketle Karacaoğlan’ı anlatan aşağıdaki türküsünü söyler:
Nacar Yaylası’nda yurdu
Mevla’sına gönül verdi
Atam dedem böyle derdi837
Ġaracoğlan Farsaklıdır

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki parantez içerindeki “ġardaş”
sözcüğü söylenmemiştir.
834
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizede yer alan parantez içerisindeki
“ġardaş” sözcüğü kullanılmamıştır. Dördüncü dize ise şu şekilde söylenmiştir : “Çarşıda bazarda (da)
duramaz olduk”.
835
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “sokaklar” sözcüğünden önce
“ara” sözcüğü söylenmiştir.
836
Bu türkü, 20.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak köyünde
oturan 1950 doğumlu İbrahim Çoban’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
837
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
833

898

Bilmiyem bilsin yerini
Daz’da bulmuşdur pirini
Sahillerin öz torunu838
Ġaracoğlan Farsaklıdır
Alıç’dan Hoğdu’ya göçmüş
Soğuk sularından içmiş
Bütün ömrü burda geçmiş839
Ġaracoğlan Farsaklıdır
Yüze doğru varmış yaşı
Dünyada yokmuş eşi
Bütün âşıkların başı840
Ġaracoğlan Farsaklıdır
Çobanoğlu sözüm yeter
Dili dilimizi dutar
Ceseti Hoğdu’da yatar841
Ġaracoğlan Farsaklıdır
89. KARACAOĞLAN BENİM DEDEM842
Akdere Farsak köyü, Varsak Türkmen aşiretine mensup bir köy olup bu köy ahalisi kendilerini
Karacaoğlan’ın torunları olarak görmekte ve Karacaoğlan’ı sahiplenmektedir. Mehmet Çoban da
haliyle bu köyden olduğu için Karacaoğlan’a sahip çıkmakta ve kendisini Karacaoğlan’ın torunu
olarak görmektedir.
Mehmet Çoban, 2014 yılında köy muhtarı olur. O dönemde Düziçi Muhtarlar Derneği başkanı
İsa Hedef, Düziçi’ndeki muhtarları toplayarak il dışına birçok gezi düzenler. İsa Hedef, 2016
838

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “bütün” sözcüğü
yerine “birez” sözcüğü kullanılmıştır.
840
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “ġardaş” sözcüğü
eklenmiştir.
841
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
842
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.03.2021 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinin avlusunda
derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
839

899

yılında yine Düziçi’ndeki birçok muhtarı toplayarak Konya, Çanakkale, İstanbul ve Ankara
illerini kapsayan bir gezi düzenler. Bu geziye katılan muhtarlardan biri de Mehmet Çoban’dır. Bu
ekip; Konya, Çanakkale, İstanbul’u gezdikten sonra Ankara’ya gelir. Ankara’da TBMM’yi gezen
bu ekip, Osmaniye milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nu ziyaret ederler. Durmuşoğlu, bu
muhtarları en iyi şekilde ağırlar. Bu ziyaretten sonra o dönemin diğer Osmaniye milletvekili Prof.
Dr. Ruhi Ersoy’u makamında ziyaret ederlerler. Muhtarları çok iyi bir şekilde karşılayan Ersoy,
muhtarlarla tek tek ilgilenir. Gelen Muhtarlar da kendisini kısaca tanıtır. Sıra kendisine gelen
Mehmet Çoban, Düziçi’nin Akdere Farsak köyünden olduğunu söylemesi üzerine Ersoy: “Ooo,
muhtarım. Düziçi’nin alayı Farsak. Sen zatı Düziçi’nin muhtarıymışsın, Farsağı bırak.” diyerek
Çoban’a ayrı bir ilgi gösterir. Bu tanışma faslından sonra öğle yemeği için Meclis’in
yemekhanesine geçerler. Mehmet Çoban ile Ruhi Ersoy tesadüf eseri yemekte de karşı karşıya
otururlar. Bu yemek esnasında yapılan sohbette Ruhi Ersoy, Varsak Türkmen aşiretinin tarihi
hakkında bilgi verdikten sonra Varsakların önemli bir Türkmen boyu olduğunu belirtir. Akabinde
ise Karacaoğlan’ın Varsak Türkmen aşiretinden olduğunu söylemesi üzerine Mehmet Çoban,
“Karacaoğlan dedem benim.” der. Ruhi Ersoy da Mehmet Çoban’ın bu sözünü onayladıktan sonra
Karacaoğlan’ın büyüklüğünden bahseder. Bu arada ilçenin diğer muhtarları Ruhi Ersoy’un
Mehmet Çoban ile yakından ilgilenmesi gözlerinden kaçmaz. Meclis’te her iki milletvekili
tarafından en iyi şekilde ağırlanan muhtarlar, Meclis’ten ayrıldıktan sonra ilçeye doğru yola
koyulurlar. Dönüş yolunda arabadaki muhtarlardan bazıları şaka amaçlı bazıları ise biraz da
kıskandıklarından ötürü Mehmet Çoban’a Ruhi Ersoy’un kendisine daha fazla ilgi göstermesi
üzerinden takılırlar. Bu takılmalar devam ederken arabada bulunan bir muhtar, ortamın
şenlenmesi amacıyla Mehmet Çoban’dan bir türkü söylemesini rica eder ve arabanın
mikrofununu Mehmet Çoban’a uzatır. Diğer muhtarlar da Çoban’a türkü söyleme konusunda
teşvik edici sözler söylemesi üzerine Mehmet Çoban, bir türkü söylemeye karar verir. Orada Ruhi
Ersoy’a söylediği “Karacaoğlan dedem benim” sözü aklına gelir. Bu söz üzerine bir türkü
söylemeye karar verir ve orada irticalen aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabın’ın çayından geçmiş
Soğuk sularıňı içmiş
Ekin ekmiş orak biçmiş843
Ġaracoğlan dedem benim
Patişah’dan ferman gelmiş
Farsaklara beret vermiş
843

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Genç yaşında âşık olmuş844
Ġaracoğlan dedem benim
Dosddan almış yarasını
Gezmiş Ġurtlar Ġalesi’ni
Terk eylemiş sılasını845
Ġaracoğlan dedem benim
Naçar Yaylası’n yaylamış
Orada göňül eylemiş
Saz çalmış türkü söylemiş846
Ġaracoğlan dedem benim
Alıc’ın Yurdu’nda yadmış
Oğlak sürmüş davar güdmüş
O Haġġ’ın sırrıňa yedmiş847
Ġaracoğlan dedem benim
Memmed Çoban böyle bilir
Atasından ilham alır
Mezarı Hōdu’da durur848
Ġaracoğlan dedem benim
Mehmet Çoban, bu türküyü söyledikten sonra arabadaki muhtarlar Mehmet Çoban’ı alkış tufanına
tuttuktan sonra “Tam torunuymuş Ġaracoğlan’ın arkadaş.” tarzında sözler söyleyerek Mehmet
Çoban’ı tebrik ederler.
90. FADIMA849

844

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
846
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
847
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
848
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “durur” sözcüğü
yerine “olur” sözcüğü söylenmiştir.
849
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.03.2021 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinin avlusunda
derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. Mehmet Çoban, bu
türküyü uzun yıllar önce bizzat bu türküyü yakan Gürcü Yusuf’tan sözlü kültür ortamında öğrenmiştir.
845
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Düziçi’nin Bayındırlı köyünde Gürcü Yusuf adıyla bilinen yer yer kınalarda kınacı âşıklık da
yapan Yusuf Meşe adında biri vardır. Gürcü Yusuf’un Toprakkale ilçesinin Tüysüz Beldesinde
tanıdıkları vardır. Gürcü Yusuf, bu tanıdıkları vasıtasıyla bu beldede yer yer tütün satmaktadır. O
zamanlar tütün kaçak olup cezası çok ağırdır. Gürcü Yusuf, yine bu beldeye tütün satmaya gider.
Tütünü Toprakkale’de bir bakkala koyduktan sonra tanıdıklarının yanına giderken yolda iki
kolcunun telaşlı telaşlı dolaştığını görür. Bu kolcuları gören Gürcü Yusuf, telaşa kapılır ve
kolculara görünmemek için hemen gizlenerek kolcuları göz ucuyla takip etmeye başlar. Bu iki
kolcu Gürcü Yusuf’un bakkala koyduğu tütünü bulur. Uzaktan bu durumu gören Gürcü Yusuf,
korkudan oradan gizlice ayrılarak kendini araziye vurur. Gürcü Yusuf, kolcuların kendisini kendi
köyünde de yakalabileceği korkusuyla kendi köyüne de gelmez. Gürcü Yusuf’un kendi köyü
Bayındırlı’da Andırınlı Ali olarak bilinen Ali Uyduran adında bir kişi yaşamaktadır. Andırınlı
Ali, o yaz Andırın ile Düziçi sınırını oluşturan Ceyhan Nehri’nin Andırın tarafında bulunan büyük
bir araziye ticaret amaçlı salçalık biber dikmiştir. Yanında da civar köylerden işçiler
çalıştırmaktadır. Kendi köyüne gelemeyen Gürcü Yusuf, Andırınlı Ali’nin yanına vararak durumu
ona anlatır. Gürcü Yusuf’u dinleyen Andırınlı Ali, kolcuların Gürcü Yusuf’u arayıp aramadığını
kontrol etmek için köye gidip geleceğini söyleyerek oradan ayrılır. Ayrılmadan önce de kendi
gelene kadar işçilerin başında durmasını tembih eder. Zaten işçi sıkıntısı çeken Andırınlı Ali,
Gürcü Yusuf’u tarlada çalıştırmak için geri dönüşte Gürcü Yusuf’a kolcuların her tarafta onu
aradığı yalanını uydurur ve yanında saklanmasını söyler. Bu yalana inanan Gürcü Yusuf,
Andırınlı Ali’nin yanında kalmaya başlar ve Andırınlı Ali’ye yardım eder. Gürcü Yusuf, tarlada
yevmiye usulü çalışan işçilerle haşır neşir olur ve yer yer de onlara türkü söyler. Tarlada çalışan
işçiler, Gürcü Yusuf’un hem türküsünü hem de sohbetini çok sevdikleri için akşamları sırasıyla
evlerine konuk ederler. Evli ve üç çocuğu olmasına karşın kendisini bekâr olarak tanıtan Andırınlı
Ali, bu işçilerden Fadıma adındaki bir kızla ilişki yaşamaktadır. Günler böyle gelip geçerken
hasatın son günleri gelir. Gönül eğlediği Fadıma’yı başından atmanın planını yapan Andırın Ali,
Gürcü Yusuf’a durumu anlatarak Fadıma’ya kendisinden soğutacak tarzda bir türkü söylemesini
rica eder. Gürcü Yusuf da bu ricayı kırmayarak gerekeni yapacağını söyler. Fadıma’ya türkü
söylemek için fırsat kollayan Gürcü Yusuf, akşam Fadıma’nın misafiri olacağını söyler. Fadıma
ise bu teklife çok sevinir. Akşam olunca Fadıma, Gürcü Yusuf’u yanına alarak eve doğru yola
koyulur. Eve doğru giderlerken Gürcü Yusuf, Fadıma’ya bir türkü söylemek istediğini belirtir.
Hiçbir şeyden habersiz olan Fadıma, zaten iyi bir icracı olan Gürcü Yusuf’un kendisine türkü
söyleyecek olmasından memnun olur. Gürcü Yusuf, Fadıma’ya orada aşağıdaki dörtlükleri
söylemeye başlar:
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Aman aman al Fadıma
Sen ağlama gül Fadıma
Sizin bura yamrı yumru850
Ged orayı gör Fadıma
Fadıma ġahve bişirir
Ali aġlını şaşırır
Saňa balkon ev yakışır851
Bunun evi hū Fadıma
Neder deli göňlüm neder
Aşk adamı deli eder
Bir gün olur Ali gider852
Senin işin zor Fadıma
Yusuf Meşe’m böyle bilir
Takdir de yerini bulur
Bekâr (da) olsa belki alır853
Birġaç çocuk var Fadıma
Türküdeki mesajı anlayan Fadıma, Gürcü Yusuf’un yanından ayrılarak evine doğru ağlayarak
koşmaya başlar. Fadıma, bir daha tarlaya çalışmaya gelmez. Böylece Andırınlı Ali, planladığı
gibi bu türkü sayesinde Fadıma’yı başından atmış olur.
91. SAŇA DİYÁM SAŇA (DA) HASAN ĠALESİ854

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “Ged orayı” sözcüğü yerine
“Düziçi’ni” sözcüğü kullanılmıştır.
851
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
852
Son iki diz eiki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ağlıyarak ġal Fadıma”
şeklinde söylenmiştir.
853
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Bekar (da) olsa belki (de) alır/üç
beş çocuk var Fadıma” şeklinde söylenmiştir.
854
Bu hikâyeli türkü, 08.11.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan abisi İbrahim Çoban’ın evinin avlusunda ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
Mehmet Çoban, çok küçük yaşlarda bu hikâyeli türküyü babasıyla tarla işlerinde çalışırken babasından
öğrenmiştir.
850
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Dadaloğlu, Hasan Kalesi’ni almak için yaptığı bir mücadelede savaşı kaybeder. Savaşta birçok
adamını kaybeden Dadaloğlu, aşağıdaki türküyü söyler:
Saňa diyám saňa (da) Hasan Ġalesi
Alt yanında (da) döğüş oldu dön oldu
Yürēğinde olan (da) döndü döğüşe855
Arap atın ġoç yiğidin gün oldu (gün oldu)
O gece gördüğüm de ġara düşler
Hesaba gelmez de kesilen başlar
Atımızı gemleyen güccük ġardeşler856
Engel tarafından bize gel oldu (ahh gel oldu)
Öğleninen (de) ikindinin arası (arası)
Ecel geldi (de) ölmemizin sırası
Ġaraardıçlı (da) ġamalağın arası857
Işıl ışıl gül gülüce ġan oldu (ġan oldu)
Diyor Dadaloğlu’m (da) geldi döküldü
Nice ġoç yiğidlerin (de) beli büküldü
Üç yüz adlıyıňan (da) harbe dıkıldı858
Geldi yüzü iki yüzü yoğ oldu (yoğ oldu)
92. ÖKSÜZ ALİ II859
Öksüz Ali’nin babası ölünce amcasının yanında büyümeye başlar. Amcası zengin olup bir de kızı
vardır. Öksüz Ali ile amcasının kızı birbirini sevmesine karşın kızın annesi, kızını Öksüz Ali’ye

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin sonunda yer alan parantez
içindeki sözcüğün başına “ey” ünlemi eklenmiştir.
856
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
857
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
858
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
859
Bu hikâyeli türkü, 01.09.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardağın üstünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. Mehmet Çoban, bu hikâyeli türküyü kimden öğrendiğini
hatırlamamakla birlikte ilk gençlik çağlarında öğrenmiştir. Derleme anında orada bulunan İbrahim Çoban,
Öksüz Ali’nin akşamdan sabaha kadar anlatılan büyük bir halk hikâyesi olduğunu, ancak kendilerinin
yalnız bu kadarını hatırlayabildiğini belirtmiştir. Türkünün bir varyantı için bkz. (İşlek, 2012: 380).
855
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vermek istemez. Öksüz Ali, amcasının kızını kaçırmak zorunda kalır. Öksüz Ali, kızı alarak başka
bir yerde yaşayan Develioğlu adında bir ağanın yanına sığınır. Develioğlu’nun Dağlı Halil adında
bir yeğeni Öksüz Ali’nin nişanlısını görünce bu kıza tutulur ve dayısından bu kızı kendine
almasını “Dayı, bu ġızı almazsan ben ölürüm. Baňa bu ġızı muhaġġaġ alācan” sözleriyle dile
getirir. Develioğlu, yeğenin bu ısrarı karşısında çaresiz kalır ve bu kızı yeğenine almanın çaresini
düşünür. Develioğlu’nun dağda eşkıyalık yapan bir arkadaşı vardır. Öldürtmek istediği kişileri bir
bahaneyle bu eşkıyanın yanına gönderir, eşkıya da bu gelen kişilerin Develioğlu tarafından ölüm
emri verilen kişiler olduğunu bildiği için bu kişileri öldürürmüş. Develioğlu, Öksüz Ali’yi yanına
çağırarak eline bir mektup uzatır ve bu mektubu dağda yaşayan eşkıyaya götürmesini ister. Bir
şeyden habersiz Öksüz Ali, belirtilen adresteki eşkıyanın yanına doğru yola koyulur. Öksüz Ali,
mektubu götürmek için yola çıktığında Develioğlu, Öksüz Ali’nin kesin olarak öldürüleceğinden
emin olduğu için yeğeninin düğün hazırlıklarına başlar. Davullar çalınmaya, halaylar çekilmeye
başlanır.
Öksüz Ali, eşkıyanın yanına vardığında eşkıya, Öksüz Ali’nin üst başının çok perişan olmasından,
çok masum bir görünüme sahip olmasından dolayı Öksüz Ali’ye acır ve onu öldürmek
istemediğini “Ulan yavrum. Ben burdan sağ adam göndermedim. Seni de göndermezdim yalıňız
senin şu sefilliğine çok acıdım. Senin bir nişanlın varımış. Onu da Dağlı Halil deye yēnine veriyá.
Sen hele edersen ed. Ben seni öldüremecim.” sözleriyle dile getirir. Eşkıyanın yanından ayrılan
Öksüz Ali, tekrardan Develioğlu’nun konağına doğru hareket eder. Konağa geldiğinde Dağlıoğlu
Halil ile nişanlısının düğününün çalındığını gören Öksüz Ali, omuzundaki sazını çıkararak orada
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Devel(i)oğlu deyi geldim yanıňa
Böyle işler yakışır mı şanıňa
Aldın nişannımı verdin Dağlı Halil’e860
İsderim yârimi ver Devel(i)oğlu [ver Devel(i)oğlu]
Ġarbi eser harmanlarım savrılır
Poyraz eser gemilerim devrilir
Bir cücük de bir çalıya çevrilir
İsderim yârimi ver Devel(i)oğlu [ver Devel(i)oğlu]

860

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.

905

Bu dörtlükleri söyleyen Öksüz Ali, Develioğlu’nun adamları tarafından tartaklanır. Bu
adamlardan biri, Öksüz Ali’ye acıyarak Öksüz Ali’ye gizlice “Lan ōlum, ged Güllü Hanım’a
şikayed ed. Ancā o ġurtarır seni.” diye akıl verir. Bunun sözler üzerine Öksüz Ali, aşağıdaki
dörtlükleri söylemeye başlar:
Niderim de Devel(i) oğlu niderim
Alır başım diyar diyar gederim
Varır Güllü Hanım’a ben şikayed ederim861
İsderim yârimi ver Devel(i) oğlu [ver Devel(i)oğlu]
Nolası da Öksüz Ali’im nolası
Heç gedmiyor başımızın belası
Dağlı Halil ölüp yâri baňa ġalası862
İsderim yârimi ver Devel(i) oğlu [ver Devel(i)oğlu]
Öksüz Ali’nin türküsünü konağın bir odasında dinleyen Güllü Hanım, hemen çıkagelir ve
kocasına yaptığı davranışın hoş olmadığını sert bir şekilde dile getirdikten sonra Öksüz Ali’ye
nişanlısını almasını ve gitmesini söyler. Öksüz Ali, nişanlısını alıp biraz uzaklaşınca düğün evinde
bir hareketlenme olur. Öksüz Ali, bu hereketlenmenin sebebini sorduğunda Dağlı Halil’in
öldüğünü söylerler. Öksüz Ali’nin verdiği beddua yerine gelmiş, Dağlı Halil kalp krizi geçirerek
ölmüştür. Öksüz Ali, nişanlısını alarak oradan uzaklaşır. Öksüz Ali ile nişanlısı yolda giderlerken
bir yerde davul sesi duyar. Bu arada ikisi de çok acıkmışlardır. Öksüz Ali, nişanlısına kendisini
beklemesini, kendisinin düğünden yiyecek bir şeyler getirmeye gideceğini söyler ve düğüne
doğru hareket eder. Öksüz Ali, düğüne vardığında düğünde eğlenenleri izlemeye dalar. Aradan
epey bir süre geçince nişanlısının beklediği aklına gelir ve düğünden iki ekmek alarak nişanlısının
yanına doğru yola koyulur. Nişanlısını bıraktığı yere gelince nişanlısının orada olmadığını görür.
Çaresiz bir şekilde sağa sola bakınan Öksüz Ali, at izlerini görür ve bu at izlerini takip etmeye
başlar. At izini takip ederken yolda bir çobana rastgelir. Bu çobana bir kızın buradan geçip
geçmediğini sorar. Çoban ise elleri ve ayakları bağlı bir kızın kalabalık bir grup tarafından atın
üzerinde götürüldüğünü söyler. Öksüz Ali, bu at izini takip ederek günler boyu yol aldıktan sonra
yolu bir düğün evine düşer. Bu düğün sevdiği kızı kaçıran bir ağanın oğlunun düğünü olduğunu
öğrenir. Bunun dışında oradaki ahaliden kızın kına yaktırmadığı haberini de öğrenir. Orada
sazlarıyla icralarını gerçekleştiren âşıklar da bulunmaktadır. Öksüz Ali’nin elindeki sazı gören
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ahali, Öksüz Ali’den bir türkü söylemesini rica ederler. Öksüz Ali, nişanlısının duyacağı şekilde
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Hey ala gözleri sevdiğim dilber863
Sen gülünü kime sundun evvela
Kipriklerin okdur sineme batar864
Kömür gözlüm uçlarını iyele (iyele)
Emmim ġızı göreyidim ölmeden
Sırtındaki mavi şalı solmadan
Bir bezirgen almış gedmiş ben de görmeden865
Benim yârim düşmüş dilden dillere (dillere)
Deryanın bekçisi beyler ben oldum
Ħak’ın emriyle ummana daldım
Söyleyin o yâre işde ben geldim866
Ağlamasın ġına yaksın ağ ele (ağ ele)
Öksüz Ali’m avlağında avında
Ġoca ġarı ġaybatinde ġovunda
Ġırşehir özünde müşür evinde867
Ağlar gördüm bir gözleri göğ ele (göğ ele)
Öksüz Ali, o gece nişanlısını tekrardan kaçırarak oradan uzaklaşır.
93. HACCE (HATİCE)868

Bu türkünün bir varyantı için bkz. (İşlek, 2012: 362-363; Karaburç, ty: 67-68; Karakaş, 2011: 395-396).
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “kömür” sözcüğü yerine
“Ġara” sözcüğü kullanılmıştır.
865
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
866
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
867
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
868
Bu hikâyeli türkü, 01.09.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardağın üstünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
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Mehmet Çoban, ilk gençlik yıllarında bir köye düğüne gider. Bu düğünde gördüğü bir kıza ilgi
duyar. Bu kızla karşılıklı olarak birbirine bakarlar ama konuşamazlar. Kızın adının da Hacce
(Hatice) olduğunu öğrenir. Düğünden uzun bir zaman sonra Çoban bu kızı bir çeşme başında
bacısıyla birlikte tekrardan görür. Çoban ile kız yine birbirine bakarlar ama bu sefer de kızın
bacısından dolayı yine konuşamazlar. İlgi duyduğu ama bir türlü konuşma fırsatı yakalamayadığı
bu kıza Çoban aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Hacce de ġarşımda serseri gezer
Basdığı yerlerde bağrımı ezer
Ak göğsün üsdünü gülünen düzer869
Domurcuk güllerin derişen nolur
Gel gözel buradan tuluğu ġaldır
Kerem ed sevgilim aslını bildir
Ya bura gelme de ya beni öldür870
Bir yiğid yoluna ölüşün nolur
Ġız neden ufacık senin eňlerin
Mevla’m nolacak benim hallerim
Ak göğsün üsdünde ebeş benlerin871
Göğsüyün düğmesi çözüşün nolur
Âşık Memmed odaňıza vardı mı
El bağlayıp divanıňa durdu mu
Baban seni heç kimsiye verdi mi872
Darılma sevdigim soruşun nolur
94. ALİ’NİN AĞIDI873
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
871
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
872
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
873
Bu hikâyeli türkü, 26.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bulunan bir çardağın üstünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü
kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. Mehmet Çoban, bu türküyü on-on beş yaşlarında
iken babasından öğrenmiştir. Mehmet Çoban’ın babası tarlada çalışırken olsun başka işlerle meşgul olurken
olsun devamlı süratte mırıldanarak türkü söylermiş. Mehmet Çoban da bu türküyü babasından babasıyla
ekin biçerken öğrenmiştir.
869
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Çok eski zamanlarda bir kız ile oğlan birbirini çok sever. Oğlanla kızın evlenmesi oğlanın
askerlikten dönüşüne kalır. O dönemlerde askerlik çok uzun sürdüğü gibi askere gidenlerin
bazıları da geri dönmemektedir. Oğlan da bu durumu bildiği için askere giderken Allah’a şöyle
bir niyazda bulunur: “Allah’ım beni geri getir de tek sevgiliminen ġavuşdur da o gece canımı al.”
Oğlan, askere gider ve uzun bir askerlikten sonra sağ salim geri döner. Sevdiği kız ile evlenmek
için düğün hazırlıkları yapılmaya başlanır. Düğün günü gelir çatar. Düğünden sonra oğlan ile kızı
güvey odasına koyarlar. Kız, evlendiği erkekle birlikte olmak için soyunmaya yeltendiğinde oğlan
kıza “Ħanım heç soyunma. Benim bir vādim var. Böyle ġucānda yatıp birez uyuyacām.” der.
Hanımı da soyunmaktan vazgeçerek eşinin başını kucağına alır ve öylece bekler. Aradan bir
müddet geçmesine karşın gelin, uyuduğunu sandığı kocasını uyandırmaya kıyamaz. Az sonra
uyanır, biraz sonra uyanır, düşüncesiyle sabah ezanına kadar kocasının uyanmasını bekler. Şafak
vakti kocasını uyandırmak için kocasının başını salladığında kocasının çoktan öldüğünü fark eder.
Kocasının öldüğünü gören gelinin dünyası başına yıkılır ve gelin, o acıyla kocasına aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Evimizin önü ġavak874
Dalın ġırdım ufak tefek
Gün ağardı addı şafak875
Uyan Ali’im sabah oldu
Ali’min geydiği atlas876
Ali’m kimselere bakmaz
Güvey olan böyle yadmaz877
Uyan Ali’m sabah oldu
Evimizin önü mezar878
Mezarlıkda gelin gezer
Ġayınpeder benden sezer879
Uyan Ali’m sabah oldu

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
876
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
877
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
878
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
879
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ġayınpeder baňa ġızar” şeklinde
söylenmiştir.
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Evimizin önü meşe880
Ne yatıyon Ali Paşa
Ġurban saňa Gelin Aňşe881
Uyan Ali’im sabah oldu
95. HEY AĞALAR SEVDİĞİMİ SORARSAN882
1950 doğumlu Mehmet Çoban’ın çocukluk yıllarında abisi İbrahim Çoban ile hemen hemen aynı
yaşlarda halasının oğlu Osman Kıraç bir kıza sevdalanır. Bu kızı çok istemesine karşın alamaz ve
kız başkasına gelin gider. Osman, dayısının oğlu İbrahim Çoban’ın yanına gelerek gelin olup
başkasına giden bu kıza kendi ağzıyla bir türkü söylemesini ister. İbrahim Çoban da halasının
oğlunun ağzıyla aşağıdaki türküyü söyler:
Hey ağalar sevdiğimi sorarsan
Ħak’dan sürmelenmiş ġaşı Güllü’nün
Gelin olmuş amma boyu ġısarak883
Tam on beşe değmiş yaşı Güllü’nün
Âşık olan söyler sözün sağını
Yayla ġarı sandım göğsü ağını
Adana İstanbul Maraş Dağı’nı884
Arasan bulanmaz eşi Güllü’nün
Ġulağına altın küpe dakınmış
Zülüfüne top menekşe sokunmuş
Taze gelin olmuş koku dökünmüş885
Kokar burcu burcu döşü Güllü’nün

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ġurban olsun Gelin Anşe” şeklinde
söylenmiştir.
882
Bu hikâyeli türkü, 26.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardağın üstünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
883
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
884
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
885
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Diyor Âşık Osman gedicim yâre
Arasam bulunmaz derdime çare
Aman Ġadir Mevla’m düşürme dara886
Birez tahlikeli işi Güllü’nün
96. ŞU BİZİM KÖYDE DE ĠURNAZ KEL BÖRKLÜ887
Akdere Farsak köyünde Cipilliyazı denen yerde köy ahalisinin tarlaları bulunmaktadır. Ancak o
dönemde köyde sulama kanalı bulunmadığı için bu tarlalar susuzdur. Köyün içinde çıkan bir su
vardır. Köylüler, bu suyu kanal vasıtasıyla Cipilliyazı’ya çıkarmaya karar verirler. Köy ahalisi,
bu kararı verirken ortaya çeşitli görüşler atarlar, farklı yorumlar yaparlar. Bu suyun çıktığı yer ile
Cipilliyazı arasında yükselti farkı bulunmaktadır. Cipilliyazı, suyun çıktığı yerden epey bir
yüksek bir konumdadır. Buna rağmen çalışmaya başlarlar. Kimisi kanal güzergâhındaki taşları
kırarken kimisi başka işlerle meşgul olur. Firik Ahmet lakaplı Ahmet İba ise Cipilliyazı’da tarlası
olmadığından bu çalışmalara katılmayarak yüksekçe bir mevkide yapılan çalışmaları seyreder.
Firik Ahmet, hem kanal işinde çalışan kişileri hem de kanal yapım çalışmaları başlamadan önce
köy ahalisininden bazı kişilerin kanalla ilgili söyledikleri sözleri göz önünde bulundurarak orada
aşağıdaki türküyü söyler:
Şu bizim köyde de Ġurnaz Kel Börklü
Şu köyün derdine bakalım demiş
Cipilliyazı’ya çeltik ekdirmiş
Bu arġı oraya çekelim demiş
Böylece de akıl çıkar mı başdan
Bir arġ yapdırmış da sadece daşdan
Üç yüz şilte çeltik almış Maraş’dan
Eker de maşġına bakarım demiş
Tıkı Maħmud ġayaları deldirir
886

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, 26.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan Akdere Farsağı yakınlarında bulunan Değirmendere
denen yerde bir çardağın üstünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden
07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir. Mehmet Çoban, bu hikâyeli türküyü 13-14 yaşlarında iken
bizzat Firik Ahmet’ten öğrenmiştir. Mehmet Çoban bu türküyü şiir şeklinde söylemiştir.
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Üdül Ali ellengeci öldürür
Köse Bekir ħıstasını böldürür
Bu sene de ayrı ekerim demiş
Sarı Omar yalanları yuvalar
Ġara Memmed başakcıyı ġovalar
Ġatar ġatar gelmiş tüllü develer
Çeltiği Maraş’a çekerim demiş
Ġara Bekir sağa sola çağırır
Ġad(ı)oğlu da çokça yemiş geğirir
Vilik Ġoca ivez yemiş bārır
Çeltiğin kökünü s… demiş
Kel İrbām gözlük dakmış gözüne
Dikkat eylen Memmed Ká’nın sözüne
Sen bak Mevla’m fakirlerin yüzüne
Sefil Āmed ellik dakmış biçiyá
97. HEY AĞALAR BİR GÜZELE UĞRADIM888
Cevdet Yeşil, Cahanbucağı denen yere giderken Dümbürdek’te odundan gelen bir grup bayanla
karşılaşır. Bu bayanlardan biri, Cevdet Yeşil’in çok hoşuna gider. Bu kızın ismini öğrenir ve bu
kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Hey ağalar bir güzele uğradım
Sorarsan aslını Düzüniçi’nde
Bülbül ne hoş öter amma yuvada889
Açılmış gülleri yazın içinde
Daha gelininde on beşdir yaşı

Bu hikâyeli türkü, 20.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021
tarihinde tekrardan derlenmiştir. Mehmet Çoban bu hikâyeli türküyü on yaşlarında Oluklu Çunur denen
köydeki bir kişiden öğrenir. Türkünün bir varyantı için bkz. (Yeşil, 2020: 85).
889
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
888

912

Üç günlük ay ġımı eğilmiş ġaşı
Sandım kı havada bir ħuma ġuşu890
Ne hoş yüzer ördek ġazın içinde
Gelin gimi ben de görmedim başġa
Seni seven yiğit düşme mi aşġa
Arzımanım ġaldı kiprikde ġaşda891
Sıra sıra benler yüzün içinde
Diyor Yeşil Cevced sözlerim yaslı
Bir dudu dilli (de) bir ġumru sesli
Adı Hürü amma melekdir aslı892
Bir gelin gördüm (de) ġızın içinde
98. DÜZİÇİ’M893
Mehmet Çoban, 25.04.2005 tarihinde birkaç koyununu otlatmak amacıyla kendi köyünün
civarında bulunan Sabun’un Kaşı denen yere gider. Bu yer, çok manzaralı bir yer olup aynı
zamanda Düziçi görünmektedir. Bahar mevsimi olduğu için her taraf yemyeşildir. Açık ve güneşli
bir hava vardır. Bir kaya parçasının üzerine oturan Çoban, bir yandan koyunlarına bakmakta bir
yandan da çevresini seyretmektedir. Bulunduğu yerin uzağındaki yoldan durmadan arabalar gelip
geçmektedir. Çok sık geçen bu arabaları gören Çoban’ın çok eski zamanlarda bir araba bulup da
bir arkadaşıyla ilçeye gidemedikleri, ilçeye yağmurlu bir havada ıslanarak yayan gitmeleri aklına
gelir. O arada Karaguz köyünün yanından geçen Ceyhan Nehri’ne bir yaralı dağ keçisinin
düştüğünü bunu da köylülerin yakalayıp kestiği ve yedikleri haberi etrafta dolanmaktadır. Çoban,
bu düşünce ve ruh haliyle orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Her taraftan gelir yolu
Düldül’e dayalı beli

Son iki dize iki defa tekrar etmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ħuma” sözcüğü yerine “dudu”
sözcüğü kullanılmış.
891
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
892
Son iki dize iki defa tekrar etmektedir.
893
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 20.07.2020 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin
Akdere Farsak köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan abisi ve kapı komşusu İbrahim Çoban’ın
evinin önünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde
tekrardan derlenmiştir.
890

913

Elvan çeşit açar gülü894
Ne güzelsin sen Düziçi’m
Aslandaş Berke sıralı
Geyiği dağda yaralı
Dünya var oldu olalı895
Yaşıyorsun sen Düziçi’m
Ortasında Sabun Çayı
Ovaya yayılmış köyü
Ta Hōdu’dan gelir suyu896
İçiyorsun sen Düziçi’m
Yükseğine ġarlar yağar
Enginine güneş değer
Ġıymatın bilinse eğer897
Cevahirsin sen Düziçi’m898
Seni gören malı neder
Çobanların davar güder
Yaz gelir yaylaya gider
Göçüyorsun sen Düziçi’m

Yaz baharda akar seli
Güzelleri dokur halı
Öz Türkçedir ana dili
Ġonuşursun sen Düziçi’m
Haruniye’n benzer aya

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Çeşit çeşit açar gülü/Çok güzelsin
sen Düziçi’m” şeklinde söylenmiştir.
895
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Dünya halk oldu olalı” şeklinde
söylenmiştir.
896
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
897
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
898
Bu dörtlük, 26.07.2020 tarihinde yapılan derleme çalışmalarında Mehmet Çoban, bu dörtlüğü vermeyi
unuttuğunu söyleyerek ezgisiyle vermiştir.
894

914

Ġalesine çıkdım yaya
Dumanlı’dan Mezlehe’ye
Geçiyorsun sen Düziçi’m
Gençleri var okur yazar
Ġorkarım değerler nazar
Cuma günleri Pazar
Açıyorsun sen Düziçi’m
Ovası var çayları var
Pırıl pırıl huyları var
Burda Farsak köyleri var
Seçiyorsun sen Düziçi’m

Her tarafta gezenin var
Bu destanı yazanın var
Ġaracoğlan ozanın var
Gururlusun sen Düziçi’m
Yaylası var Nacar Hōdu
Fransız’ı yurddan ġovdu
Memmed Çoban çok mu öğdü
Coşuyorsun sen Düziçi’m899
99. MEHMET’İN AĞIDI I900
Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesi’nde “Kürtceler” denen bir aile (bu ailenin soyadı Kıraç’tır)
hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu aile, yazları yaylak yerleri olan Hoğdu ve Nacar yaylalarına
çıkmaktadır. 1960’lı yıllarda bu aile yine yaylaklarına Hoğdu ve Nacar yaylalarına göç ederler.
Bu aileden Mehmet’in küçükbaş hayvanları vardır. Her gün bu hayvanlarını otlatmaya

899

Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Akdere Farsak
köyünde oturan 1968 doğumlu Hüseyin Çoban’dan amcası oğlu İbrahim Çoban’ın evinin avlusunda ses
kayıt cihazı ve kamera ile derlenmiştir. Hüseyin Çoban, bu hikâyeli ağıdın hikâyesini çevresindeki
kişilerden türküsünü ise inşaatlarda çalışırken Düziçi’nin Çitli köyünden birinden öğrenmiştir. Çitli
köyündeki bu kişi ağıdı beş dörtlük olarak icra etmesine karşın Hüseyin Çoban’ın aklında ancak üç dörtlüğü
kalmıştır.
900

915

gitmektedir. Bir gün yine hayvanlarını otlatmaya gider. Akşam olunca küçükbaş hayvanlar ağıla
gelmesine karşın Mehmet gelmez. Mehmet Kıraç’ın gelmemesi üzerine köylüler aramaya çıkar
ve Mehmet’i Kahramanmaraş sınırları içerisinde bulunan Çayırgan’da ağır hasta olarak bulurlar.
Hemen Kahramanmaraş’taki devlet hastanesine götürürler. Ancak, yapılan tüm müdahalelere
karşın Mehmet Kıraç ölür. Mehmet’in bacısı abisinin ölümü üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Şu dağların yücesiyim
Ben tütünün acısıyım
Ne soruyon anam bacım901
Ben Memmed’in bacısıyam
Şu Maraş’ın uzun mezar
Yeli eser ġumu tozar
Memmed ġardaş hastalanmış902
Hareket’in Beli’n gezer
Şu Maraş’ın dapısına
Bir daş ġoydum yapısına
Memmed ġardaş selam salmış903
Şu Farsağ’ın hepisine
100. MEHMET’İN AĞIDI II904
Bu ağıdın hikâyesi aynı olmakla birlikte ağıdı yakan Osman ile ölen Mehmet’in araları önceden
yaşanan bir sorun dolayısıyla araları açıktır. Hatta cenazeye bile gelmesini istemezler. Osman da
cenazesine bile varılmasına izin verilmediği amcasının oğluna aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Üce dağda hehe derdi
Davarın eyi güderdi

901

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
903
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
904
Bu hikâyeli ağıt, 08.11.2020 tarihinde Düziçi Akdere Farsak köyünde oturan 1950 doğumlu Mehmet
Çoban’dan abisi İbrahim Çoban’ın evinin avlusunda derlenmiştir. Mehmet Çoban, bu ağıdı uzun yıllar önce
çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Aynı türkü kendisinden 07.11.2021 tarihinde tekrardan derlenmiştir.
Verdiği ağıdın çok olduğunu ancak kendisinin aklında çok azının kaldığını beyan etmiştir.
902

916

Malcıydı emmimoğlu905
Uzak yollara gederdi
Ġanlıyımış Ġanlı Dere
Açdı ciğerime yara
Memmed de dokdura geddi906
Yoğumuş (da) derdine çare
101. EMİRLER’DEN BİR KIZ ENDİ PUŇARA907
Hasan Öner’in dedelerinden Emir Ağa, Ordu ilinden göç ederek Düziçi’nin Yukarı Hacılar
Mahallesinin eskiden “Karga Düneği” şimdi ise “Bademlik” denen mevkisine yerleşerek burayı
yurt tutar. Emir Ağa’nın Dilber adında bir gelini vardır. Karacaoğlan bir gün elinde sazıyla Emir
Ağa’nın yanına gelirken pınar başında Emir Ağa’nın gelinini görür ancak hiçbir şey demeden
Emir Ağa’nın yanına gelir. Emir Ağa, elinde sazı olan Karacaoğlan’dan bir türkü söylemesini
ister. Karacaoğlan da orada aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar.
Duman duman oldu da duman endi sehrime
Can mı dayanır nazli yârin ġahrına
Adam küser mi nazli yârine
Emirler’den bir kız endi puňara
Sarı edik geymiş uğru nakışlı
Uğruna da yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği gimi kokuşlu
Emirler’den bir ġız endi puňara
Karacaoğlan’ın bu dörtlükleri söylemesi üzerine Emir Ağa, Karacaoğlan’ın kendi geliniyle bir
şeyler yaşadığını düşünerek Karacaoğlan’ı öldürmek maksadıyla hanımına o dönemde çakmaklı
olarak bilinen tüfeğini getirmesini ister. Emir Ağa’nın kendisini yanlış anladığını ve bu maksatla

905

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Memmed de Antab’e geddi”
şeklinde söylenmiştir.
907
Bu hikâyeli türkü, 06.07.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından 1933 doğumlu Mamık Hasan
lakaplı Hasan Öner’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Hasan Öner, bu hikâyeli
türküyü çok uzun yıllar önce kayınbabası Yakup Hoca’dan öğrenmiştir. Hasan Öner, bu türküyü
rahatsızlığından dolayı ezgiyle söyleyemeyeceğini belirtmiş, bu yüzden de şiir şeklinde okumuştur. Bu
türkünün bir varyantı için bkz. (Görkem ve Tülüce, 2008: 87-88).
906

917

kendisini öldürmek istediğini sezen Karacoğlan, türküsünün dörtlük sırasında bir değişiklik
yaparak son dörtlüğü üçüncü dörtlükle yer değiştirerek aşağıdaki dörtlükleri söylemeye devam
eder.
Ġaracoğlan der de sözüm ħakdır
Sözümde heç leke yokdur
Sütde leke var Dilber’de yokdur
Emirler’den bir ġız endi puňara
Karacaoğlan’ın bu dörtlüğü üzerine Emir Ağa, Karacaoğlan’ın masum olduğunu anlayarak
hanımına “Ġarı çakmaklı ġalsın” diye seslenir. Karacaoğlan ise türküsünü aşağıdaki dörtlükle
bitirir.
Sürüleri akışıyor
Ġara gözler bakışıyor
Ak memeler tokuşuyor
Emirler’den bir ġız endi puňara
102. ÂŞIK HALİL I908
Kahramanmaraşlı Âşık Halil, aşağıdaki türküyü kendi dönemindeki bazı olumsuz durumlar
üzerine söylemiştir.
Gökyüzünde ħuma ġuşu
Ne bilir yerin ġıymatın
Ġargayı ġondurmuş güle (aslanım oy, oy, oy, oy, oy, oy)909
Ne bilir gülün ġıymatın
Meclisde laf ġatanlar
Sözüne yalan ġatanlar
Sonradan varlığa yetenler (aslanım oy, oy, oy, oy, oy, oy)
Bu hikâyeli türkü Halil İbrahim Topalak tarafından 12.03.2021 tarihinde aslen Düziçi’nin Karaguz
köyünden olup Düziçi’nde oturan 1953 doğumlu Muhammet Serçe’den ses kayıt cihazı ve kamerayla boş
bir ofiste derlenmiştir. Serçe, bu ağıdı uzun yıllar önce yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Âşık Bilal’den
sözlü kültür ortamında öğrenmiştir. Serçe bu türkünün bir dörtlüğü daha olduğunu ancak kendisinin bu
dörtlüğü unuttuğunu belirtmiştir.
909
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
908

918

Ne bilir elin ġıymatın
Halık Âşık Halil halık
Güccük yaşda öksüz ġalık
Sonradan akıl balıġ oluk (aslanım oy, oy, oy, oy, oy, oy)910
Ne bilir yârin ġıymatın
103. CELALOĞLAN’IN AĞIDI I911
Çok eski zamanlarda Celaloğlan adında biri, sevdiği kızla evlenir. Düğünden sonra eşi ile güvey
odasına giren Celaloğlan, bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden ölür. Celaloğlan’ın ani ölümü
üzerine kız, Celaloğlan’ın ardından aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ne enişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayım
Baňa (da) dulluk yakışır mı (oy, oy, oy)912
On üç on dörd yaşındayım
Dokuz geyim çorap ördüm
Dokuz ġayın geysin deyi
Zülüf kesdim (oy, oy, oy) baş bağladım913
Celal güvey olsun deyi
Ġoyun gelir yatağına
Arı ġonar peteğine
Celaloğlan (oy, oy, oy) düğün ġurmuş914
Yüce dağın eteğine
Evimizin öňü yonca

910

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu ağıt Halil İbrahim Topalak tarafından 12.03.2021 tarihinde aslen Düziçi’nin Karaguz köyünden
olup Düziçi’nde oturan 1953 doğumlu Muhammet Serçe’den ses kayıt cihazı ve kamerayla boş bir ofiste
derlenmiştir. Serçe, bu ağıdı uzun yıllar önce yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Abdal Seydihan’dan
öğrenmiştir.
912
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
913
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
914
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
911

919

Yonca kalkmış dam boyunca
Bu yoncayı (oy, oy, oy) kim biçecek915
Celaloğlan olmayınca
Ġır at kendi yem istiyo
Ayakları nal istiyo
Uyansana (oy, oy, oy) sefil Celal916
Elin ġızı er isdiyo
104. ÂŞIK HALİL II917
Kahramanmaraş’ta yaşayan evli iki kardeş vardır. Bu iki kardeşin hanımları hamile kalır.
Hanımlarının hamile kalması üzerine bu iki kardeş çocuklarının karşı cins olması halinde
birbirleriyle evlendirmek üzere birbirlerine söz verirler. Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra
birinin kız, diğerinin oğlan çocuğu olur. Oğlana Halil, kıza ise Sultan adını koyarlar ve bu iki
çocuğu beşik kertmesi yoluyla nişanlarlar. Bu nişandan sonra Halil’in babası ölür. Halil’e amcası
sahip çıkar ve yanına alır. Bu iki çocuk bacı kardeş gibi büyümeye başlar. Amcasının hayvanlarını
otlatan Halil, Sultan’ı bacısı olarak bildiği için Sultan’a hep “bacı” diye hitap etmektedir. Âşık
Halil, bir gün yine Sultan’a “bacı” diye hitap ederken orada bulunan bir kadın, Halil’e Sultan’ın
bacısı olmadığını, amcasının kızı olduğunu söyler. Âşık Halil, bu gerçeği öğrendikten sonra bir
anda gönlü Sultan’a düşer ve Sultan için yanıp tutuşmaya başlar. Halil, amcasının kızı için yanıp
tutuşmasına ve aşkını dile getiren birçok türkü söylemesine karşın Sultan, Halil’e bir türlü yüz
vermez. Bir gün Sultan’a Adana’dan dünürcü gelir. Osman Efendi olarak tanıtılan ancak kel
olduğu için hiçbir kızın varmadığı bu kişi Kel Osman’dır. Sultan, görmediği bu kişiye varacağını
söyleyince iki aile arasında söz kesilir ve düğün günü belirlenir. İki taraf da düğün hazırlıklarına
başlar. Düğün günü gelir çatar. Sultan’a kına yakmak için hazırlıklara başlanır. Sultan, kınada
amcasının oğlu Halil’in türkü söylemesi halinde kına yaktıracağını, yoksa kına yaktırmayacağını
söyler. Bunun üzerine Âşık Halil’in yanına varırlar ve durumu Âşık Halil’e iletirler. Zaten Sultan
için yanıp tutuşan Âşık Halil, bu teklifi kabul eder ve eline sazı alarak kına yerine varır. Orada
Sultan’a aşağıdaki dörtlükleri söyler:

915

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
917
Bu ağıt Halil İbrahim Topalak tarafından 12.03.2021 tarihinde aslen Düziçi’nin Karaguz köyünden olup
Düziçi’nde oturan 1953 doğumlu Muhammet Serçe’den ses kayıt cihazı ve kamerayla boş bir ofiste
derlenmiştir. Serçe bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Âşık
Bilal’den sözlü kültür ortamında öğrenmiştir.
916

920

Giydireyim yeşilinen alıňan (gülüm alıňan)
Besleyeyim şekerinen balıňan
Aňan seni verse (de) şunca malıňan918
Kokulardım yeni açılan gül gibi
Ağ ellere al ġınalar yakılır (gülüm yakılır)
Ela göze siyah sürme çekilir
Ġaş altından uğrun uğrun bakınır919
Hemen saňa göňlüm oldu der gimi
Geddiğin evlerde söylensin metin (vay gülüm metin)
Ak gerdana düzem bin beş yüz altın
Ben bir bey olayım sen de bir hatun920
Ġonup göçek yaylalara el gimi
Hezele de deli göňlüm hezele (gülüm hezele)
Bir melhem yap yaralarım tazele
Bir de saray lazım (da) şöyle güzele921
Âşık Halil hizmet edsin ġul gimi
105. YÜRÜ BİRE PINARBAŞI922
Payas zindanına atılan Dadaloğlu, hasırdan yaptığı kanatla zindandan atlayarak kurtulur ve
kaçmaya başlar. Yakalama emri bulunan Dadaloğlu, yakalanmamak için kılık değiştirerek
Pınarbaşı’da bir ağanın kapısına çoban olarak durur. Bu ağa, yanında çobanlık yapan
Dadaloğlu’nu her mecliste küçük düşürmektedir. Yine bir gün bu ağa, Dadaloğlu’nu küçük
düşürmeye çalışırken Dadaloğlu, orada bu ağaya bir türkü söyledikten sonra “Bunu sana
koymam” diyerek ahdeder ve oradan ayrılır. Aradan bir müddet geçtikten sonra Dadaloğlu, bu
ağadan intikam almak için atına biner bu ağayı aramaya başlar. Bir yaylada bu ağanın izine

918

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki def tekrar edilmektedir.
920
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
921
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
922
Bu ağıt Halil İbrahim Topalak tarafından 12.03.2021 tarihinde aslen Düziçi’nin Karaguz köyünden olup
Düziçi’nde oturan 1953 doğumlu Muhammet Serçe’den ses kayıt cihazı ve kamerayla boş bir ofiste
derlenmiştir. Serçe bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce kendi köyündeki Höke Ali adında bir amatör
icracıdan sözlü kültür ortamında öğrenmiştir.
919

921

rastlayan Dadaloğlu, bu ağanın çadırına vararak ağaya çadırın dışına çıkmasını söyler. Bu ağanın
hanımı, Dadaloğlu’nu hemen tanır. Dadaloğlu’nun kocasından intikam almak için geldiğini
anlayan ağanın hanımı, Dadaloğlu’ndan kocasını bağışlamasını ister. Çok ekmeğini yediği bu
hanımın ricası üzerine Dadaloğlu, ağayı öldürmekten vazgeçer. Atının üzerinde geri dönmeye
hazırlanan Dadaloğlu’na ağanın hanımı ısrarcı ve biraz da minnetle bir kahve içmesini rica eder.
Dadaloğlu, mecburen bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve atından inerek gösterilen yere oturur.
Dadaloğlu, orada efkârlanarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yürü bre Pınarbaşı
Acep ġarın kaltı m(ı) ola
Usul boylu tor sunalar923
Su yoluna kalktı m(ı) ola
Dün gece bir rüya gördüm
Ġayrı durmaz artar derdim
(Amanın) Uzunyayla baba yurdum924
Çerkez çadır duddu m(u) ola
Gabaktepe asil köyüm
Patişahtan gelir soyum
Ġaramanlı böyük dayım925
Avşarlıkdan çıkdı m(ı) ola
Dadaloğlu oldum yesir
Ġayrı bulur muyum eşim
Bensiz ġalan aşiretim926
Avşarlıkdan çıkdı m(ı) ola
106. ĠADİRLİ’DEN ÇIKTIM ANDIRIN YOLUN927

923

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “(Amanın) Uzunyayla (da hele
ġurbanım) baba yurdum” şeklinde söylenmiştir.
925
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ġaramanlı (da hele
ġurbanım) büyük dayım” şeklinde söylenmiştir.
926
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
927
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Karaguz köyünden olup Düziçi’nde oturan
1953 doğumlu Muhammet Serçe’den 20.06.2020 tarihinde ilçe merkezinde bulunan boş bir ofiste ses kayıt
924

922

Omuzunda curasıyla Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) nun yolu bir gün Andırın’ın Kumarlı
köyüne düşer. Kumarlı köyündeki bir kız, omuzunda curası olan Köroğlu’naâşık olup olmadığını
sorar. Köroğlu da âşık olduğunu söyler. Bunun üzerine kız, Köroğlu’ndan kendine bir türkü
söylemesini rica eder. Köroğlu, kızın bu ricasını memnuniyetle kabul eder ve kıza adını sorar.
Kız, isminin Fadıma olduğunu söyler. Kızın ismini öğrendikten sonra eline curasını alan Köroğlu,
kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ġadirli’den çıktım Andırın yolu928
Arkadaş yanımda şo Ġoca Veli (vay yürü, yürü)
Ne güzel öğrenmiş erkânı yolu929
Edepli erkânlı yollu Fadıma’m
Şöyle güzel ġızın çekilir nazı930
Yanak alma gibi topalak yüzü (vay yürü, yürü)
Ġurban köyünüzün gelini ġızı931
Yanak beder beder beňli Fadıma’m
Nere varsan mesud eden ġandırın932
Ateş vurup derdli sinem yandırın (vay yürü, yürü)
Senin kölen olsun bütün Andırın933
Yanak beder beder benli Fadıma’m
Âşık Mehmed aşk badesi taşırsın934
Arada cazı var yolda şaşarsın (vay yürü, yürü)
Seni Mevla’m menendine düşürsün935
Güzeller içinde benli Fadıma’m

cihazı ile derlenmiştir. Muhammet Serçe, bu hikâyeli türküyü Âşık Köroğlu’ndan uzun yıllar önce
öğrenmiştir. Türkünün varyantı için bkz. (Görkem, 1999: 367-368).
928
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
929
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
930
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
931
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
932
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
933
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
934
İlk dize iki defa iki defa tekrar edilmektedir.
935
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.

923

107. GÖZLERİN SEVDİĞİM GÜL YÜZLÜ YÂRİM936
Muhammet Serçe’nin hanımı, 2010 yılında beyin felci geçirir ve Adana’ya hastaneye götürülür.
Doktorların gözetiminde hastanede tedavi görür. Tedavi süreci devam ederken Muhammet
Serçe’nin çocukları babalarına, hastanede kendilerinin beklediklerini, burada boşuna beklemenin
bir anlamı olmadığını söyleyerek Serçe’yi köyüne gönderirler. Hanımının felç olmasına çok
üzülen Serçe, üzgün bir şekilde köyüne döner. Evine geldikten birkaç gün sonra ayağına bir şey
batar; ancak çok önemsemez. Zamanla ayağı o denli şişer ki artık ayağına ne ayakkabı sığmakta
ne de terlik. Mecburen doktora gitmek zorunda kalır. Ayağını muayene eden doktor, 10 adet iğne
yazdıktan sonra Muhammet Şerçe’ye “Eğer, geçerse geçer, geçmezse ayağını kesecem.” der.
Doktordan bu sözleri duyan Serçe, çok korkar. Yazılan reçetedeki iğneleri alır ve köyüne döner.
Bir yanda hanımının durumu bir yanda kendi ayağının durumu Serçe’yi çok üzer. Aradan bir süre
geçince hanımını Adana’dan eve getirirler ve bir yatağa koyarlar. Hanımının yanına oturan Serçe,
hanımıyla göz göze gelir. Sanki karısı, bir şeyler söylemek ister gibi hareketlerde bulunur ama
boğazından ameliyat olduğu için konuşamaz. Karşılıklı birbirlerinin gözüne bakarak sessizce
ağlarlar. Serçe, o kadar duygulanır ki o anda aşağıdaki türküyü hanımına ithafen içinden söyler:
Gözlerin sevdiğim gül yüzlü yârim
Ħallarımı sormaya mı geldin yâr
Durmadan akıyo gözümün yaşı937
Gözyaşlarım silmiye mi geldin yâr
Daħa değmemiştim yirmi yaşına
Bu genç yaşta neler geldi başıma
Tabudum ġonuldu mu musalla daşına938
Cenazemi ġılmaya mı geldin yâr
Der Mehmed’im benim yaram azıyo
O yâr gelmiş gözlerini süzüyo
Gallep Ali mezarımı ġazıyo939
Cenazemi gömmüye mi geldin yâr
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Karaguz köyünden olup Düziçi’nde oturan
1953 doğumlu Muhammet Serçe’den 20.06.2020 tarihinde ilçe merkezindeki boş bir ofiste ses kayıt cihazı
ile derlenmiştir.
937
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
938
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
939
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
936

924

108. ANDIRIN’IN YAZILARI940
Muhammet Serçe’nin hanımı 2010 yılında geçirdiği beyin felci sonucu yatağa mahkûm olur.
Düziçi’nin Karaguz köyünde ikamet eden Serçe, oğlunun tavsiyesi üzerine 2018 yılında
Düziçi’ne oğlunun iki katlı evinin bir dairesine yerleşir. Bir yandan yıllardır yaşadığı köyünden
ayrılmanın verdiği hüzün bir yandan da hayat yoldaşının sekiz yıldır yatalak olarak yatmasının
verdiği acıyla duygulanan Serçe, bu duygu yoğunluğu altında aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Andırın’ın yazıları
Davşan ġovar tazıları
Mevla’m alnımıza yazmış941
Neddim ġara yazıları
Cihan suyu coşġun akar
Akar da içimi yakar
Sanki şeyda bülbülüdür942
Sefilce gözüme bakar
Çatal Dağı’n Ġaraguz’u
Yâr addı içime sızı
Ne yatıyon eşim Cennet943
Ġoydun yüreğime közü
109. ŞABAN’IN AĞIDI944

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 20.06.2020 tarihinde Düziçi’nin Karaguz köyünden
olup Düziçi’nde oturan 1953 doğumlu Muhammet Serçe’den boş bir ofiste ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
941
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Muhammet Serçe, son dörtlükte mahlasını kullanmamıştır.
942
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
943
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “yüreğime” sözcüğü yerine
“içerime” sözcüğü söylenmiştir.
944
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 16.06.2020 tarihinde aslen Çitli köyünden olup Düziçi ilçesinde
oturan 1970 doğumlu Rabia Düldül’den Gökçayır köyünün üst taraflarında Dingil denen mevkide
hayvancılık yapan Ali Pekel’in yazlık çadırında ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Rabia Düldül, bu ağıdı
Güllü Gürz’den çocuk yaşlarında havasıyla öğrenmiştir. Güllü Gürz, bu ağıdı her ortamda ağlayarak
söylermiş.
940

925

Çitli köyünde oturan Güllü Gürz’ün kardeşi Şaban, Andırın’ın Somaklı köyünde çam kesim
işinde çalışırken üzerine bir çam devrilmesi sonucu ölür. Kardeşinin ölümünü duyan Güllü Gürz,
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ġoca Cahan akar gider
Kenarını yıkar gider
Ben de yaňıġıza varsam
Anan baban boynun büker
Yekin Şaban oğlum yekin
Evinizin önü ekin
Ben de mezarına varsam
Anan baban benden yakın945
Moturunuz övünüyor
Anan baban dövünüyor
Yekin Şaban ġardaş yekin
Yavrular öksüz ġalıyor
Şu merkebin ġamġa daşı
Yandı ciğerimin başı
Yıkılası ġoca çamlar946
Nerde Şaban’ın üleşi
110. SELE GİDEN ÜÇ ÇOCUĞUN AĞIDI947
1982 yılında Gökçayır köyünde oturan Ġoca Ká denen bir adamın üç tane çocuğu (Ali, Emine,
Ahmet) bir yaz günü sele kapılarak ölür. Olay, 1982 yılında okulların tatil olduğu karne gününde
gerçekleşir. Bu sele giden çocuklardan Ali, aynı zamanda ilkokuldan yeni mezun olmuştur.
Karnelerini alan çocuklar eve gelince ailesiyle birlikte bu sevinci hep birlikte yaşarlar. Bu
çocukların annesi, hemen evlerinin yakınında olan tarladan evinde besledikleri inek için ot
İlk ve son dize iki defa tekrar edilmiştir. Kanatimize göre ikinci tekrarda son iki dize yerine ilk dizenin
söylenmesi üçüncü dizenin o an hatırlanmaması sonucu olabilir.
946
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
947
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 16.06.2020 tarihinde aslen Çitli köyünden olup Düziçi ilçesinde
oturan 1970 doğumlu Rabia Düldül’den Gökçayır köyünün üst taraflarında Dingil denen mevkide
hayvancılık yapan Ali Pekel’in yazlık çadırında ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Rabi Düldül, bu ağıdı ağıdı
yakan kadının kendisinden çocuk yaşlarında öğrenmiştir.
945

926

getirmelerini ister. Çocuklar da tarlaya giderek otu biçer. Geri dönüşte, Guru Dere denen yazları
suyu akmayan bir derenin yanına geldiklerinde şiddetli bir yağmur başlar. Çocuklar da
ıslanmamak için derenin kenarındaki bir mağara gibi bir oyuğa sokulurlar. Yukarıdan aşağı büyük
bir sel gelerek bu çocukları alır götürür. Çocuklardan biri hemen yakın bir yerde, diğeri Akdere
Farsak köyünde, üçüncüsü ise Alibozlu köyü civarındaki İnönü Bahçesi civarında bulunur.
Çocuklarının sele gittiğini duyan annesi üç çocuğunun ölümü üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Biri de beşi bitirdi
Geldi yanıma oturdu
Verem olsun Ġoca Dere948
Üçünü birden götürdü
Ġoca Dere bucak bucak
Ot biçmişler ġucak ġucak
Ahmet oğlum babayiğit949
Dal bulamamış dutacak
Yücede bulut silindi
Derenin seli duruldu
Ġınamayın eller beni950
Ali’m derede bulundu
Yanarım dumanım tütmez951
Ġaynar ġazan ġapak dudmaz
Baňa ağlama diyoňuz952
Ali’imin yerini dudmaz
111. MEHMET NAM’IN AĞIDI953

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
950
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
951
Bu dize ezgiyle söylendiğinde “Yanar duman tütmez” şeklinde söylenmiştir. Ancak türkünün şiir
şeklinde kaydedilmesi sırasında ise “Yanarım dumanım tütmez” şeklinde sözylenmiştir. Biz de vezini göz
önünde bulundurarak şiir şeklinde söylenilen şeklini yazmayı uygun bulduk.
952
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Baňa üç tene var diyon” şeklinde
söylenmiştir.
953
Bu hikâyesi olan ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 16.06.2020 tarihinde aslen Çitli köyünden olup
Düziçi ilçesinde oturan 1970 doğumlu Rabia Düldül’den Gökçayır köyünün üst taraflarında Dingil denen
948
949

927

Çok eski zamanlarda Çitli köyünde oturan Ayşe Nam’ın Mersin’de çalışan Mehmet adındaki oğlu
bir kaza sonucu ölür. Bu arada Çitli köyü ahalisinin çoğu yazları Düldül Dağı’nın dibindeki
Ġaraese Yaylası’na çıkmaktadır. Çitli köyünün adeta simgesi olan “Cöbeli Çınarı, Çitli Çınarı,
Ġoca Çınar” gibi adlarla anılan bir de çınarı vardır. Eskiden köyün mezarlığı da bu çınarın
dibindeymiş. Ġaraese Yaylası’nın yolu da bu çınarın dibinden geçmektedir. Ġaraese’de oturan
Ayşe Nam, oğlunun ölüm haberini alınca aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Ġoca Çınar Ġoca Çınar
Dalın dala ġavışdı mı
Saňa bir çift suvalım var
Memmed burdan savışdı mı
Ġoca Çınar Ġoca Çınar
Yel esdikce dalın döner
Memmed’im daha gencidi954
Daradıkca kekil döner
Ġoca Çınar dibi serin
Mezarını ġazın derin
Memmed burdan savışırsa
Baňa bir de haber verin
112. YAZIYA BOSDAN EKERLER955
Eski zamanlarda bir kızı, babası yan köyden bir dostunun oğluna verir. Ancak kız, hem oğlana
ısınamadığından hem de gurbet ele gitmek istemediğinden dolayı yapılan nişana hiç gönlü
olmamıştır. Düğün günü gelip çattığında kız, kına yakılırken yan köye gelin gitmemek için son
bir umutla duygularını türküyle dile getirir. Rabia Düldül’e göre eskiden yan köy bile gurbet
sayılmaktadır.

mevkide hayvancılık yapan Ali Pekel’in yazlık çadırında ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Rabia Düldül, bu
hikâyesi olan ağıdı, küçükken çevresindeki kişilerden havasıyla öğrenmiştir.
954
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
955
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 16.06.2020 tarihinde aslen Çitli köyünden olup Düziçi
ilçesinde oturan 1970 doğumlu Rabia Düldül’den Gökçayır köyünün üst taraflarında Dingil denen mevkide
hayvancılık yapan Ali Pekel’in yazlık çadırında ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Rabia Düldül, bu türkünün
kınalarda söylenildiğini ve bu türküyü de küçükken katıldığı kına icra ortamlarında öğrendiğini belirtmiştir.

928

Yazıya bosdan ekerler
Dibine çapa çekerler
Gurbet ele geden ġızın
Gözüne sürme çekerler
Gerek bu ġıza ana
Ağlıyacak yana yana
Yalvarıyom canım anam
Vermen beni gurbet ele
Gerek bu ġıza ġardaş
Ağlıyacak yavaş yavaş
Sen de yalvar canım ġardaş
Vermen beni gurbet ele
Gerek bu ġıza bacı
Ağlıyacak acı acı
Yalvarıyom canım bacı
Vermen beni gurbet ele
Gerek bu ġıza dezze
Ağlıyacak geze geze
Yalvarsana canım dezze
Vermen beni gurbet ele
Gerek bu ġıza hala
Ağlıyacak yana yana
Yalvarıyom ben de hala
Vermen beni gurbet ele
Gerek bu ġıza dayı
Ağlıyacak ayı ayı
Yalvarıyom canım dayı
Vermen beni gurbet ele

929

Gerek bu ġıza emmi
Ağlıyacak ġamlı ġamlı
Yalvarsana canım emmi956
Vermen beni gurbet ele
Samana bir ġazzık çakdık
Çakar geder demedin mi
Gurbet ele bir ġız verdik
Yiter geder demedin mi
Anam da gelsin ağlasın
Gardaş ġuşağım bağlasın
Babam da yolum değnesin957
Gediyorum gurbet ele
113. ALDIM ĠALEMİ ELİME958
Ketip Selim adıyla bilinen Selim Şahin’in Mehmet Gümren adında bir öğretmen eniştesi var.
Mehmet Gümren, Atalan’da öğretmenlik yaptığı sırada okulun lojmanında kalmaktadır.
Gümren’in en büyük hobisi av köpeğiyle av avlamaktır. Kendisinin ayrıca beraber avlandığı bir
grup arkadaşı da vardır. Beri adında bir av köpeği olan Gümren, bu köpeği çok ama çok
sevmektedir. Köylüler ve Ketip Selim ara sıra bunlara “yanlışlıkla başkalarını da vurmayın”
tarzında mizahi yolla takılmaktadır. Gümren, bir gün arakadaşlarıyla Dümbürdek taraflarına ava
gider. Avlanırken bir çalıdan hışırtı sesi duyunca orada bir av olduğunu düşünerek çalıya ateş
ederler. Ateş sonucu bir bağırtı kopar. Poposundan yaralanan Ahmet adında adamı hemen
sırtlarına alırlar ve evine doğru götürürler. Ahmet’in evine yaklaştıklarında hanımı kocasının
başkasının sırtında geldiğini görünce panikleyerek ne olduğunu sorar. Ahmet de poposundan
yaralandığını ancak korkacak bir şey olmadığını söylese de Ahmet’in hanımı kocasının bu sözleri
üzerine korkusundan oraya bayılıp düşer. Gümren ve arkadaşları bu kez hem Ahmet’le hem
kadınla ilgilenmek zorunda kalırlar. Sonunda Ahmet’in poposundaki saçmaları çıkarırlar ve

956

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
958
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 17.10.2019 tarihinde Düziçi’ne bağlı Atalan beldesinde oturan
Ketip Selim lakaplı 1948 doğumlu Selim Şahin’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Ketip Selim, bu hikâyeli türküyü tahmini olarak 15-20 yıl önce söylemiştir.
957
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Ahmet zamanla iyileşir. Aradan epey bir zaman geçince bunlar yine avlanmaya başlarlar. Bir gün
avlanırlarken av köpeği Beri, bir bıldırcın uçurur. Bıldırcının kalkmasıyla köpeğin de onun
üzerine atlaması esnasında Gümren, tetiğe dokunmasıyla birlikte yanlışlıkla kendi köpeğini vurur.
Yaralanan köpeğini hemen evine getirerek kendince tedavi yöntemleri uygular ama köpek
iyileşmez. Köpeği Adana’daki bir veterinere götürürek ameliyat ettirse de köpek yine iyileşmez
ve Adana’da ölür. Köpeğinin ölmesine çok üzülen Gümren adeta yasa bürünür. Köpeğin
ölmesinden bir müddet sonra Ketip Selim’in bir yakını Gümren’in köpeğinin öldüğünü ve akşama
mizahi yollu başsağlığına gitmeyi teklif eder. Akşamleyin Ketip Selim, hanımı ve bir yakınıyla
Gümren’in evine varırlar. Tabii bu arada köylüler, akşamları aynı bir yakını ölmüş gibi Gümren’in
evine gelip gitmektedir. Ketip Selim, eniştesinin evine vardığında yine kalabalık bir ortam vardır.
Biraz sohbetten sonra Ketip Selim, köpeğin Adana’da nasıl öldüğünü sorar. Gümren ise köpeğine
fazla narkoz verildiğini ve köpeğin bundan dolayı öldüğünü söylerek veterineri suçlar. Köpeğin
ölüsünü ise Adana’daki Asri Mezarlığa bıraktığını da sözlerine ekler. Ketip Selim, biraz da işi
şakaya alarak bu duruma bir ağıt yakılması gerekir, bu tam bir ağıtlık olay, tarzında sözler sarf
etmesi üzerine Gümren ağıdı kim söyleyecek, diye sorar. Ketip Selim de kendisinin
söyleyebileceğini belirtir. Bu duruma sevinen Gümren, sözü Ketip Selim’e bırakır. Ketip Selim,
eline saz niyetine bir evraç alarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Aldım ġalemi elime
Düşdün mü şimdik dilime
Heç sözümü diğňemedin959
Bak şu Beri’nin halına
Bre Hoca’m sen ne ördün
Atandan böyle mi gördün
Senin işler hep böyle mi960
Bir de Çerçōlu’nda vurdun
Beri masıya yatınca
Bütün itler uluşuyá
Emel Ebri de oturmuş961

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Bak şu başıňa geleni” şeklinde
söylenmiştir.
960
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
961
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Balcalı’nın başhekimi/Durmazıyá
çalışıyá” şeklinde söylenmiştir.
959
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Başucunda ağlaşıyá
Hoca’m sen ağlama nolsun
Beri hastanede ġalsın
Mustafı’ya bir tel çekin962
Çabık bir it daha bulsun
Bacım sen ağlama nolur
Sağolana her iş olur
Memmed Hoca çok gezerdi
Saňa bir it daha bulur
Âşık Selim böyle söyler
Hoca’m da oturmuş ağlar
Sağolsun Musa da gelmiş963
Avcılarına sıħat eyler
Ketip Selim, bu türküyü söyledikten sonra orada bulunanlar Ketip Selim’in bu türküsünü çok
beğendiklerini ifade ederler. Ancak aralarından biri Ketip Selim’e “Abi, diline sağlık, çok güzel
olmuş. Yalıňız heç olmamış.” demesi üzerine Ketip Selim, neden iyi olmadığını sorar. O kişi de
kendilerinin av arkadaşı olarak üç kişi olduklarını, türküde ise sadece birine (Mustafa) yer
verildiğini, kendilerine yer verilmediğini söyler. Ketip Selim, o kişiye haklı olduğunu söyleyip
türküye devam eder:
Omar Báğ gelmiş oturur
Meclise ħızmad yetirir
Sen Beri’den ġorkma Hoca’m964
Alır dokdora götürür
Bu dörtlükten sonra o kişi “Ħah, şimdi diline sağlık, oldu.” diyerek memmuniyetini dile getirir.

962

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Musa da” sözcüğü yerine
“mıkdar da” sözcüğü kullanılmıştır.
964
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
963
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114. AHMET’İN AĞIDI965
Çok eski zamanlarda Sarı Ahmet’in babası Sarı Mehmet ve annesi Emine Garı ailesiyle birlikte
kendi köylerine yakın mevkideki Ceyhan Nehri’nin Cahanbucağı’na hayvanlarını otlatmak
amacıyla geçici bir süreliğine yerleşirler. Sarı Mehmet’in ve Emine Garı’nın oğlu Sarı Ahmet,
Ceyhan Nehri’nin kıyısında yıkanırken yöre halkının “çervingeç” dedikleri su akıntısına kapılarak
gözden kaybolur. Sarı Ahmet’in kaybolduğunu haber alan herkes olay yerine gelir. Haberi alıp
olay yerine gelen Sarı Ahmet’in annesi Emine Garı evlat acısından dolayı çocuğunun kaybolduğu
nehre atlayarak ölmek ister. Çevredeki kişiler, Emine Ġarı’nın nehre atlamasını önlemek için
Emine Garı’yı bir çam ağacına bağlarlar. Emine Garı, evladını kaybetmenin acısıyla bağlı olduğu
çam ağacının dibinde aşağıdaki dörtlükleri söyler. Bu arada arama çalışmaları devam etmektedir.
Bu yıl Banı’yı nederdim
Ġorkar ġocayı güderdim
Oğlum geri gelir ise966
Beş düve ġurban ederdim
Ġuşağın bağlamış bele
Yavrum düşmüş derin göle
Dayımoğlu Gövşen Memmed967
Ahmed’imi eyi ara
Acem şalı ġuşak belde
Yavrum mevlüd okur elde
Yalıňız dáğılsın ġuzum968
Dayıların Ġaragöl’de969

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 17.10.2019 tarihinde Düziçi’ne bağlı Atalan
beldesinde oturan Ketip Selim lakaplı 1948 doğumlu Selim Şahin’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Ketip Selim, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden
öğrenmiştir. Ketip Selim, kendisinin ancak bu kadar dörtlüğü bildiğini başka dörtlüklerin olup olmadığı
hakkında ise bir bilgisi olmadığını, ayrıca bu türkünün en az yüz yıllık olduğunu ifade etmiştir. Ketip
Selim’e göre bu ağıdın yakılmasına sebep olan Ahmet, Ketip Selim’in babasının (Ketip Mehmet) amcasıdır.
966
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Eňár oğlum bulunursa” şeklinde
söylenmektedir.
967
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
968
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “dáğılsın” sözcüğü “değilsin”
şeklinde söylenmiştir.
969
Ġaragöl, bir yer adı olup orada bulunan mezarlıkta ağıdı yakan Emine Ġarı’nın erkek kardeşlerinin
mezarları bulunmaktadır. Dörtlüğün son iki dizesinde bu mezarlığa vurgu yapılmaktadır.
965

933

Dümbürdeg’in yeri üce
Ben ağlarım gündüz gece
Maraş’daki Hafız Hoca970
Ahmet ora varmadı mı
115. HIRRAK MEHMET’İN AĞIDI971
Çok eski zamanlarda Düziçi’nin ova köylerinin birinde Hırrak Mehmet adında çok yakışıklı,
cesur, babayiğit bir delikanlı varmış. O dönemlerde Düziçi ilçesinde eşkıyalık tarzı hadiselere sık
rastlanmaktadır. Hırrak Mehmet, yeni yeni yetişmeye başladığı çağlarda o dönemde eşkıyalığı
kendine şiar edinmiş bazı aileler; Hırrak Mehmet, yarın bir gün bizim başımıza bela olur
düşüncesiyle H. Mehmet’i öldürmeye karar verirler. Hırrak Mehmet’i öldürmeyi kafasına koyan
bu aile fertlerinden bazıları, Sabun Çayı kenarına pusu kurarlar. Hırrak Mehmet, atıyla Sabun
Çayı’ndan geçerken pusuya yatanlar, Hırrak Mehmet’i vururlar. Atın üstünden düşen Hırrak
Mehmet, orada ölür. Silah sesini duyan civardaki kişiler olay yerine geldiğinde çoktan son
nefesini vermiş olan Hırrak Mehmet’in başında atının H. Mehmet’i iki ayağı arasına almış
vaziyette koruma duygusuyla hareket ettiğini görürler. Köylüler, Hırrak Mehmet’in cesetini
almak için yanına vardıklarında at, bu kişilere sahibinin cesedini vermek istemez. Uzun uğraşlar
sonucu cesedi attan alırlar. O zamanlar Bahçe’ye bağlı olan Haruniye nahiyesinin müdürü de olay
yerine gelir. Nahiye müdürü, adli işlemler için maktulün cesetini Haruniye’ye gönderir. İşte orada
Hırrak Mehmet’in bacısı bu acıya dayanamayıp aşağıdaki dörtlükleri söyler:
İvil işli köynek geymiş
Bedenine dar geliyá
Müdür binmiş doru atına972
O da baňa zor geliyá
Deve gelir ġatar ġatar
Ġatarını üsdüne atar
Kibir idi babam oğlu973
Elin don yerinde yatar
970

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 17.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinden
Ketip Selim lakaplı 1948 doğumlu Selim Şahin’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Ketip Selim, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik çağlarında çevresindeki birinden hayvan
otlatırken öğrenmiştir. Bu türkü eskiden kendi muhitinde çokça icra edilirmiş.
972
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
973
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
971
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Deve gelir adım adım
Deviye vururlar odun
Hacı’yınan Bekir ġaldı974
Vermiyá ġardaşın dadın
Atının da alnı sakar
Cöbünde ġallemiş kokar
Öldürmüşler báğ ġardaşı975
Yarasına sinek çokar
Atının götü keçeli
Ġardaşın boynu poçalı
Öldürmüşler báğ ġardaşı976
Yanı çifte dabançalı
Kele Döndü kele Döndü
Ciğerimin başı yandı
Ġardaşımın doru atına977
Senin ġardaş Omar bindi
116. DÜLDÜL DAĞI VI978
Kemal Kıl’ın köyü Düziçi’nin simgesi sayılan Düldül Dağı’na çok yakın bir yerdedir. Kıl; eskiden
bu dağa yayla çayı toplamak, hayvanlarını otlatmak, odun temin etmek, av avlamak gibi çeşitli
vesilerle sıkça gitmektedir. Kuşuyla, otuyla, yabani hayvanlarıyla büyüleyici bir yer olan Düldül
Dağı’na Kıl, uzun süre çeşitli sebeplerle gidemez. Kıl, bir ara hayvancılığa başlar. 2011 yılında
hayvanlarını alarak Düldül Dağı’nın eteklerinde Bayındır denen bir yere götürür. Kıl, Bayındır’a

974

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Öldürmüşler ġardaşımı” şeklinde
söylenmiştir.
976
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Öldürmüşler ġardaşımı” şeklinde
söylenmektedir.
977
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
978
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden
1968 doğumlu Âşık Kemal Kıl’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kemal Kıl, bu
türküyü 2011 yılında söylemiştir.
975
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geldiğinde Düldül Dağı’nın eski zamanlardaki canlılığının azaldığını hisseder ve duygulanarak
aşağıdaki türküyü söyler:
Sabah erken çıkdım yola
Vereyim Adlıġ’da mola
Oturayım Yelli Bel’e979
Pare pare duman başı Düldül’ün
Bir tarafta Başyolag’ı
Bir tarafta var Ġalaġ’ı
Çobanlar güder oğlağı980
Çetin olur yağmuru ġışı Düldül’ün
Yazın yaylana göçerler
Soğuk suyundan içerler
Senin çayını biçerler981
Kokar burcu burcu döşü Düldül’ün
Vaktı gelir samırsağı yeterdi
Bir kölgesinde imeleri yatardı
Her daşında bir ġuş öterdi982
Tükenmiş kekliği ġuşu Düldül’ün
Ziyaratcısı eksik olmaz
Kim geldi geçdi bilinmez
Eşi beňzeri bulunmaz983
Var mı yoldaşı Düldül’ün
Hacı Kemal böyle yazdım
Çiçek gimi esdim tozdum
Şöyle bir Düldül’ü gezdim984
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
981
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
982
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “bir” sözcüğü söylenilmemiştir.
Dördüncü dizenin başına ise “Ġalmamış” sözcüğü eklenmiştir.
983
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
984
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
979
980
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Hak’dan nakışı Düldül’ün
117. ATMACA ŞAHİNİ YÜKSEK UÇARSA985
Kemal Kıl, çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında yazları hayvanlarını otlatmak amacıyla Düldül
Dağı’nın yamaçlarına yaylalara çıkmaktadır. Daha sonra il dışında çeşitli işlerde çalıştığından
dolayı eski zamanlarda çıktığı yaylalara çıkamaz olmuştur. Çocukluğu ve gençliği hep yaylalarda
geçtiği için bu yaylalar Kemal Kıl’ın burnunda tütmeye başlar. Kemal Kıl, 2000’li yıllarda
Mersin’in Gözne beldesinde çalışırken bu beldeye yakın Bekiralanı’nda Yörüklerin günlerce
süren yayla göçlerini görür. Kemal Kıl, Yörüklerin göçünü görünce çocukluğunda ve gençlik
yıllarında kendi memleketindeki sıkça yayladığı yaylalar aklına gelir ve duygulanarak
memleketindeki yaylalara özlemi dile getiren aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Atmaca şahini yüksek uçarsa986
Her av da avcısından ġaçarsa
Ağaçları yaprağını açarsa
Ġoyu kölge verir dalı dağların987
Ġatarlar ġoyuna görpe ġuzuyu988
Yiğit bilmez alnımdaki yazıyı
Bitmek bilmez eniş yokuş uzuyo
Ġıvrım ġıvrım geder yolu dağların (yolu dağların)
Efkarlandı Hacı Kemal coşdu mu989
Etrafında lale sümbül açdı mı
Yaylacılar (da) yaylasına göçdü mü
Kokar burcu burcu gülü dağların990

Bu hikâyeli türkü, 27.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çitli köyünden Hacı
Kemal adıyla bilinen 1968 doğumlu Kemal Kıl’dan Gökçayır’ın üst taraflarında Dingil denen mevkide Ali
Pekel’in yazları hayvanlarını otlatmak amacıyla yaptığı çadırında ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
986
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
987
Son dize iki iki defa tekrar edilmiştir.
988
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
989
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir.
990
Son dize iki defa tekrar edilmiştir.
985
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118. İŞE BİZ GELDİK BAYBURD’A991
Kemal Kıl, çok eski zamanlarda Bayburt’a taş ocağına çalışmaya gider. Mevsim yaz olup
aylardan temmuz veya ağustostur. Çalıştığı yerde daha ekinler yeni biçilmektedir. Mevsim yaz
mevsimi olmasına karşın en ufak bir rüzgârın çıkması halinde çok üşümektedir. Suları da aşırı
derecede soğuktur. Çukurova bölgesinin insanı olan Kemal Kıl, orada kendi memleketinin daha
güzel olduğunu daha çok düşünmeye başlar. İşte, bu duygu yükü altında aşağıdaki dörtlükleri
söyler.
İşe biz geldik Bayburd’a
Soğukdan ġalmasak derde
Zıkım düşsün böyle yurda992
Vatanımız cennetimiş
Dağlarda görmedim meşe
Ġalmadı gönlümde neşe
Biz buraya geldik işe993
Yokluk ne muħannetimiş
Gözüm gördü ancak ġavak
Yakışır geline duvak
İş bitiyor ufak ufak994
Hacı’m çeker zahmetimiş
Kemal Kıl, türküyü söyledikten sonra çalıştığı yerde kavaklardan başka nerdeyse bir ağaç
görmediğini ifade etmiştir.
119. AH NEYLEYİM DEMİRCOĞLU’M ELİNDEN I995

Bu hikâyeli türkü, 20.11.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çitli köyünden Hacı
Kemal olarak bilinen 1968 doğumlu Âşık Kemal Kıl’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Kemal Kıl, bu hikâyeli türküyü hangi yılda söylediğini hatırlayamamaktadır.
992
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
993
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
994
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
995
Bu türkü 20.11.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çitli köyünden Hacı Kemal
adıyla bilinen 1968 doğumlu Kemal Kıl’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kemal
Kıl, bu hikâyeli türküyü çok eski zamanlarda Çukurova’da ırgatlık yaparken kendi köyünden olan Hamza
Ali lakaplı Ali Düldül’den öğrenmiştir. Hamza Ali, bu hikâyeli türküyü tarlada çalışırken (pamuk çapası
yaparken) hikâyesiz bir şekilde söylemiştir. Kemal Kıl, ırgatlık yaparken Hamza Ali’nin arka arkaya üç
991
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Çok eski zamanlarda Düziçi’nin Gökçayır köyünden Mehmet Demirci, askere gider. O dönemde
askerlik dört yıldır. Demirci, askere giderken kendi yöresinde Elif adında bir kadına ilgisi vardır.
Yemen’de askerlik yapan Demirci, o dönemde Gökçayır köyünde yaşayan Kul Büdürüs adında
Ermeni kökenli arkadaşına bir mektup yazarak ilgi duyduğu Elif adlı kadınının durumunu sorar.
Mektubu alan Kul Büdürüs, arkadaşı Demirci’nin mektubuna karşılık verir. Demirci, mektubunda
Elif hakkındaki bilgileri şiir/türkü şeklinde sorduğu için Kul Büdürüs de aynı şekilde şiir/türkü
şeklinde Elif hakkında aşağıdaki dörtlüklerle malumat verir.996
Ah neyleyim Demircoğlu’m elinden
Ta burada duramıyorum (da) ġardaş (of, of) ahu zarından
Ġamġasavet çekme nazli yârinden
Dostuyun selamı var (da) (dosdum, dosdum, dosdum, dosdum) (da) saçlarıyınan997
Uzakdır ġardaşım (da) yolların uzak
Salmışsın bir mekdup cevabın yazak
Dökülmüş saçların aynını dizek (aynını dizek)
Dosduyun selamı var (da) (Dosdum, dosdum, dosdum, dosdum) (da) ġaşlarıyınan998
Yetişdirdin mi (de) mor çıbıklı bağları
Göresin mi geldi (de) (ġardaş, of, of, of, of) yüce dağları
Gene Ġarasi’ye endi evleri (endi evleri)
Dosduyun selamı (da) (dosdum, dosdum, dosdum, dosdum) (da) dişleriyinen999
Ġul Büdürüs’üm (de) söyler gendi sözünü
Demirçoğlu’m (da) ah ediyor özünü
Gözel Elif saňa saldı nazını (saňa saldı nazını)
Dosduyun selamı (da) (dosdum, dosdum, dosdum, dosdum) (da) dişleriyinen1000
türkü söylediğini, üçünü de o anda öğrendiği bilgisini de bizimle paylaşmıştır. Türkünün varyantı için bkz.
(Görkem, 1999: 366-367).
996
Bu türkünün hikâyesini Kemal Kıl ile 01.01.2021 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde elde ettik.
997
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Dosduyun selamı saçlarıyınan” şeklinde
söylenmiştir.
998
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Dosduyun selamı ġaşlarıyınan” şeklinde
söylenmiştir.
999
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Dosduyun selamı var dişleriyinen” şeklinde
söylenmiştir
1000
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Dosduyun selamı ġaşlarıyınan” şeklinde
söylenmiştir
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120. CÖBELİ’NİN ĠOCA ÇINARI1001
Âşık Kemal Kıl’ın çeşitli konularda bestelediği birçok türküsü vardır. Bir gün kendi kendine
düşünen Kemal Kıl, birçok konuda türkü söylemesine karşın kendi köyündeki ünlü Cöbeli
Çınarı’na türkü söylemediği aklına gelir. Kemal Kıl, bu düşünceyle Cöbeli Çınarı’na aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Cöbeli’nin Ġoca Çınarı
Dibinden akar pınarı
Ben sorucum nazli yâri1002
Gelip suyun içdi m(i) ola
Bilen olur mu halını
Uzadmıssın sen ġolunu
Dibinden vermiş yolunu1003
Neçe gözel geçdi m(i) ola
Göğe uzatmış başını
Bilen olur mu yaşını
Dalında saklar ġuşunu1004
Yavrular uçdu m(u) ola
Coşdu Hacı Kemal coşdu
Şu gönül bendinde daşdı
Baharda yaprağın açdı1005
Tohumunu saçdı m(ı) ola
121. BEN DE GELDİM İSTANBUL’A1006
Bu hikâyeli türkü 20.11.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çitli köyünden Hacı
Kemal adıyla bilinen 1968 doğumlu Âşık Kemal Kıl’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
1002
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1003
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1004
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1005
Son iki iki defa tekrar edilmektedir.
1006
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 05.01.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1945 doğumlu Hatice Cevahir’den ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Hatice Cevhair, bu türküyü 101001

940

Bir gün Hatice Cevahir, evinde otururken durduk yerde dişi ağrır. Diş ağrısı, daha sonra beynine
vurur. Farklı doktorlara gider ama doktorlar baş ağrısına bir türlü çare bulamaz. Bu arada
çocuklarından bazıları il dışındadır. İstanbul’da olan oğlu Mustafa, annesini muayene ettirmek
için İstanbul’a çağırır. Hatice Cevahir de İstanbul’a oğlunun yanına gider. Mustafa, annesini
doktora götürür ama baş ağrısına oradaki doktorlar da çare bulamaz. Hatice Cevahir’in Adana
Balcalı Hastanesinde çalışan bir kızı annesine Adana’ya gelmesini ve kendisinin çalıştığı
hastanede tedavi ettirmek istediğini söyler. Bu arada Hatice Cevahir 15-20 gün İstanbul’da
oğlunun yanında kalır ama baş ağrısından da duramaz. İstanbul’da kaldığı sıralarda Hatice
Cevahir’i farklı illerde olan çocukları durmadan arayarak annesinin hal hatırını sorarlar. Bu arada
kocası bir kez bile hal hatırını sormaz. İstanbul’da oğlunun yanında kalırken hem baş ağrısının
verdiği acıya hem de çocuklarının durmadan kendisini arayıp hal hatır sormasına duygulanır ve
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ben de geldim İstanbul’a
Uzak yolu yara yara
Herel benim derdim çokdur1007
Dokdurlar bulmuyo çare
Esebil’im künde arar
O da hallarımı sorar
Herel benim derdim yeğin1008
Dokdurlar ġoymuyo ġarar
Muhammed’im Hacı oğlum
Döküldü ha elim ġolum
Anam deyi aramıyo1009
Nerde benim Ahmet oğlum
Şebedenim Aňşa ġızım

15 yıl önce söylemiştir. Bu türkünün başka dörtlükleri daha olduğunu, ancak o an için o dörtlüklerin hatırına
gelmediğini bildirmiştir.
1007
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dizedeki “bulmuyo” yerine “bulmadı”
şeklinde söylenmiştir.
1008
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “yeğin” sözcüğü
yerine “çokdur” sözcüğü söylenmiştir.
1009
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Gene yandı benim özüm
Anam deyi ağlar m(ı) ola1010
Gücücük Ünzüle ġızım
Selde ġızım da Irahma’m
Gelsin hallarımı sorsun
On dört dene oğlum ġızım1011
Hepin haġġım halal olsun
Ġar yağıyo kelep kelep
Yağmır yağar dölep dölep
Ben gediyom ġuzularım1012
Yıkılsın öylesi dolap
Çok ağrıyá benim başım
Uymadın ellere işim
Birken arayıp sormadı1013
Ġávırımış benim eşim
Göresim geldi elimi
Hakk’a doğrulddum yolumu
Ġurban olam yiğidlerim1014
Burada ġoyman ölümü
Mustafa’mın dili dadlı
O da burda ġarip yurdlu
Ġurban olam yavrularım
Anan ġarı yiğin derdli1015

1010

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1012
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “ġuzularım” sözcüğü
yerine “yavrularım” sözcüğü söylenmiştir.
1013
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1014
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1015
Bu dörtlük, türkünün ezgisiyle kaydedilmesinden sonra türkünün şiir şeklinde (sayılaştırılarak)
söylendiği sırada söylenmiştir.
1011
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Ağlama be ġayrı yeter
İşler olur daha beter
Heç ağlama ġuzularım1016
Ahmet elinizden dutar
122. AĞCA CEREN ENER GELİR YIRAKDAN1017
Eski zamanlarda bir delikanlı, bir kıza sevdalanır ve bu kızı ailesinden istetir. Ancak kızın ailesi,
kızı bu delikanlıya vermeyip başka birine verir. Başka biriyle söz kesilen kızın düğünü olur. Bu
durumu içine sindiremeyen delikanlı, dayısına giderek içini döker. Dayısı da yeğenine yâr
olmayan kızın başkasına da yâr olmaması adına kızı oğlan evine götürülürken bir yerde vurmayı
önerir. Delikanlı ile dayısı kızın gelin olarak gideceği yolun üzerine pusuya yatarlar ve gelinin
gelmesini beklerler. Uzaktan atın üstünde gelin giden kız görünür. Kız, delikanlı ile dayısının
menziline girmesine karşın delikanlının eli tetiğe bir türlü gitmez. Delikanlı’nın dayısı, silahı
ateşlemeyen yeğenine orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ağca ceren ener gelir yırakdan
Avcıları bekleşiyo sulakdan
Ya ġızıl ġoltukdan ya da kürekden
Sık yeğen üsdüne ceren geliyo
Çek yeğenim çakmağını yayını
Gösderiver cemalini boyunu
Sık yáğenim utandırma dayını
Sık yağan üsdüne ceren geliyo
Çek yáğenim çakmacığın ġurulsun
Sana yiğidlik de baňa akıl verilsin
Eğere sıkmazsan ġolun ġırılsın
Sık yáğen üsdüne ceren geliyor

1016

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 20.02.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
ikamet eden 1946 doğumlu Melek İşi’den hem ses kayıt cihazı hem de kamera ile derlenmiştir. Melek İşi,
bu hikâyeli türküyü, yıllar önce amcası Âşık Hasanoğlu (Hasan Ova) ndan öğrenmiştir.
1017
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123. KOZANOĞLU’NUN AĞIDI I1018
Kozan’da beylik süren ve Çukurova’da gücü hissedilen Kozanoğlu adında bir bey varmış. Uzun
süre beylik yapan Kozaoğlu, yaşlandığında beyliği yeğenine devreder. Kızını da beylik verdiği
yeğeniyle evlendirir. Kozanoğlu’nun yeğeni ve kızı mutlu bir evlilik sürerler. Bu evli çift, kendi
evlerinin civarındaki yaşlı bir kadına yardım ederler, ihtiyaçlarını görürler. Eski zamanlarda
Çukurova Türkmenleri yazlara yaylaya çıkmaktadır. Kozanoğlu ailesi de kendi aşireti ve
ahalisiyle Kayseri Sarız’a yaylaya çıkmaktadır. Yine bir yaz başlangıcında Kozanoğlu ve aşireti
yaylaya giderler ve güz mevsiminde tekrardan kışlak yurtlarına dönerler. Kozanoğlu’nun yeğeni
ve kızı evlerine dönünce bu yaşlı kadın, ziyarete gelir. Kozanoğlu’nun yeğeni bu kadına kendi
hanımını kastederek “Bu hanım baňa yakışıyo mu?” diye sorar. Bu yaşlı kadın da “Aman oğlum,
onu nedicin, emmiyin ġızını nedicin? Andırın’da Mürseloğlu’nun ġızı var. Hem sen de bir báğsin
o da bir báğ.” diyerek Kozanoğlu’nun kafafını karıştırır. Kozanoğlu’nun yeğeni, hanımından
habersiz bu yaşlı karıyla Andırın’a Mürseloğlu’nun kızını istemeye giderler. Allah’ın emri
peygamberin kavliyle Mürseloğlu’nun kızını isterler. Mürseloğlu da kızına danışır. Kız da
Kozanoğlu’nun yeğenine hanımını boşaması şartıyla varacağını söyler. Olumlu yanıt alan
Kozanoğlu’nun yeğeni, mutlu şekilde evine gelir. Hiçbir şeyden habersiz olan hanımı bir gün evi
süpürürken hanımını boşamak için bahane arayan Kozanoğlu’nun yeğeni, hanımın evi iyi
süpüremediğini, pis bir kadın olduğunu söyleyek hanımını boşar ve amcasının yanına gönderir.
Hanımı, ağlayarak babasının yanına gelir. Eski bey Kozanoğlu, kızına neden ağladığını sorunca
kızı da durumu anlatır. Kozanoğlu, kendi yeğenine suç bulmayarak suçun kendi kızında olduğunu
düşünür ve kızına karşı sert tavır alır. Durumun iç yüzünden habersiz olan Kozanoğlu, suçun
kendi kızında olduğunu düşünerek kızına sert davranmakla kalmaz, kızını bir nevi cezalandırmak
amacıyla kendi çobanıyla evlendirir. Çobanın çok gariban olmasından ötürü çevredeki bazı
kişiler, koskoca Kozanoğlu’nun kızının sefillik içinde yaşamasına gönülleri razı olmaz ve bu yeni
evli çifte ufak tefek yardımda bulunur. Kozanoğlu’nun kızı; suçsuz yere boşandığı, babası
tarafından sahip çıkılmadığı ve de bu durumları içine sindiremediği için durmadan gözyaşı
dökmektedir. Bu arada Kozanoğlu’nun yeğeni de Andırın’a giderek Mürseloğlu’nun kızını
tekrardan ister. Zaten karısını boşama şartıyla varacağını söyleyen Mürseloğlu’nun kızı, evliliği
kabul ederek düğün hazırlıklarına başlanır. Kırk gün kırk gece düğün yapıldıktan sonra
Andırın’dan kızı Kozanoğlu’nun konağına getirirler. Düğün bittikten sonra yemek yemek için
Bu hikâyeli türkü, 24.02.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çotlu köyünde
ikamet eden 1952 doğumlu Selver Nayan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nayan, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında amcası Omar Nayan’dan öğrenmiş olup Omar Nayan, bu
hikâyeli türküyü sıklıkla söylermiş. Nayan, bu hikâyeli türküyü başka birinin söylediğine pek tanık
olmadığını belirtmiş; bu hikâyeli türkünün birçok dörtlüğü olmasına karşın kendisinin ancak icra ettiği
kadarını hatırlayabildiğini söylemiştir.
1018
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sofra kurulur ve Kozanoğlu’nun yeğeni yemek yemeye başlar. Yeni hanımı, Kozanoğlu’na “Sen
benden izinsiz yemáğa daldın, it gimi.” sözünü söylemesi üzerine Kozanoğlu’nun kan beynine
sıçrar ve eski hanımını boşadığına o an çok pişman olur. Çünkü hayatı boyunca ne çevresinden
ve hanımından böyle bir söz duymuş ne de böyle bir hakarete maruz kalmıştır. Kozanoğlu’nun
yeğeni, yeni hanımın bu sözü üzerine hemen yanındaki adamlarına gelini tekrardan Andırın’a
babasının yanına götürmesini emreder. Mürseloğlu’nun kızını geri götürürler. Kozanoğlu’nun
yeğeni, eski hanımını boş yere boşadığı için aşırı derecede vicdan azabı çekmeye başlar. Bir
müddet sonra bu vicdan azabı, Kozanoğlu’nun yeğenini yataklara düşürür ve kalkamaz duruma
getirir. Hasta bir şekilde yatakta yatarken yanındakilere eski karısının yanına gelmesini ve
helalleşmek istediğini söyler. Bu haberi, Kozanoğlu da duyar ve hâlâ kızının suçlu olduğunu
düşünerek kızının eski kocasıyla helalleşmesini ister. Kadın da mecburen eski kocasının yanına
gider. Evin eşiğinden içeri girerken eski kocasını yatakta hasta bir şekilde yattığını gören kadın,
duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar.
Ġurban olam emmimolu
Bir şor dedin yakışdı mı ocağına
Bu iki dizeyi söyledikten sonra eski kocasının ağzına su çalar ve eski kocası vefat eder. eski
kocasının ölümü üzerine kadın aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Caħan akar bucak bucak
Ot biçerler ġucak ġucak
Ġoca yazı cip ısıcak
Dayanamaz yaralılar
Ġoca Caħan’ın akıntısı
Kenerinin yıkıntısı
Ġuzanolu düğun ġurmuş
Hani baňa okuntusu
Ġoca Caħan akar geder
Kenarını yıkar geder
Ünü böyük Ġozanolu
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Boynunu büker geder1019
Ġoca Caħan akmam diyo
Kenerimi yıkmam diyo
Ünü böyük Ġozanolu
Ben yerimden kalkmam diyo
124. LEYLİ’NİN AĞIDI1020
Çok eski zamanlarda Çotlu köyünde Leyli adında bir kız varmış. Bu kızı bir gençle nişanlarlar.
Bu kız, nişanlı iken Gökçayır köyünde ikamet eden bir aile bu kızı zorla kaçırır ve bir gençle
evlendirirler. Aradan epey bir süre geçince bu kıza biri bir iftira atar. Kız, bu iftiraya dayanamaz
ve bir ağaçta kendini asarak intihar eder. Kızın annesi kızının intihar edip öldüğünü duyunca
hemen kızın öldüğü yere gelir ve kızına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Hökümetin ġapısına
Bir daş ġodum yapısına
Böyük güccük minnet eddim
Böyük báğin hepisine
Tekerek Leyli’m tekerek
Öksüz göçünü çekerek
Leyli’m yaylaya göçüyo
Başına çiçek sokarak
Leyli ġızım Leyli ġızım
Mor bölükler düzüm düzüm
Aşireti teklif edip
Gelin vericiydim güzün

Bu dörtlük, Selver Nayan ile 02.09.2020 tarihinde tekrardan bir araya geldiğimizde ricamız üzerine bu
türküyü tekrardan icra etti. Bu icra sırasında, bu dörtlüğü vermeyi unuttuğunu söyleyerek bu dörtlüğü
türküye eklememizi rica etti.
1020
Bu hikâyeli türkü, 24.02.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çotlu köyünde
ikamet eden 1952 doğumlu Selver Nayan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Selver Nayan, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında nenesi Ayşe Nayan’dan öğrenmiştir. Selver Nayan,
bu ağıdın çok uzun olduğunu ancak kendisinin diğer dörtlüklerini o an için hatırına getiremediğini
söylemiştir. Ağıtın bir varyantı için bkz. (Dağsever, 2009: 56-57).
1019

946

Leylim binmiş bineňe
Ġan göllenmiş yunaňa
Senin için geldim ġuzum
Hökümetin ġonāňa
Leyli’nin anası, kızına durmadan dörtlükler söylerken bir akrabası “Yeter Durdu” diyerek
Leyli’nin anasının (Durdu) bu kadar acı çekmesine gönlü razı olmaz. Leyli’nin anası, bu söz
üzerine aşağıdaki dörtlüğü söyler.
Dayımoğlu dayımoğlu
Ġabaca’dan yolu bağlı
Kimim var da kimim ağlar
Ben ağlarım dayımoğlu
125. GARİPÇE GARİPÇE ÖTEN İBİLİ1021
Çok eski zamanlarda göçerevli hayat tarzının olduğu zamanlarda bir delikanlı, bir kıza sevdalanır.
O dönemde göçerevli bir yaşam olduğu için kızın ailesi aşiretiyle birlikte başka yerlere gider.
Delikanlı, kızın konakladıkları yere kızı görmek için geldiğinde konak yerinin terk edilmiş
olduğunu görür. Genç, kızın ailesiyle nereye göçtüğünü de bilemez. Bu duruma çok üzülen genç;
kızın çadırının olduğu yere gelerek eskiden kızın oturduğu, yemek yaptığı, yün eğirdiği yerlere
bakarak hüzünlenir. Orada dolaşırken beş yavrulu bir ibili kuşunu görür ve ibili kuşuna sevdiği
kızı aşağıdaki dörtlükle sorar:
Garipçe garipçe öten ibili (ibili)
(Aman) Dōğru söyle (de) beş yavruyun başuçun (başuçun)1022

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Dervişiye
köyünde oturan 1944 doğumlu Muhittin Avcı’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Muhittin Avcı, bu bozlağı yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Muhittin Avcı’dan bir bozlak
söylemesini rica ettiğimizde bize bu türküyü söyledi. Türküyü söyledikten sonra türkünün hikâyesi yok mu
diye sorduğumuzda bize kısa kısa ve parça parça geçiştirircesine hikâyesini anlattı. Biz, bu bozlağı çok
önemsediğimizden hem hikâyesini hem de nazım kısmını birkaç kez tekrarlattık. Böylece bozlağın hikâye
kısmı az da olsa biraz daha yerine oturmuş oldu. Muhittin Avcı, bu türküyü Tehçi köyündeki Hamza
Tehçi’nin kendisine devamlı söylettiğini ve her söylediğin de de ağladığını belirtmiştir. Hamza Tehçi, bu
türküyü çok sevdiği için özel olarak Muhittin Avcı’nın yanına ya kendisi gelerek ya da Avcı’yı evine
misafir ederek bu türküyü dinlermiş. Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Reinhard, 1965: 370).
1022
İkinci ve üçüncü dizeler iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına (ah) sözcüğü
getirilmiştir. Yörede söylenen hikâyeli türküler başta olmak üzere diğer türkülerde hep üçüncü ve dördüncü
dizeler iki defa tekrar edilmekteyken kanaatimizce yaşının da ilerlemesinden dolayı olsa gerek Muhittin
1021
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Bizim eller (bizim eller) yaylasına göçdü mü
Tozakġaya (da) bellerinden (bellerinden) aşdı mı
İbili de bu gence aşağıdaki dörtlüklerle cevap verir.
Üç gün oldu (üç gün oldu) sizin eller göçeli (göçeli)
Beş gün oldu Cihan Suyu’n içeli
Önü ġırmızı önlüklü alnı peçeli1023
Aşdı geddi (de) bir gözleri sürmeli
Delikanlı, ibili kuşundan ayrıldıktan sonra kızın su içtiği bir pınara gelir. Bu pınarda oluk denen
bir su bendi vardır. Sevdiği kız bu pınardan çok su içmiş, su taşımıştır. Delikanlı, kızın bu
pınardan çok su içtiğini bildiği için bu pınara sevdiği kızı aşağıdaki dörtlükle sorar:
Tiken olur (tiken olur) gül dalının budağı (budağı)
(Anam) Şeftali der güzellerin yanağı
Oluk saňa dáğdi mi (de) yârın dudağı (dudağı)1024
Oluk saňa dáğen (oluk saňa dáğen) diller göçdü mü
Delikanlı bu pınardan ayrıldıktan sonra karşısına bir ırmak çıkar. Bu ırmağın üstünde bir köprü
vardır. Delikanlı, bu köprüye aşağıdaki dörtlükle sevdiği kızı sorar:
Belime düşdü de him daşının zadlısı
(Aman) Böyle m(i) olur (da) yârın muhabbetlisi
Yıkılası (yıkılası) Sultan Murat Köprüsü1025
Benim yârim (de) buralardan geçdi mi
126. CELALOĞLAN’IN AĞIDI II1026

Avcı’nın tekrar kısmını karıştırmış olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca aynı türkünün diğer dörtlüklerinde son
iki dizeyi tekrarladığı görülmüştür.
1023
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1024
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki parantez içerisindeki “oluk
saňa değen” söz grubu söylenmemiştir.
1025
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “(Ah) Benim yârim buralardan
geçdi mi (geçdi mi)” şeklinde söylenmiştir.
1026
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Dervişiye
köyünde oturan 1944 doğumlu Muhittin Avcı’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Muhittin Avcı, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce Karagedik köyündeki akrabalarından öğrenmiştir.
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Çok eski zamanlarda bir kız ile oğlan birbirini severler. Ailelerin onay vermesiyle sözlenen bu iki
genç için düğün hazırlıklarına başlanır. Düğün günü gelip çattığında Celaloğlan, kaza eseri bir
silahtan çıkan kurşunla vurularak ölür. Celanoğlan’ın ölmesi üzerine kız, aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
(Aman) Ne gelişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayım
Baňa dulluk yakışır mı1027
Daha on beş yaşındayım
(Ah) Aşağıdan gelen deve (deve)
Gevişini geve geve
Sanki ben de gelin m(i) oldum1028
Celalġılın böyük eve
(Ah) Babam Ġayseri’den geldi
El âlem başına doldu
Allı ceviz saçılırken1029
Dediler ki Celal öldü
(Ah) Ġapımızın öňü (de) yonca (yonca)
(Aman) Yonca kakar dal boyunca
(Kele) Bu yoncayı kim biçecek (off)1030
Celaloğlan olmayınca
Ah dokuz geyim çorap ördüm (çorap ördüm)
Dokuz ġaynım geysin deyin (deyin)

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “kele” sözcüğü sonua
ise “oy” sözcüğü eklenmiştir.
1028
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Aman sanki ben de gelin m(i)
oldum off” şeklinde söylenmiştir.
1029
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Amanın allı ceviz, allı ceviz saçın
kırkın” şeklinde söylenmiştir.
1030
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Aman bu yoncayı oyy, oyy, off
kim biçecek” şeklinde söylenmiştir.
1027
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Gene sandık açdım (Ah sandık açdım da) poşu verdim1031
Celal güvey olsun deyin
127. ĠARANI’NIN DERELERİ I1032
Çok eski zamanlarda Karagedik (Düziçi) köyündeki bir kızla Dervişiye (Osmaniye) köyündeki
Musa adında biri birbirlerini sever. Zaten Dervişiye ile Karagedik köyü birbirlerine akraba olduğu
için birbirlerinin düğününe, cenazelerine gidip gelmektedir. Musa, bir sebepten dolayı sevdiği
kızın köyüne gelmez olur. Bu kız, yanına gelmeyen Musa’ya aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġaranı’nın suyu akar
(Aman) Musa’m mayıl mayıl bakar
Geddi de geri gelmedi1033
Beni ataşına yakar
(Ah) Evlerinin öňü ġuyu
Ġuyudan alırlar suyu
Yedi köy’den seçdim aldım1034
Musa’m (da) hepisinden eyi
Yukarıdaki dörtlüğü söylediği esnada Musa’nın köyünden Mehmet adında bir adam atın üstünde
kendi köyüne doğru gitmektedir. Bu adamı gören kız, aşağıdaki dörtlüğü söyleyerek sevdiği
gence haber salar.

(Ah) Gediyon mu bre Memmed
Gediyesen kerem eyle
Hamza’nın oğlu Musa1035
Benden oňa selam eyle

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “gene” sözcüğü
yerine “Aman” sözcüğü kullanılmıştır.
1032
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Dervişiye
köyünde oturan 1944 doğumlu Muhittin Avcı’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Muhittin
Avcı, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce Karagedik köyündeki akrabalarından öğrenmiştir.
1033
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “ah” sözcüğü
getirilmiştir.
1034
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “da” bağlacı söylenilmedi.
1035
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin sonundaki “selam eyle”
yerine “selam söyle” şeklinde söylenmiştir.
1031
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Dervişiye’nin yollarına
Gül topladım ellerine
Altınımı (altınımı) sāt ederim1036
Ben Musa’mın ġollarına
(Ay) Sırtına geymiş ġaradan (ġaradan)
(Ah) Yüregim ġobdu yaradan
Yusub’a şerbet içicik1037
Musa’mı gönder Yaradan
Ġaranı’nın dereleri
Yosun bağlar yöreleri
(Ah) Boynu beňli ağca Musa’m1038
Unuddun mu buraları
128. BEN DE GADRİYE’Yİ BEKLERİM1039
Gülsüm Kırca, bu türküyü yaklâşık 20-25 yıldır görme yetisini yitiren komşusu Kadriye Selbi’nin
yaşadığı olumsuz durumlar üzerine söylemiştir. Bu olumsuz durumlardan biri şöyledir: Kadriye
Selbi’nin yaklâşık 40 yıl önce torunu biriyle evlenir. Ancak şiddetli anlaşmazlık yüzünden
boşanır. Boşandıklarında gelini dört aylık hamiledir. Baba evinde çocuğu doğuran gelin, çocuğu
bir gazeteye sararak eski kocasına gönderir. Gazete arasında gelen bu çocuğun bakımını Selbi
üstlenerek çocuğu büyütür. Bu çocuk şu an 40 yaşlarındadır. Gülsüm Kırca, çok sevdiği kendi
yaşlarında olan Kadriye Selbi’ye bu ve buna benzer durumları göz önünde bulundurarak aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Ben de Gadriye’yi beklerim
Ordan Cenned’i yoklarım1040

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “altınımı” sözcüğünü ilk
söyleyişindeki gibi iki defa tekrar etmemiştir.
1037
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Üçüncü dize Karagedik köyündeki Yusuf adındaki bir gencin
nişan merasimine atıfta bulunmaktadır. O zamanlar nişanlarda şerbet içilmesi adetmiş.
1038
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1039
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Osmaniye’nin Cevdetiye
kasabasından 1931 doğumlu Gülsüm Kırca’dan komşularının evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir.
1040
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda ikinci dize “Varır Cenned’i yoklarım” şeklinde
söylenmiştir.
1036
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Ayāmıňan gelemezsem
Elimiňen emeklerim1041
Gülsüm bura gelir geder
Berrin baňa hızmad eder1042
Eňere de ben ölüşün
Baňa haġġın halal eder1043
Halise iner üceden
Ezen okunur geceden1044
Ġurban oluyum diline
Yasin öğrenir hocadan1045
Sülemen getirdi kömür
Bizde de ġalmadı ömür1046
Ben Güllü’mü çok seviyom
Ġaşı ġara gözü kömür1047
Herel şo da bizim yetim
Gelin aldık çıkdı kötü1048
Doğduğu gün getirdiler
Güccükden ġaderi kötü1049
129. NERENDEN ÇIKDI DA EVVELKİ SÖZÜN1050

1041

Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1043
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1044
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1045
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1046
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1047
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1048
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1049
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1050
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Osmaniye’ye bağlı Cevdetiye
kasabasından 1951 doğumlu Arif Duman’dan evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Duman, söylediği türkülerin bir kısmını söylemediğini, bu kadarının yeterli olduğunu belirtmiştir. Arif
Duman bu hikâyeli türküyü, çocukluk yıllarında amcası Ġuş Veli (Veli Duman) den öğrenmiştir. Eksik
kalan yerlerini ise amcasında bulunan bir kitaptan öğrenerek tamamlamıştır. Amcası, bu hikâyeli türküyü
eski zamanlarda sazıyla çokça icra edermiş. Türkünün bir varyantı için bkz. (Karakaş, 2011: 413-416).
1042

952

Eskiden Toprakkale’de hali vakti yerinde Osman Ağa denen bir ağa varmış. Aslen Elbistanlı
olmasına karşın Çukurova’da yıllarca âşıklık yapan Âşık Hüseyin’in uğrak yerlerinden biri de
Toprakkale’dir. Bir gün, ahalinin toplandığı kahvehanede Osman Ağa, Âşık Hüseyin’e köy
halkına karşı kendini türküsüyle övmesini ister, karşılığında ise bir tosun vereceğini söyler. Âşık
Hüseyin; eline sazını alır, Osman Ağa’yı metheder ve başka diyarlara gider. Günlerden bir gün
Âşık Hüseyin’in yolu tekrardan Toprakkale’ye düşer. Kahvehanede Âşık Hüseyin’i gören Osman
Ağa, Âşık Hüseyin’in kendisinden tosun isteyeceğini düşünerek Âşık Hüseyin’e tosunu vermek
istemediği için tosunu kurt yediğini söyler. Âşık Hüseyin, bu duruma alınır ve orada Osman
Ağa’ya aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Nerenden çıkdı da evvelki sözün
Benci huzurunda ġara olsun yüzün
Ölçdüm bir ġarışdan da uzundur
Ağzın batırın güceği de zır Osman (Osman)
Arapça derlerdi (de) eşşege imar
Gün gelsin yapalım yapalım tımar
Yabdırsam sırtına (da) bir acar semer
Çekmen mi odunu da Zır Osman (Osman)
Bu dörtlüklerden sonra iyice zor duruma düşen Osman Ağa, Âşık Hüseyin’e türküyü
sonlandırması halinde bir deve vereceğini söyler. Tosunu vermeyen Osman Ağa’nın tosundan
daha değerli olan deveyi vermeyeceğini düşünen Âşık Hüseyin, türküsüne iğneleyici bir şekilde
devam eder.
Darar darar perçemimi ġırkarım
Gece gidemem de yoldan ürkerim
Boynu uzun boz devenden ġorkarım
Onun avuduna (da) gir Osman Osman
Der Âşık Hüseyin’im (de) bu ġadar yeter
Gün günü durduk sırada derdlerin artar
Gendini bilirsen (de) ölümden beter
Ölümden de zordur bil Osman Osman
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130. MERYEMÇİL BELİ’YDİ YAYLANIN HASI1051
Arif Duman Yörük taifesinden olup ataları, babaları ve kendisi de uzun yıllar göçerevli bir yaşam
sürmüştür. Yazları Andırın sınırları içerisinde bulunan Meryemçil Beli’ne çıkarlar, kışın ise
bulundukları yerlere inerlermiş. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını bu yaylalarda geçiren Arif
Duman, yerleşik hayata geçmeleri, devlet memuru olması gibi çeşitli nedenlerle ata dede yurdu
olan yaylaya gidemez. 40 yıl sonra bu yaylaya giden ve orada üç yaylayan Arif Duman, çocukluk
ve ilk gençlik yıllarında obasıyla birlikte bu yayladaki anıları gözünün önünde canlanır ve bu
yaylaya aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Meryemçil Beli’ydi yaylanın hası
Silinir ġalmaz ġalbinin pası
Neşe verir yaylaya ġuġġuğun sesi
Yaylaların hası (da) Meryemçil Beli
Bozulmuş düzenin fidan ekilmiş
Ġazıġlar dikilip teller çekilmiş
Anılarım vardı yurd ġayıp olmuş
Bozulmuş düzenin Meryemçil Beli
Ġoyunları ġırkar yünü satardık
Toplantı oldu mu ġuzu keserdik
Ġavurmayı yapar ġaşıġla yerdik
Hayal oldu onlar Meryemçil Beli
Yaylaya çıkar çadır açardık
Topluca eğlenir sohbed ederdik
Vurulur bişşeġler yağını yerdik
Noldu esgi günler Meryemçil Beli
Güzel olur çam dibinde yadması
Ġarlambacı yapıp ġâşık adması
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Osmaniye’ye bağlı Cevdetiye
kasabasından 1951 doğumlu Arif Duman’dan evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Duman, bu türküyü defterden okumuştur. Ancak defterde söylemediği birkaç dörtlük olmasına karşın
uzatmamak adına bu dörtlükleri söylemediğini beyan etmiştir.
1051
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Ne sineği olur ne de sıdması
Yaylaların hası Meryemçil Beli
Eser deli poyraz çamlar ses verir
Bir daha seni bilmem kim görür
Sehile gidsem de yağlarım erir
Derin dondurucu Meryemçil Beli
Ġayranlı Yakası çay güzel kokar
Suyun ġıvrım ġıvrım ortadan akar
Yurdları görünce boynunu büker
Söyletir Arif’i Meryemçil Beli
131. AVŞAR MEHMET’İN AĞIDI1052
Avşarlardan bir genci Tatarlı köyünde Çerkezlerden biri öldürür. Bu gencin Kayseri Tomarza’dan
bacısı kardeşinin ölümü üzerine Tatarlı’ya gelir ve kardeşine aşağıdaki ağıdı söyler:
Ne yatıyon hecim gibi
Ġara bıyık sicim gibi
Üzerine ben ağlarım1053
Anan ġızı bacın gibi
Yağlık ördmedim yüzüne
Sinek çökmemiş gözüne
Uyansana babamoğlu1054
Fısdan dikmedim ġızına
Ġara çadır helleniyo

Bu hikâyeli ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Osmaniye’nin Kırmıtlı
köyünden 1963 doğumlu Sait Akol’dan evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Sait
Akol, bu hikâyeli türküyü Osmaniye’ye bağlı Sakarcılar köyünden rahmetli olan en büyük dayısı Memicik
Kavuklu’dan uzun yıllar önce öğrenmiştir. Sait Akol, icra ettiği türkünün çevresinde çok bilinmediğini, icra
edilmediğini belirtmiştir. Hikâyesini ise tam olarak bilmemekle birlikte yukarıda verdiği şekliyle
hatırladığını, bu türkünün bir Avşar türküsü olduğunu belirtmiştir.
1053
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1054
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1052
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Ne dersem de belleniyo
Beşiġdeki yatan ġuzun 1055
Yeni yeni dilleniyo
Tatarlı’da ġoca söğüd
Dal dal olup biddi m(i) ola
Memmed’imi vuran Çerkez1056
Muradına erdim(i) ola
Annacımız Ġızılġaya
Memmed beňzer doğan aya
Aġşam Tomarza’dan geldim1057
Bakamadım doya doya

Azizliye Azizliye
Duman çökdü çöl yazıya
Ġurtarırdım Memmed’imi1058
Lehen dolu da gaziye
132. ÇOBANIN ELİNDE ĠAVAL1059
Eski zamanlarda bir genç, bir ağanın kapısında çoban olarak işe başlar. Ağanın kızı bu çobana
âşık olur ancak birleşemezler. Kız, kavuşamadığı çobanın arkasından bu türküyü söyler:
Çobanın elinde ġaval
Arkasında sürü davar1060
Eňer davar susadıysa
Gel bizim orda çifte pınar
1055

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1057
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1058
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1059
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Cığcık köyünden
1945 doğumlu Abdi Akgöllü’den kendi evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Abdi
Akgöllü, bu türküyü çok uzun yıllar önce köydeki icracılardan öğrenmiştir. Bu türkü, çok eskiden beri
düğünlerdeki oyunlarda icra edilmekteymiş. Türkünün varyantı için bkz. (Demirci, 1938: 241-243).
1060
Bu dize iki defa tekrar edilmiştir.
1056
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Lele oğlan garip çoban
Mor poçuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
Lele oğlan garip çoban
Her ġuşlar da yuva yapdı
Serçe ġadar olamadım
Lele oğlan garip çoban
133. BİR ĠIZINAN BİR GELİNİN CENGİ VAR I1061
Bir gün Karacaoğlan, elinde sazıyla gezerken bir gelin ile kız Karacaoğlan’ı görür. Gelin ile kız
kendi aralarında gelen erkeğin kendisini beğeneceği yönünde tartışmaya girerler. Gelin,
kendisinin cinsi yönden daha çekici olduğunu; kız ise kendisinin cinsi yönden daha çekici
olduğunu ileri sürerek ikisi de gelen erkeğin kendisini beğeneceğini iddia ederler. Karacaoğlan
gelin ile kızın bu atışmasına tanık olur ve aşağıdaki dörtlüğü söyler. Daha sonra ise kız ile gelin
kendi aralarında dörtlükler üzerinden atışmaya devam ederler:
Aldı Karacaoğlan:
Bir ġızınan bir gelinin cengi var
Bilemiyom hanġısının dengi var
Gelinin elinde saplı süngü var
Çekmiş süngüsünü hökmeder ġıza
Aldı kız:
Uğrayalım pazara
Sıkdıralım ince beli hızara
Bir çift gül gönderelim pazara

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Cığcık köyünden
1945 doğumlu Abdi Akgöllü’den kendi evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Abdi
Akgöllü, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllarca önce köydeki kişilerden öğrenmiştir. Abdi Akgöllü, bu
türkünün çok eskiden beri kendi köylerinde icra edildiğini beyan etmiştir. Abdi Akgöllü, bu türkünün son
dörtlüğünü o kadar uğraşmasına karşın ilgili dörtlük bir türlü hatırına gelmemiştir.
1061
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Acep aşġını mı alırlar yoňġsa solgunu mu
Aldı gelin:
Nuruların nuruyum
……………………………..
Yedi sene ġısır ġalmış arıyım
Yedi petek dolu balım var benim
Aldı kız:
Ġız da der ki çıkıp yayla yaylarsın
Sağıňa soluňa seyran eylersin
Gelin utanmadan yalan söylersin1062
El dáğmiş arıda bal m(ı) olur gelin
Aldı gelin:
Ġoyak ġoyak daşım var
Ġara göz üsdünde hilal ġaşım var
Ġız da senin bir gecelik işin var
İkincisi kevran geçer yol olur
Aldı kız:
Gız da der ki sarı yıldız doğma mı
Oğlan gelip boynucuňu eğme mi
Bir gecem de bir geceni değme mi
Var ged gelin var ged oğlan benimdir
134. SARI GELİN SUYA GEDER1063

1062

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Karacaoğlan’a ait dörtlükler, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2020 tarihinde Kadirli’nin Cığcık
köyünden 1945 doğumlu Abdi Akgöllü’den kendi evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Abdi Akgöllü, bu türküyü eski zamanlarda çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1063
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Bir genç, Sarı Gelin denen bir geline âşık olur ve ona aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sarı gelin suya geder
Eloğluna çalım eder
Çalım edme sarı gelin1064
Ben cahilim aġlım geder
Malatya’nın uyduğuna
Geldik yolun ayrımına
Ġurban olam sarı gelin
……………………….
Malatya’nın ġavaġları
Dökülüyor yapraġları
Ġurban olam sarı gelin
Elma gibi yanaġları
135. SARI AHMET’İN AĞIDI I1065
Uzun yıllar önce Sarı Ahmet adında bir delikanlı varmış. Bu delikanlı’nın hali vakti yerinde olup
aynı zamanda nişanlılıdır. Bir gün Sarı Ahmet’in evini eşkıyalar basar. Sarı Ahmet, hemen
silahına sarılır ve kapıdan çıkarken eşkıyalar tarafından vurularak ağır yaralanır. Eşkiyalar, Sarı
Ahmet’i vurduktan sonra kaçıp giderler. Köylüler, hemen Sarı Ahmet’in evine gelirler. Çok ağır
yaralı olan Sarı Ahmet, sabah olmasına karşın hâlâ acı içinde kıvranmaktadır. Köylüler, Sarı
Ahmet’in böyle acı çekmesine bir türlü gönlü razı olmaz. O dönemde ölüm döşeğinde olan
kişilerin daha fazla acı çekmeden ölmesi için sevdiği bir kişinin türkü söylemesi halinde acı
çekmeden öleceğine inanılmaktadır. Orada bulunan bir kadın; bu düşünceden hareketle Sarı
Ahmet’in nişanlısının getirilerek bir iki türkü söylemesini ister. Hemen nişanlısına haber
gönderilir ve kız da Sarı Ahmet’in başına gelerek aşağıdaki türküyü söyler:
Yağmır yağar ġıcıyınan
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “sarı” sözcüğü “allı” sözcüğü
kullanılmıştır.
1065
Bu hikâyeli ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından Osmaniye’nin Kırıklı köyünde oturan 1949 doğumlu
İsmail Acun’dan İsmail Acun’un eniştesi Mustafa Yıldırım’ın evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. İsmail Acun, bu hikâyeli ağıdı uzun yıllar önce annesinden öğrenmiştir. Annesi ise Bahçe’nin
Arıklıkaş köyündeki Yahya denen bir kadının kaynanasından öğrenmiştir.
1064
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Ben ağlarım acıyınan
Şimdi Sar(ı) Ahmed’im gelir1066
Emmis(i) oğlu Hacı’yınan
Yanâşık çadır ġurmadım
Arġını arġa ġadmadım
Eller beni laf eder deyin1067
Oturup lafın edmedim

Odlu oyak odsuz oyak
Ahmed de sağıdı biyak
Küfeylana binmez iken1068
Şimdi gelir yalın ayak
Ġayada ġablan heğirir
Bahçede bülbül ġığırır
Yekinsene Sar(ı) Ahmed’im
Anan mezarda bağırır
Sarı Ahmet’in nişanlısı bu dörtlükleri söyledikten sonra Sarı Ahmet ruhunu teslim eder.
136. ALİ PAŞA1069
Osmanlı devleti, bir gün paşalara patlak veren bir savaşa gitmeleri için emir gönderir. Malatya’nın
paşası ise Ali Paşa’dır. Eşe adında çok sevdiği bir eşi bulunan Ali Paşa’nın bir de Yeğen Ali
adında çok sevdiği ve yanından hiç ayırmadığı bir yeğeni vardır. Ali Paşa, savaşa iştirak etmek
etmek için hazılıklara koyulur. Yola koyulmadan önce de hizmetçisi Arap’a kendisinin gelene
kadar ev ahalisine göz kulak olmasını emreder. Bu emri verdikten sonra yola koyulmak üzereyken
yeğeni Yeğen Ali kendisini de muhabereye götürmesini ister. Ali Paşa da yeğenini kıramaz ve
atının terkisine bindirerek yola koyulur. Ali Paşa, konağından ayrıldıktan sonra Arap ile Ali

1066

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1068
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1069
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Osmaniye’nin Kırıklı köyünde oturan 1949 doğumlu
İsmail Acun’dan İsmail Acun’un eniştesi Mustafa Yıldırım’ın evinde derlenmiştir. İsmail Acun, bu hikâyeli
türküyü uzun yıllar önce on-on dört yaşındayken çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1067

960

Paşa’nın bacısı yasak aşk yaşamaya başlar. Ali Paşa yoldayken bacısıyla Arap’ın yasak aşk
yaşadıklarını öğrenir. Bu haberi duyan Ali Paşa, çılgına döner ve oradan yeğeniyle ayrılarak
Malatya’ya doğru yola koyulur. Yoldayken konağına varınca konağında kadın namına bir canlıyı
bırakmayacağına dair yemin eder. Konağa geldiğinde Arap ile bacısını yakalar ve boyunlarını
kılıcının altına koyarak yeğenine kılıca basmasını söyler. Yeğen Ali, kılıca basınca Arap’ın ve
bacısının kafası kopar. Daha sonra Ali Paşa eşinin yanına varır ve onun da boynunu kılıcının
altına koyar ve Yeğen Ali’ye kılıca basmasını söyler. Yeğeni gönülsüz de olsa deneni yapmak
zorunda kalır ve kılıca basar. Böylelikle Ali Paşa’nın hiçbir suçu, günahı olmayan hanımı Eşe’nin
kafası yere düşer. Ali Paşa annesinin yanına varır ve aynı işlemi anasına yapar. Yeğen Ali, bu
sefer deneni yapmayarak dayısının kılıcını tutar ve dayısına “Dayı ne yapıyon sen. Şaşırddın mı
dayı? Yengemi kesdin, Arap’ı kesdin, bacını kesdin. Neneme mi geldi sıra?” der. Bu sözler
üzerine Ali Paşa’ın elindeki kılıç yere düşer ve “Eyvah, eyvah! Benim Eşe’mde de nedi
dudmadın, elimi?” diyerek pişmanlığını dile getirse de artık iş işten geçmiştir. Hem çok sevdiği
hem de suçsuz yere eşini öldürdüğü için vicdan azabı duyar. Savaşa tekrar iştirak eden Ali Paşa,
suçsuz yere eşini öldürmenin verdiği acıyla aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ali Paşa’m der gaziler
Yandı yüreğim sızılar
Gönül Eşe’mi arzılar
Eşe’m nenni paşam nenni
Ali Paşa’m ayrılalı
Kele başında şalı dolalı
Gelin Eşe’m öldüleli
Kele deli oluyom deli oluyom
Eşe’min evin göçürdüm
Kafesden bülbül uçurdum
Güldüm goğnümü geçirdim1070
Eşe’m nenni paşam nenni
137. KAYALI’DA DURAMIYOM1071
1070

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 23.06.2020 tarihinde Osmaniye’nin Kayalı köyünde
oturan 1953 doğumlu Abdurrahman Öztürk’ten kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Abdurrahman Öztürk, bu türküyü dört beş yıl önce (2015-2016) söylemiştir.
1071
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Bir gün Abdurrahman Öztürk’e inek sütü lazım olur. Öztürk, komşusuna varır ve süt ister.
Komşusunda süt olmasına rağmen Öztürk’e süt vermez. Süt olmasına rağmen komşusunun süt
vermemesi, Öztürk’ün çok zoruna gider. Öztürk, bu olay üzerine kendi köyünü de katarak
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Kayalı’da duramıyom
Südü çokdur bulamıyom1072
Benim de bir aşġım var (oyy)1073
Hali nedir bilemiyom1074
Gece sıcak yatılmıyo
Ġışı soğuk bakılmıyor
Benim de bir aşġım var (var)1075
Hiç de ġaħrı çekilmiyor

Kimi gelir kimi gider
Yabancılar nefret eder
Köyümüzde birlik olsa1076
Herkes sevdiğine gider
138. ACI VE SERDE GURBET ELİ YELLERİ1077
Mustafa Koca, Almanya’da çalışırken bir Ramazan Bayramı’nda bayram namazını kıldıktan
sonra evine gelir. Evi dördüncü kattadır ve penceresi çam ağaçlarının olduğu bahçeye
bakmaktadır. Koca, eve geldiğinde çocuklarının bir kısmı okula bir kısmı ise işe gitmiştir. Evde
hanımından başka kimse yoktur. Pencerenin yanındaki bir koltuğa oturan Koca, gözlerini
kapayarak düşüncelere dalar. Düşüncelere dalan Kaya’nın köydeki (Kayalı) çocukluk günleri

İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Abdurrahman Öztürk’ten bu türküyü şiir şeklinde söylemesini rica ettiğimizde üçüncü ve dördüncü
dizeleri şu şekilde söylemiştir: “Köyümüzden ħayır yok/Ben gendime gelemiyom”.
1074
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1075
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “(var)” yerine “oyy,
oyy” ünlemleri söylenmiştir.
1076
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda hem üçüncü dizenin hem de dördüncü dizenin
sonunda “oyy, oy” ünlemleri kullanılmıştır.
1077
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 23.06.2020 tarihinde Osmaniye’nin Kayalı köyünden
1945 doğumlu Mustafa Koca’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
1072
1073
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aklına gelir. Köydeyken ister bayramlar olsun isterse de diğer günler olsun çok neşeli geçmiştir.
Çocukken diğer çocuklarla bir araya gelip oyun oynamaları, elleri kınalı ninelerin yanına varıp
onların bu çocuklara bir şeyler ikram etmeleri gibi birçok güzel anı gözlerinin önünden şerit gibi
geçer. Gözlerini açtığında soğuk bir rüzgâr esmekte ve çam ağaçları rüzgârın etkisiyle
sallanmaktadır. Gözlerini açan Koca, kendi yaşamının muhasebesini yapar. Otuz beş yıldır gurbet
elde olduğunu, gurbette iken bayramların köyündeki gibi canlı geçmediğini düşünür. İşte, bu
duygu yoğunluğu altında Koca, aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Acı ve serde gurbet eli yelleri
Bize mesken oldu bu ġávurun elleri (ah)
Otuz beş senede de yetmiş bayram geçirdim1078
Öpemedim o ġınalı elleri
Göňul arzu ediyor da garip esen yelleri
Gurbet elde acı günler geçirdim
Bu zaman zarfında nice canlar göçürdüm (ah)
Anasız babasız bayram geçirdim1079
Öpemedim o ġınalı elleri
Göňul arzu ediyor da garip esen yelleri
Yeter Ġul Mustafa’m acı söylersin
Seni sevenlerin de bağrın delersin (ah)
Allah ġısmet eder bir gün gelirsin1080
Düğün bayram eden elleriniňen
Gene ġucaklaşırsın da garip esen yelleriňen
139. ELBEYLİOĞLU VI1081

Son üç dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1080
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “Allah” yerine
“Mevla’m” kullanılmıştır.
1081
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 23.06.2020 tarihinde Osmaniye’nin Kayalı köyünden
1945 doğumlu Mustafa Koca’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mustafa Koca,
bu türküyü ilk gençlik yıllarında ustası Karayiğitli Âşık Ömer’den öğrenmiştir.
1078
1079
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Kahramanmaraş ile Gâvurdağı arasında Elbeylioğlu adında bir bey yetişir. Elbeylioğlu’nun Ali
Kadıoğlu adında bir de amcası oğlu olup Kahramanmaraş’ın paşası Kör Paşa’yla araları çok
iyidir. Kör Paşa, bir gün civar yerlerdeki bütün beyleri konağına davet eder. Elbeylioğlu, Ali
Kadıoğlu’na bu davete birlikte gitmeyi teklif eder. Ali Kadıoğlu ise Elbeylioğlu’nun bu teklifine
kulak asmayarak kendisi önceden Kör Paşa’nın yanına varır. Elbeylioğlu, yanındaki adamlarıyla
birlikte yola çıkar. Yolda amcasının oğlu Ali Kadıoğlu’nun evine uğrar. Evde Ali Kadıoğlu’nun
hanımı Muzu vardır ve Muzu’ya kocasını sorar. Muzu da kocasının Köp Paşa’nın davetine
gittiğini söyler. Elbeylioğlu oradan ayrılarak davete denen vakitte varır ve gösterilen yere oturur.
Kör Paşa, Elbeylioğlu’nu daha önce hiç görmediği için tanımaz. Çeşitli konularda sohbetten sonra
Kör Paşa, içlerinde türkü söyleyenler varsa bu türküleri dinlemek istediğini belirtir. Ali Kadıoğlu
da amcasının oğlunu küçük düşürmek amacıyla Kör Paşa’ya Elbeylioğlu’nun türkü söylediğini
belirtir. Yani Elbeylioğlu’nu bir bey değil de bir çalgıcı tayfasındanmış gibi göstermeye çalışır.
Elbeylioğlu, amcasının oğlunun kendini küçük düşürmeye çalıştığını anlar. Kör Paşa,
Elbeylioğlu’ndan bir türkü söylemesini ister. Elbeylioğlu da amcasının oğlunu zora sokan
aşağıdaki türküyü söyler.
(Aman) Hubların serdarı Muzu’yu gördüm (Muzu’yu gördüm oy)
Seherde açılmış (açılmış) ġonca gül gibi
Daramış zülfünü dökmüş gerdana (dökmüş gerdana)
Gözünün üsdünde beyler (oy) ġaş hilal gibi
Elbeylioğlu bu dörtlüğü söylediğinde Ali Kadıoğlu, Elbeylioğlu’nun kendi hanımıyla aralarında
bir şeyler geçtiğini düşünerek tedirgin olur.
Aman Muzu’yu dersen de zatiden zati (zatiden zati oy)
Güzellikden yanı beyler (oy) diyemem kötü
Aman dişleri mercan da ağzı bir ġutu (ağzı bir ġutu oy)
Ağzının içinde beyler (oy) dili bal gibi
(Aman) Muzu’yu dersen de gayed de güzel (gayed de güzel oy)
Eğdirmiş ġaşların (beyler oy) gözlerin süzer (oy)
Aynanıl Gölü’nde bir ördek yüzer (bir suna yüzer oy)
Avcısına şeker (vay şeker) şerbet bal gibi
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Diyor Elbeyl(i)oğlu’m sözlerim hakdır
Hak’ın ırahmatı (beyler oy) ġuluna çokdur (oyy)
Altında hile var Muzu’da yokdur (Muzu’da yokdur oy)1082
Yediken süzülmüş (süzülmüş) oğul bal gibi
Ali Kadıoğlu’nun kendini Kör Paşa’nın yanında küçük düşürmesi Elbeylioğlu’nun çok zoruna
gider. Elbeylioğlu, oradan ayrıldıktan sonra amcasının oğlundan intikam almak için pusuya yatar
ve amcasının oğluyla birlikte mahiyetindeki herkesi öldürür.
140. YOKLAYIN GÖNLÜMÜ SEVİYOR İSEN1083
Bir gün Adil Akkuş, bir bahar ayında dağ yamacındaki mülkiyeti kendine ait zeytin bahçesini
gezmeye gider. Havanın güzel olması, her tarafın yemyeşil olması Adil Akkuş’a büyük bir neşe
verir. Bir anda, ilk gençlik yıllarında yaşadığı bir anı aklına gelir. Bu anı şöyledir: Adil Akkuş,
ilk gençlik yıllarında kendi köyünden bir kızdan hoşlanır. Bu durumu anasına açması üzerine
anası da “Hadi dümbüğün oğlu, asgere ged gel de öyle” diyerek mizahla karışık bir cevap verir.
İşte, havaların güzel olması, her tarafın yemyeşil olması, anasıyla arasında geçen bu anının aklına
gelmesi, Akkuş’u duygulandırır ve orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yoklayın gönlümü seviyor isen
Yine baħar geldi açdı menevşe
Gönlüme verdiğin ħani o neşe
Yıkıldı bahçeler hep viran oldu
Ġaħrımdan dağlara vurdum gendimi
Seveceksin diye verdim gönlümü
Ömrün yetmez ise aldın ömrümü
Yıkma bu gönlümü hep viran olur
Ben şair değilim ama söylerim
Bu gönül bahçemi viran eyledin
Beni kötü bildin ele söyledin
1082

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 23.06.2020 tarihinde Osmaniye’nin Dereli köyünden
1956 doğumlu Adil Akkuş’tan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Akkuş,
bu türküyü birkaç yıl önce söylemiştir.
1083
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Yıkma bu gönlümü hep viran olur
Sökülmez şu gönlüm hep bir ġafeste
Açıyor şu canım hep bir nefeste
Nolur iki kelam söyle aheste
Yıkma bu gönlümü hep viran olur
141. BABAMA1084
Adil Akkuş on iki yaşlarındayken (1972) babasını bir at tekmeler. Akkuş’un babasını hastaneye
götürürler. Akkuş’un babası iğneden çok korktuğu için doktorların kendisine iğne vurmasına karşı
çıkar. Bu durum karşısında doktorlar Akkuş’un babasını üstün körü tedavi etmek zorunda kalırlar.
Tedavisi biten Akkuş’un babası evine gönderilir. Atın tekmesinden dolayı dört bağırsağı delinen
Akkuş’un babası eve gelir ancak ağrısı bir türlü dinmez. Sabaha kadar acı içinde kıvranan
Akkuş’un babasını tekrardan Adana’ya hastaneye götürürler. Doktorlar Akkuş’un babasını
ameliyat ederler ancak ameliyat için artık çok geçtir. Çünkü bağrısakları delinen Akkuş’un kanı
zehirlenmiş ve bütün vücudu sarmıştır. Zaten ölmek üzere olan Akkuş’un babası ameliyat
sırasında ölür. Daha o zamanlar on yaşlarında olan Akkuş, babasının ölümüne çok üzülmüş,
babasız büyümenin acılarını iliklerine kadar yaşamıştır. Şu an hali vakti yerinde biri olmakla
birlikte babasının ihmalkârlıktan ölümünü bir türlü kabullenememiştir. Bir akşam yine babasını
düşünen Adil Akkuş, duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ben babama sarılmadım
Hiç sözüne darılmadım
Heç işinden yorulmadım
Babam çok özledim seni1085
Babamın doğru sözleri
O yanık tenli gözleri
Yedi çocuk beslemişdi bizleri
Babam çok özledim seni1086

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 23.06.2020 tarihinde Osmaniye’nin Dereli köyünden
1956 doğumlu Adil Akkuş’tan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Akkuş, bu türküyü
2018 yılında söylemiştir. Akkuş, bu türkünün isminin “Babama” olduğunu belirtmiştir.
1085
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1086
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1084
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Yemez bize yedirirdin
Geymez bize geydirirdin
Sözlerin altındı senin
Babam çok özledim seni1087
Gece gündüz uyumazdın
Duvardaki ġırık sazın
Çalışırdın ġışın yazın
Babam çok özledim seni1088
Babam anam can yarısı
Saçların altın sarısı
Eşe babamın ġarısı
Babam çok özledim seni1089
Canım babam sözün çokdur
Sana bakmamışdır dokdur
Sana borcum canım çokdur
Babam çok özledim seni1090
Oğlun Adil adam oldu
Bahçemde güllerim soldu
Noldu babam sana noldu
Babam çok özledim seni1091
Nureddin Senem Esemen’in
Hani senin eserlerin
Bütün bir yıl gecelerin
Babam çok özledim seni1092

1087

Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1089
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1090
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1091
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1092
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1088
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Hülya Adil bir de Songül
Bahçemdeki sonuncu gül
Odandaki sarı ġandil
Söndü babam yanmaz oldu1093
Gelinin adı Sudiye
Sana veremedim bir hediye
Babam erken geddin diye
Babam çok özledim seni 1094
Torunların Eşe Senem
Dedem nerde geddi neden
Ziya Ömer geddi evden
Onlar çok özledi seni1095
Satırlara sığmıyorsun
Halimizi sormuyorsun
Geri dönüp gelmiyorsun
Babam çok özledim seni1096
142. OĞLAĞIMIN BELİN ALA1097
Uzun yıllar önce Şekerdere köyünde Âşık Hamit Goca adında gariban bir adam, Karagedik
köyünün Ayşeler Mahallesinde Garamık Goca adında hali vakti yerinde bir adamın çobanlığını
yapmaktadır. Bir süre Karamık Goca’nın çobanlığını yapan Hamit Goca, çobanlığı bırakmak
zorunda kalır. Ancak Karamık Goca, Hamit Goca’nın hakkı olan ücreti vermez. Hamit Goca,
köyüne eli boş döner. Bir müddet geçince Hamit Goca, maddi yönden çok sıkışır. Hamit Goca,
Karagedik köyüne çobanlığını yaptığı Karamık Goca’nın yanına hakkını istemek için yola düşer.
Hamit Goca’nın geldiğini gören Karamık Goca, Hamit Goca’nın hakkı olan ücreti almak için

Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Söndü babam sabah oldu” şeklinde söylenmiştir.
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1095
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Onlar heç görmedi seni” şeklinde söylenmiştir.
1096
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1097
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Şekerdere
köyünde oturan 1954 doğumlu Abdi Şeker’in kendi evinde Abdi Şeker’den doğal ortamda ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Abdi Şeker, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden
öğrenmiştir.
1093
1094
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geldiğini anlar. Karamık Goca, yanındaki işçilerine sürüden ala oğlağı getirmelerini ve Hamit’e
vermelerini söyler. Hem hakkını alacağı hem de ala oğlağın iyi bir oğlak olduğunu düşündüğü
için Hamit Goca çok mutlu olur. Çoban; hemen sürüye dalar ve hastalıklı, zayıf, çelimsiz bir
oğlakla döner. Oğlak, o kadar çelimsizdir ki ayakta bile duracak hali yoktur. Oğlağın çok cılız
olmasına karşın korkusundan sesini çıkarmayan Hamit Goca, gönülsüz de olsa oğlağı kucağına
alarak köyüne döner. Eve gelen Hamit Goca, çelimsiz oğlağın ısınması amacıyla oğlağı yanan
ocağın başına koyar. İlerleyen vakitlerde uykusu gelen Hamit Goca, yatağını ocağın başına serer
ve oğlakla birlikte uyur. Sabah kalktığında oğlağın öldüğünü görür. Oğlağı kucağına alıp dışarı
çıkan Hamit Goca, bu duruma çok üzülür. Oğlağın öldüğünü gören birkaç komşusu da Hamit
Goca’nın yanına gelir. Hem Karamık Goca’nın kendisinin hak ettiği ücret karşılığında ölmek
üzere bir oğlak vermesine canı sıkılan hem de çelimsiz de olsa oğlağın ölümüne üzülen Hamit
Goca, aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Oğlağımın belin ala
Başıma getirdin bela
Omar seni vermez ola
Yandım ala oğlak elinden
Hamit Goca, bu dörtlüğü söyledikten sonra orada bulunanlar, bu türkünün devamını da
söylemesini isterler. Zaten içi dolu olan Hamit Goca türküye devam eder.
Sabahın seyrinde (de) Omar’ı gördüm
Bir adam saldım (da) ben selam verdim
Ġınaman ağalar utandım aldım1098
Ġurtuldum borcumdan der Omar Ağa’m1099
Bakdı mıdı bu ġopuyo özünden
Mal verdi hayır görmez yüzünden
Ġorkarımış (da) Ġaramığ’ın ġızından
Bilirim dertlerin zor Omar Ağa
Oturdum yoluna sardım cuvara
İşimden gücümden oldum avara

1098
1099

Son iki iki defa tekrar edilmektedir.
Abdi Şeker, ilk dörtlüğü ezgiyle söyledikten sonra diğer dörtlükleri sayılaştırarak söylemiştir.
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Süregördüm ulaşmadı davara
Bak da bir eyicesini ver Omar Ağa
Eletinci düşdü yaddı bucağa
Yörümesini bilmedin aldın ġucağa
Yükleddim eşeğe (de) sürdüm ocağa
Cerrehsin derdimi bil Omar Ağa
Ġul Hamid’im geze geze yorula
Omar Ağa (da) duya belki darıla
Paf ciğeri durucağına vurula
Derisini kellene sar Omar Ağa
Hamit Goca, bu türküyü söyledikten sonra bu türkü, köy arasında hızlıca yayılır ve civar köylere
kadar ulaşır. Karamık Ağa da bu türküyü duyar ve Hamit Goca’nın yanına gelmesi için Hamit
Goca’ya haber gönderir. Ağanın haber salması üzerine Hamit Goca, apar topar ağanın yanına
varır. Hamit Goca’yı evine buyur eden Karamık Ağa, Hamit Goca’ya kendisine söylediği türküyü
duyduğunu ve kendi ağzından duymak istediğini söyler. Hamit Goca ise korkudan dolayı
söylediği türküyü inkâr etmek zorunda kalır. Garamık Ağa ise türküyü duyduğunu ve inkâr
etmemesini söyler. Hamit Goca mecburen yaktığı türküyü söylemek zorunda kalır. Ağanın bu
türkü çok hoşuna gitmiş olacak ki hemen çobanını çağırarak sürünün içindeki en iyi ala tekeyi
getirmesini söyler. Çobanın getirdiği ala tekeyi Hamit Goca’ya veren Karamık Ağa, Hamit
Goca’nın gönlünü almış olur.
143. AHİR ZAMANDAN1100
Âşık Abdi Şeker’in hayatı hep gurbette geçmiştir. Çalıştığı yerlerden biri de Libya’dır. 1991
yılında Libya’da bir inşaat firmasında işçi olarak çalışırken, bir akşam kendisi gibi gurbetçi,
gariban arkadaşlarıyla koğuşta gurbet temalı sohbet ederler. Bu sohbet esnasında duygulanan
Şeker, orada aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Gel ġonuşak dosdum aħır zamandan

Bu hikâyeli türkü, 09.04.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Osmaniye’nin Şekerdere
köyünde oturan 1954 doğumlu Abdiş Şeker’den ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Abdiş Şeker,
bu hikâyeli türküyü 1991 yılında bestelemiştir.
1100
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Acep ħalımızdan bilen olmaz mı
Çok fakirler gördüm geçmişler candan
Fakirin ħalini soran olmaz mı
Senede bir görmez fakirler eti
Bu devirde bizim ħalımız kötü
Çok olur zenginin çakalı iti
Köpeklik yapanı (da) biçen olmaz mı
Duyulmuş mu vardır fakirin ġatı
Bağrı yanık olur ezelden zatı
Fakire ġapandı hep bütün ġapı
Acep bu ġapıyı açan olmaz mı
Âşık Abdi der ki nolup nolurum
Acep bu dünyada bir gün ölürüm
Büyüklenmem ġardaş ġıymad bilirim
Zengini fakiri seçen olmaz mı
144. YAYLA GÜZELİ1101
Âşık Abdi Şeker, bu türküyü ilk gençlik yıllarında sevdalandığı ama evlenemediği kızın ardından
söylemiştir.
Yüce dağ başına çadır ġurulmuş
İçinde dönüyo yayla güzeli
Başka bir havada ayrı bir biçim
Ürkek ürkek bakar yayla güzeli
Ilgıt ılgıt eser seher yelleri
Ġızarmış ġınadan beyaz elleri
Ġonuşdukça bal döküyor dilleri
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Şekerdere
köyünde oturan 1954 doğumlu Abdi Şeker’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu
türkünün ismini kendisi vermiştir.
1101
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Burcu burcu kokar yayla güzeli
Ġoyun ġuzu birbirine akışır
Bir güzel arada ne de yakışır
Siyah saçlar ilfit ilfit dağılır
Oturmuş süt sağar yayla güzeli
Bir fisdan geymiş de önü ilikli
Dikkatli sayarsan on dört bēlikli
Beline dolamış bir de şal ekli
Savurup geçdi şöyle yayla güzeli
Âşık Abdi der de bulunmaz eşi
Al yazma üsdüne vermiş nakışı
Tam anlamıyla inan bir dişi
Gönlüme akıverdi yayla güzeli
145. ÇARESİZLİK1102
Âşık Abdi Şeker, bir gün kendi kendine düşünürken hayatı film şeridi gibi gözünün önüne gelir.
Hayatı boyunca çok çile çekmesine, mücadele etmesine, çalışmasına karşın maddi olarak
umduğunu bulamadığı gibi âşıklıkta da istediğini elde edememiştir. Bu dünyada hem maddi hem
de manevi olarak istediğini elde edemeyen Şeker, duygulanarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Felege dakılım işden
Gederim yola yavaşdan1103
Sanki ben doğmuşum daşdan
Vay ħalıma vay ħalıma1104
Ne ġulların sürer sefa
Baňa da çekdirdin cefa1105
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Şekerdere
köyünde oturan 1954 doğumlu Abdi Şeker’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu
türküyü Abdi Şeker, 1990’lı yıllarda söylemiştir.
1103
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1104
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1105
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1102
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Vallahi görmedim mefa (vefa)
Vay ħalıma vuy ħalıma1106
Âşık Abdı’m diyo derman
Zenginlerin ġardaş ferman1107
Söz hakkımı heç alamam
Vay ħalıma uy ħalıma1108
146. MEMLEKETTEN ÇIKDIM GURBET ELLERE1109
1980’li yıllarda Âşık Abdi Şeker, Mersin’e köydeki bazı kişilerle çalışmaya gider. Orada arazi
sahiplerinin bahçelerinde ırgatlık yapar. Kaldıkları yer ise yıkık dökük bir barakadır. Para
kazanmak zorunda kaldıkları için bütün olumsuzluklara göğüs germek zorunda kalır. Şeker, bir
gün bu barakada köylüleriyle birlikte otururken duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Memleketten çıkdım gurbet ellere
Ġarışmışsım ben de tozlu yollara
Hasret ġaldım gonca gonca güllere
Ġurudu yapraklar döküldü ġardaş1110
Gurbet gurbet derler (de) gelip görürüm
Yarım can varısa onu (da) veririm
Bir gün bir daşın altında ġalırım1111
Çürür ġayıb olur ölümüz ġardaş
Başım düşük ġolum düşük ħal düşük
Ele pay düşdüyse baňa yol düşük
Bu can ekmek ekmek için savâşık
Ağardı başımda saçımız ġardaş1112
1106

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1108
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1109
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 28.01.2020 tarihinde Osmaniye’nin Şekerdere
köyünde oturan 1954 doğumlu Abdi Şeker’in kendi evinde Abdi Şeker’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Abdi Şeker, bu hikâyeli türküyü 1980’li yıllarda bestelemiştir.
1110
Âşık Abdi Şeker, bu dörtlüğü 09.04.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmemizde söylemiştir.
1111
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1112
Bu dörtlüğü, tüküyü şiir şeklinde okurken söylemesine karşın havasıyla söylerken söylememiştir.
1107
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Yatıyoruk (da) tozlu paslı yerlerde
Sırtımızda mesken ġurdu kirlerde
Bizde bulunmaz (da) gizli sırlarda1113
Açık saçık böyle (de) ħalımız ġardaş
Yeter Âşık Abdi’m bu ġadar yeter
Ġam çekme bugünler bir günde biter
Göçüm olsa (da) çeksem ben ġatar ġatar1114
Çiçek açsa (da) bir gün gülümüz ġardaş
147. ALİ EFENDİ ĦALLARIMDAN BİL BENİM1115
1960’lı yıllarda ölen Düziçi’nin önemli âşıklarından Gır Halıl, Kurtuluş Savaşı başlayınca
Düziçi’ndeki askeri birliğe alınır. Askerliğe alındığı dönemde eşi ölür ve dört çocuğu annesiz
kalır. Çocuklarıyla baş başa kalan Gır Halıl, bu şekilde askere alınır ve çocukları ortalıkta kalır.
Askere alındığında aklı fikri çocuklarında olan Ġır Halıl bir gün kendilerinden sorumlu olan Ali
Efendi’ye kendisinin teskeresini vermesini, çocuklarının yanına gitmek istediğini bildiren
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sultan Hamid zamanında evlendim
Seferberlik çıkdı ben de bağlandım
Ġadir Mevla’m saňa neddim neyledim
Ufacık çocuklar hep öňgsüz ġaldı
Osmaniye Azrail’in yatağı
Eve varsam müdür vurur köteği
Yaşıl Memmed elimizin dutağı
Ali Efendi ħallarımdan bil benim

1113

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki iki defa tekrar edilmektedir.
1115
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Düziçi’nin Alibozlu
köyünden Ġır Halıl’ın torunu 1955 doğumlu Doğan Kete’den kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Doğan Kete, bu türküyü eskiden beri aile etrafında söylendiğini ve kendisinin de
bu aile fertlerinden öğrendiğini belirtmiştir. Bu türkünün daha birçok dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin
hepsini ezbere bilmediğini belirtmiştir.
1114
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Türkiye’ye (de) cihangirlik verseler
Fransız’ı içimizden sürseler
Osmaniye vali sen ol deseler
Ġabul edmem tesgeremi ver benim
Ali Efendi (de) bağlayıcı ġolumu
Hamid Báğ’e arzederim halımı
Bekir Güccük ġabil edmem ölümü
Ali Efendi ħallarımdan bil benim
Bazlama bişirmezken (de) aşçı ben oldum
Gebeç Omar’ı yanıma hızmadcı aldım
Bōn çocukları düşümde gördüm
Ali Efendi ħallarımdan bil benim

Emmisi yok ellerinden dutacak
Dayısı da yok yanlarında yatacak
Ben ölürsem de malım mülküm batacak
Ali Efendi ħallarımdan bil benim

Bekir (de) duzlu deyin yemez
Ahmed (de) duzluyu duzsuzu bilmez
Aňşa gücücük yatamaz bensiz
Ali Efendi ħallarımdan bil benim
Asgeri Ġuvayı Milli’ye yok mu
Efendim sende maħremed yok mu
Anasız çocuğa da bir baba çok mu
Ali Efendi ħallarımdan bil benim

Tayyaralar da gelip gelip gediyo
Ben ġorkuyom yoldaşlarım gülüyo
Ġır Halıl’ım (da) çeteliğin ediyo
Ali Efendi ħallarımdan bil benim
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Gır Halıl arzuhalini Ali Efendi’ye böyle arz edince, Ali Efendi bu türküden etkilenip Gır Halıl’a
çocuklarını görmesi için izin verir. Gır Halıl bu türkü sayesinde çocuklarını görmüş olur.
148. HÜSEYİN ÇAVUŞ’U GÖRDÜN MÜ1116
Düziçi’nde bakkal, konfeksiyon gibi dükkanlar olmadığı zamanlarda Düziçi ahalisi alışverişlerini
yapmak için Osmaniye’ye topluca gider, alışverişini yaptıktan sonra geri dönerlermiş. O dönemde
Gır Halıl; çay, şeker, giysi gibi ihtiyaçlarını almak amacıyla Osmaniye’ye giderken Osmaniye’nin
girişindeki Mamuriye Tren İstasyonu’nda Kurtuluş Savaşında çete reisliği yapan Yeşil Mehmet
Ağa tarafından istasyonda görevlendirilen Hüseyin Çavuş’la karşılaşır. Yanında ise çetebaşı Yeşil
Mehmet Ağa da bulunmaktadır. Gır Halıl’ı tanıyan Hüseyin Çavuş, Gır Halıl’ı durdurur ve
küçümser bir tavırla askere de gitmediğini söyleyerek Gır Halıl’ın dişi eşeğinin kuyruğunu
kaldırır ve “Bu eşşek senin gimi namıssız. Ġuyrūnu ġaldırıyá” der. Hüseyin Çavuş’un hem Gır
Halıl’ı küçümser tavrı hem de dişi olan eşeğinin kuyruğunu kaldırıp söylediği söz Gır Halıl’ın
çok zoruna gider. Gır Halıl, Osmaniye’den alışverişini yapıp evine geldikten sonra Hüseyin
Çavuş’u hedef alan aşağıdaki dörtlükleri söyler:
İnsan ne yapar önünde
Yeşil Ġoca’nın yanında
Bizim merkebin donunda
Hüseyin Çavuş’u gördün mü
Düldül’ün ağ beyaz karı
Hafız Güllü’nün torunu
Bizim merkebin donunda
Hüseyin Çavuşu gördün mü
Ülger doğar yaz gelir
Ġuyruk doğar güz gelir
Bu yıl bizim eşek yoz ġalır
Hüseyin Çavuş’u gördün mü

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Düziçi’nin Alibozlu
köyünden Ġır Halıl’ın torunu 1955 doğumlu Doğan Kete’nin kendi evinin avlusunda Doğan Kete’den
derlenmiştir. Orada bulunan Çağatay Günay ve Ahmet Kete Doğan Kete’nin hatırlamadığı yerleri
anlatarak/söyleyerek Doğan Kete’ye yardımcı olmuşlardır.
1116
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Şu Harnı’nın havasına
Hiç doyulmaz sefasına
Bizim Çeben’in havasına
Ġoca Ağa’ya verin bunu

Yolcu usanmaz yolundan
Pis nefes akar dilinden
Seçilmez tavığın kelinden
Hüseyin Çavuş’u gördün mü
Ġır Halil’im ben dururken
Âlemin gönlünü görürken
Ben saňa ne yapdım ki
Doğru yolumda yürürken
Gır Halıl, bu türküyü söyledikten sonra bu türkü dalga dalga yayılır ve Hüseyin Çavuş’un
kulağına kadar varır. Hüseyin Çavuş, bu türküden dolayı Gır Halıl’a çok sinirlenir ve Gır
Halıl’dan bunun intikamını almaya ahdeder.
Gır Halıl, bir gün yine Osmaniye’ye gitmek zorunda kalır. Mamure’de yine Hüseyin Çavuş,
bulunmaktadır. Hüseyin Çavuş, Gır Halıl’ı görünce hemen silahını alır ve Gır Halıl’ın göğsüne
dayayarak kendisine söylediği türkünün intikamını alacağını söyler. Gır Halıl ise Hüseyin
Çavuş’a kendisine türkü söylediğini ancak kendisinin duyduğu şekilde bir türkü söylemediğini
belirtir. Hüseyin Çavuş, Gır Halıl’a nasıl bir türkü söylediğini sorması üzerine Gır Halıl, orada
irticalen aşağıdaki dörtlükleri söyler1117:
Bahçe’den tren cağladı
Geldi durağı bağladı
Mustafa Kemal’e acem saldı
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Tüfeği eline alır
Vazifeyi namus bilir

Gır Halıl’ın ilk türküsünden sonraki ikinci türkünün hikâyesini ve şiirleri Gır Halıl’ın beşinci kuşak
torunu Çağatay Günay yazılı olan deftere bakarak icra etmiştir.
1117
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Düşmanına ġarşı durur
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Çetelerin aslanı
Söylenir dillerde destanı
Çok memnun eddi beni
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Fransa ġurşun atar
Gelen bombaları dutar
Patlamadan geri atar
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Harnı’dan ġovdu düşmanı
Dillerde söylenir şanı
Çetelerin kahramanı
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Tren alır tren satar1118
Fransız’ın belin büker
Ünü Ankara’ya çıkar
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Ġır Halıl’ım sözüm haktır
Çavuş’un suyu paktır
Çavuş gibi başka yoktur
Hüseyin Çavuş’u gördünüz mü
Ġır Halıl, bu türküyü orada Hüseyin Çavuş’a söyleyince Hüseyin Çavuş Gır Halıl’ın göğsüne
dayadığı silahı çekmekle kalmaz, Ġır Halıl’a çeşitli ikramlarda da bulunur. Böylece Gır Halıl, bu
türkü sayesinde ölümden kurtulmuş olur.

1118

Bu dörtlük, Ahmet Kete tarafından söylenmiştir.
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149. EVİMİZİN YERİ DÜZDEN1119
Apış Veli (Veli Aygün), iki evli olup her hanımı için ayrı ev yaptırmıştır. Küçük hanımına daha
çok kıymet veren Apış Veli, bir gün Düziçi’nden gelirken kendi köyü Alibozlu’nun girişindeki
bir yere dinlenmek için oturur. Orada otururken kendi kendine ben niye burada oturuyorum,
gideyim de küçük karımın evinde oturayım, der ve oradan kalkarak küçük hanımının yanına gelir.
Küçük hanımının yanına geldiğinde hanımı bulgur kaynatmaktadır. Bir şeye sinirlenen Apış Veli,
içinde bulgur olan kazanların hepsini devirdikten sonra büyük hanımı Ayşe Kete’nin yanına gelir.
Bu arada kazanları dökerken eli yanmıştır. Küçük hanımının kazanlarını döktükten çok sonraları
Apış Veli, bu kez büyük hanımı Ayşe Kete’ye benzer bir davranış sergiler. Apış Veli, bir gün
tarlada fıstık söktükten sonra Ayşe Kete’nin yanına gelir ve çuval vermesini ister. Ayşe Kete de
kocasına “Çuval şorda bir şilte var. Bir de avradından al.” der. Bu cevaba çok sinirlenen Apış
Veli, kaynatılmış bulgurlarının olduğu torbaları açarak içindeki bulgurları kumlu, tozlu bir yere
döktükten sonra torbayla dışarı çıkar. Dışarı çıktığında bununla da kalmaz, ocaktaki yemek
kazanına bir tekme atarak yemeği döker. Ondan sonra tarlaya tekrar gider. Bu olaylardan sonra
Apış Veli yine buna benzer bir davranış sergiler. Bir gün büyük hanımı Ayşe Kete ile Düziçi’nden
evine gelen Apış Veli’yi küçük hanımı görür ve kıskanır. O günün akşamı küçük hanımının
yanına varan Apış Veli ile hanımı tartışır. Apış Veli, karısını tartaklar. Sabah olunca Apış Veli
büyük hanımı Ayşe Kete’nin evine gelir. Sohbet esnasında Apış Veli, komik bir olay anlatır. Bu
komik anlatıya hep beraber gülerlerken o anda küçük hanımı gelir ve kocasının aldığı bir eşyanın
kırıldığı haberini verir. Morali bozulan Apış Veli, sanki biraz önce şaka yapıp birlikte gülen adam
kendisi değilmiş gibi büyük hanımı Ayşe Kete’ye kaba bir tavırla bir iş buyurur. Bu duruma
içerleyen Ayşe Kete işi yapmadığı gibi kocasıyla akşama kadar da hiç konuşmaz. O günün
akşamında Apış Veli, doğradığı tütünleri satmak için evden çıkarken karısına “Seni de Döne’den
kötü ederdim de gelişe ġalsın.” demesi üzerine Ayşe Kete kocasına “Allah gelemeyesin.” diye
bedduayla karşılık verir. Karısına karşılık vermeyen Apış Veli, tütün çuvallarını vasıtalara
yükleyerek evden ayrılır. O zamanlar tütünün satılması yasaktır. Apış Veli, Mustafabeyli’de
yakalanır ve hapse atılır. Hapise düşen Apış Veli, Ayşe Kete’den kendine yorgan göndermesini
ister. Ayşe Kete’nin gönderdiği yorgan küçük gelmesi üzerine yorganı tekrardan geri gönderir.
Apış Veli, hapiste yatarken Ahmet adında oğlu kendisini ziyarete gelir. Babasını ziyaret eden
Ahmet, üvey annesi Döne’nin Mersin’deki bacısının yanına taşınmak istediğini bildirir. Bu haberi

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Düziçi’nin Alibozlu
köyünden 1936 doğumlu Ayşe Kete’den kendi evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve kamera ile
derlenmiştir. Kocası Apış Veli lakaplı Veli Aygün bu türküyü 1970’li yıllarda söylemiştir.
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duyan Apış Veli çok üzülür. Hanımlarıyla yaşadığı tatlı ve tatsız olayları göz önünde bulunduran
Apış Veli, duygulanarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Evimizin yeri düzden
Ne çabık osandın bizden
Bir yorgan isdedim sizden
Daha gelmedi gelmedi.
On beş gündür bura geldim
Gelenlerden habar aldım
Ġısa geldi geri saldım
Alın yorganı yorganı
İkisini bir besledim
Eyi geydirdim süsledim
Saman çuvalın isdedim
Bulguru döken Veli’yim
İki hanımın yâriyim
Ben sanırdım sevgiliyim
Sakın beni unudman
Bulguru döken Veli’yim
Hendine de Öksüz Veli’m hendine
Perçemler dökülmüş gendi gendine
Malımı mülkümü verin Döndü’me
Ġapısında köle olam Döndü’mün
Áhmad oğlum geldi gördüm
Dünya benim oldu sandım
Döne’den bir ħabar aldım
Ġırdı belimi belimi
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150. HER YERDE SÖYLENİR SEVDİĞİM METİN1120
Karacaoğlan’ın hanımı bir gün kocasına yayladan bir yer alalım, bizim de bir yerimiz olsun
yaylada, diye teklifte bulunur. Karacaoğlan da hanımının bu isteği üzerine aşağıdaki dörtlükleri
söylemiştir.
Her yerde söylenir sevdiğim metin (methin)
Ak gerdana daksam bin beş yüz altın
Ben bir bey olsaydım sen de bir hatın
Biz de göçsek yaylalara el gibi
Hasene Ġaracoğlan hasene
Bir melham gönder (de) yaralım tazele
Bir de saray lazım şöyle güzele1121
Âşık olan hizmet edsin ġul ġumu
151. KÖROĞLU III1122
Köroğlu’nun üç tane askeri, birbirlerini çok sevdiklerinden olsa gerek birbirleriyle bacanak olmak
ister. Bu isteklerini Köroğlu’na iletirler. Köroğlu da kendisinin üç yetişkin kızı olan birini
tanımadığını ancak bulmaya çalışacağını söyler. Bir gün Köroğlu’nun bulundukları yerin
civarından bir kervancı geçmektedir. Kervancının üç kızı olan birini bilebileceğini düşünen
Köroğlu, kervancıyı yanına çağırtır ve durumu anlatır. Kervancı da yetişkin üç kızı olan bir aileyi
bildiğini ancak bu ailenin yaşadığı yerin çok uzak olduğunu söyler. Köroğlu da uzaklığın önemli
olmadığını söyleyerek kervancıdan bu ailenin yaşadığı yeri söylemesini ister. Kervancı da
Gürcistan kralının yetişmiş üç kızı olduğunu söyler. Gürcistan’ın nerde olduğunu bilmeyen
Köroğlu, kervancıdan kendisini oraya götürmesini ister. Kervancı ise kendisinin işi gücü
olduğunu ve götüremeyeceğini söylemesi üzerine Köroğlu, bu kervancıyı atların içine attırır.
Atların kimisi toynaklarıyla kervancıyı tekmelerken kimisi dişleriyle ısırır. Bu işkenceye daha
fazla dayanamayan kervancı, Köroğlu’nun teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalır.

Bu hikâyeli türkü, 26.01.2020 tarihinde Alibozlu köyünün Telliler Mahallesinde oturan 1952 doğumlu
Mehmet Gezer’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Gezer, bu türküyü
yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiş olup bu türkünün sadece iki dörtlüğünü hatırladığını
diğerlerini hatırlayamadığını belirtmiştir.
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Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 26.01.2020 tarihinde Alibozlu köyünün Telliler
Mahallesinde oturan 1952 doğumlu Mehmet Gezer’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Gezer, bu türküyü yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
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Köroğlu, etrafındaki kişilere düğün davetiyeleri gönderdikten sonra sazı eline alır ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler.
Benden selam söylen (de) Bolu Beyi’ne
Ġavġa vaktı hazır olsun yerine
Beş yüz somer tabak bizim düğüne (hele düğüne)
Göndersin aslanım ta ben gelende
Ayvaz’ın bindiği (de) oğlum ġoca ġadana
Çalım satman gördüğünüz adama
Düğünün ġumaşın ġoca Adana (hele Adana)
Göndersin aslanım ta ben gelende
Tokat kervanın da aldım bakırı
İncitmeyin fıkarayı fakiri
Tuna seli gibi boz ırakıyı (boz ırakıyı)
İçirin beyler ta ben gelende
Ħapana da Ġoç Köroğlu’m ħapana
Belki de ġar yağar yollar gapalı
Yüz ġoyun söyledin güccük çobana (hele çobana)
Yedir aşçı başı ta ben gelende
Köroğlu, Gürcistan’a gider ve çetin mücadelelerden sonra Gürcistan kralının üç kızını alıp getirir
ve bacanak olmak isteyen üç askeriyle evlendirir.
152. BENDEN SELAM SÖYLEN (DE) MÜRSELOĞLU’NA1123
Derviş Paşa askerleriyle Çukurova’yı iskân etmek için gelir. O dönemde Çukurova’da beylik olup
her biri bir yerin beyi olan on yedi tane bey vardır. Derviş Paşa, Çukurova’da beyliğe son
verdiğini söyler. Bu on yedi beyin on altısı Derviş Paşa’nın emrine uymasına karşın Dadaloğlu,
bu emre karşı çıkar. Emre uymayan Dadaloğlu’nu yakalayıp Payas (Hatay) taki bir zindana

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.01.2020 tarihinde Alibozlu köyü Telliler
Mahallesinde oturan 1952 doğumlu Mehmet Gezer’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Gezer, bu türküyü yıllar önce çevresindeki kişi/âşıklardan öğrenmiştir.
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hapsederler. Uzun süre bu zindanda yatan Dadaloğlu, hasırdan yaptığı kanatla bu zindandan firar
eder. Zindandan kaçtıktan sonra ata dede yurduna doğru yola koyulur. Bir yerde, bir Aydınlı’nın
kapısında çoban olarak işe başlar. Bir gün Dadaloğlu’nun kapısında çalıştığı Aydınlı Beyi’nin
evine birçok misafir gelir. Bunlar yedikten, içtikten sonra “Ulan bir de türkü olsa söylenirdi.”
demeleri üzerine aralarından biri “Senin çoban güzel türkü söylüye.” der. Bunun üzerine
Dadaloğlu’nu çağırırlar ve türkü söylemesini isterler. Dadaloğlu, orada aşağıdaki dörtlükleri
söylemeye başlar. Tabii, orada bulunanlar çobanın Dadaloğlu olduğundan haberleri yoktur.
(Aman) Benden selam söylen (de) Mürseloğlu’na (beyler oğluna)
Asi Suyu (da) dalgalanıp coşdu mu
Şirin olur (da) bahadırın güzeli (aman güzeli)
Bölük bölük yaylasına göçdü mü (beyler of, göçdü mü)
(Amanın) Ali Ġad(ı)oğlu Maraş valisi (beyler valisi)
Uslandı mı (da) Dalgıçlı’nın delisi
Ahmet Bey (de) Elbeyli’nin ulusu (ulusu)
Ferman gelip İstanbul’a geçdi mi (beyler of geçdi mi)
Derviş Paşa’m (da) Adana’ya iskân emri ġurunca (beyler ġurunca)
On yedi bey (de) o celsiye varınca
Derviş Paşa’m (da) iskân emri verince
Ġozanoğlu beyliğinden düşdü mü (beyler of düşdü mü)
(Aman) Diyor Dadaloğlu’m (da) aşiret yasta (amanın yasta oyy, off)
Ġız gelin ġalmamış (da) hep olmuş hasta
Dadaloğlu’m (da) hapis derler Payas’ta
Ġanad dakıp sur duvardan uçdu mu (beyler of uçdu mu)
Çadırın beyi türküde Dadaloğlu ismi geçince hiddetlenirler ve çobana (Dadaloğlu) içinde
Dadaloğlu’nun geçmediği bir türkü söylemesini emreder. Dadaloğlu, beyin bu hakaretini yutmak
zorunda kalır ve emir üzerine orada aşağıdaki dörtlükleri icra etmeye başlar:
Dün gece bir rüya gördüm
Eskisinden beter derdim
Uzunyayla baba yurdum
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Çerkez ġazzık çakdı m(ı) ola
Ġabakdepe asıl köyüm
Mahir Şah’dan gelir soyum
Ġoca Ħarlı böyük dayım
Avşarlıkdan çıkdı m(ı) ola
Dadaloğlu’m ġaldım yetim
Hani benim göğ ġır atım
Issız ġalmış aşiretim
Avşarlıkdan çıkdı m(ı) ola
Bu türküde de Dadaloğlu ismi geçmesi üzerine Aydınlı Beyi, çobana (Dadaoğlu) “Ulan, saňa
demedim mi, o itin ismini anma deyi?” diye yine sert cümlelerle karşı çıkışır. Bu hakarete daha
fazla dayanamayan Dadaloğlu, Aydınlı Beyi’nin yakasından tutar ve “Ulan ben Dadaloğlu’yum.”
diyerek gerçek kişiliğini açıklar. Dadaloğlu’nun gerçek kişiliğini açıklaması üzerine orada
bulunanlar korkusundan hemen çadırı terk edip kaçar. Aydınlı Beyi’ni tam öldürmek üzereyken
beyin hanımı gelir ve Dadaloğlu’na “İtin hatırı yōğsa … hatırı yok. Elimden ekmek yedin. Bırak
o köpā.” diyerek kocasını öldürmemesini rica eder. Bu sözler üzerine Dadaloğlu, Aydınlı Beyi’ni
öldürmekten vazgeçerek oradan ayrılır.
153. ÇEK YEĞENİM DABANÇAYIN YAYINI1124
Eski zamanlarda bir genç, bir kızı çok sevmesine karşın bu kızı, oğlana vermeyip başkasına
verirler. Bir müddet sonra kızın düğünü olur. Bunun üzerine dayısının yanına varan delikanlı,
sevdiği kızın gelin olup gitmesine dayanamadığını ve kahrolduğunu söyler. Dayısı da yeğeninin
bu üzüntüsüne dayanamaz. Yeğenine, sana yâr olmayan başkasına da yâr olmasın diyerek bir yere
pusu kurmayı ve gelini öldürmeyi kararlaştırırlar. Bir yere pusuya yatan dayı ile yeğen gelin
alayının gelmesini beklerler. Uzaktan gelin alayı görünür ve pusu kurulan yere doğru yaklaşırlar.
Dayısı, yeğenine gelini vurmasını söylemesine karşın sevdiği kızı görünce heyecanlanan

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.01.2020 tarihinde Alibozlu köyü Telliler
Mahallesinde oturan 1952 doğumlu Mehmet Gezer’in eşi Bediha Gezer’den kendi evinde ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Bediha Gezer, bu türküyü yıllar önce çevresindeki kişi/âşıklardan öğrenmiştir.
Bu hikâyeli türkünün birçok dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin sadece üç dörtlüğünü hatırladığını
belirtmiştir. Türkünün bir varyantı için bkz. (Tolu ve İşlek, 2018: 171-172). Bu türkünün varyantı ile bizim
derlediğimiz türkünün hikâyesi aynı olmakla birlikte türkü kısmının hem dizeleri hem de sayısı önemli
ölçüde farklılık arz etmektedir.
1124

984

delikanlının eli kolu tutmaz olur ve eli tetiğe gitmez. Bu duruma çok sinirlenen dayısı bunun
üzerine yeğenine orada aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Çek yeğenim dabançayın yayını
Bölüşelim avcı ceren payını
Sık yeğenim utandırma dayını
Sık yeğen üsdünden gelin geçiyá
Çek yeğenim telticeğin ġurulsun
Namıs saňa ar da baňa verilsin
Sıkmazsan yeğenim ġolun ġırılsın
Sık yeğen üsdünden gelin geçiyá
Aharda beslenir küheylan atı
Her yerde söylenir yiğidin medhi
Sıkamazsan yeğenim derler dayısı kötü
Sık yeğen üsdünden gelin geçiyá
Dayısının bu dörtlüklerine karşın delikanlı yine de sevdiği kıza kıyamaz.
154. HELE GELİNE BAK GELİNE1125
Çok eski zamanlarda bir ağa kendi oğlunu kendi gibi bir ağanın kızıyla evlendirmek ister. Bu ağa,
kendi gibi bir ağanın helal süt emmiş bir kızı olduğunu öğrenir ve bu kızı oğluna ister. Kızı
verirler, düğün olur ve gelin olarak eve getirirler. Gelin; çok akıllı, edepli ve beceriklidir. Bu
gelinin ayrıca birkaç çocuğu da olur. Ancak bu gelin, eve geldiğinden beri bir kez bile
konuşmamıştır. Kayınbaba, gelinin ahraz olduğunu düşünür. Oğlunun ahraz biriyle evli olmasını
pek içine sindiremeyen kayınbaba, bu durumu hanımına açar. Hanımı da gelinlerinin çok iyi bir
gelin olduğunu, gelinin üstüne bir gelin olmadığını söylemesine karşın kayınbaba, o dönemin
ileri gelenlerinden birinin kızını oğluna ister. Kızın verilmesinden sonra düğün hazılıklarına
başlanır. Görkemli bir düğünden sonra gelin alayı yola koyulur ve düğün evine gelir. Bu arada

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.01.2020 tarihinde Alibozlu köyü Telliler
Mahallesinde oturan 1952 doğumlu Mehmet Gezer’in eşi Bediha Gezer’den kendi evinde derlenmiştir.
Bediha Gezer, bu türküyü yıllar önce çevresindeki kişi/âşıklardan öğrenmiştir. Bu hikâyeli türkünün birçok
dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin ancak bu kadarını hatırladığını belirtti. Aslında bu türküyü iyi bildiğini
ancak derleme anındaki heyecandan dolayı hatırlayamadığını söyledi.
1125

985

eski gelin, sırtına sardığı çocuğuyla düğün yemeği pişirmektedir. Eski gelinin yemek pişirdiğini
gören yeni gelin, eski gelini küçümsemek amacıyla aşağıdaki iki dizeyi söyler.
Sağar gelin suğur gelin
Şoğran daşdı sağır gelin
Eski gelin, yeni gelinin bu sözlerine çok içerler. Elinde yemek pişirdiği çomçası, sırtında
çocuğuyla başını biraz yukarı doğrultarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Hele geline bak geline
Addan inmeden diline
Yedi sene oldu baňa
Daha söylemem birine
Ġızıl civanın yazısı
Oynar atım oynamaya
Ġardaş dāl ġayın dāl
Heç içerim ġaynamıyá
Gelinin bu dörlükleri söylemesi üzerine hemen kayınbabasına gelinin konuştuğu, ahraz olmadığı
müjdesi yetiştirilir. Gelinin konuştuğunu öğrenen kayınbaba “Abavv, benim gelinimin dölü var,
hızmatı sonsuz.” diyerek eski gelinine sahip çıkar. Hemen yanındakilere eve gelen yeni gelini
attan indirmeden geri gönderilmesini emreder.
155. ÖLDÜRÜLEN ÜÇ OĞULUN AĞIDI I1126
Araplı köyünde Açacak Omar adında bir eşkıya ortaya çıkar. Açacak Omar, çevresine topladığı
bazı kişilerle sağa sola akın düzenler, yağma yapar. Araplı (Cevdetiye) köyü Tecirli Türkmen
aşiretine mensup bir köy olup Açacak Omar da Tecirli Türkmen aşiretine mensuptur. Bu köyün
yakınlarında ise beyleri Ali Ağa olan Bozdoğan aşiretine mensup kişiler yaşamaktadır. Ali Ağa,
bir gün atıyla Ceyhan Nehri’nden geçip bir yere gitmektedir. Açacak Omar da kendini gizleyerek
bu beyin atının yularından tutmaktadır. İkisi birlikte Araplı köyünün civarından geçerken

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.01.2020 tarihinde Düziçi ilçesinin Karagedik
köyünün Karakızlar Mahallesinde oturan 1954 doğumlu Mustafa Kırgın’dan kendi evinde ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu hikâyeli türküyü çevresindeki âşıklardan/kişilerden yıllar
önce öğrenmiştir. Bu türkünün varyantı için bkz. (Şimşek, 1993: 282-283).
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Bozdoğan aşiretinin beyi, atının yularından tutan Açacak Omar’a “Bre ulan, burda bir Açacak
Omar ünleniyo. Bunu bir görsem.” der. Açacak Omar ise “Bre ulan, nedicin? O bir zibidinin teki.
Sana yakışmaz o. Sen boşver onu.” şeklinde sözlerle karşılık verir. Ali Ağa, üç dört defa Açacak
Omar’ı görmek istediğini tekrarlasa da her defasında benzer cevaplar alır. Akşam vakti olduğunda
Açacak Omar, Ali Ağa’yı kendi evine davet eder. Ağa da bu teklifi kabul ederek Açacak Omar’ın
evine misafir olur. Ali Ağa, yine Açacak Omar’ı görmek istediğini söylemesi üzerine Açacak
Omar “Yav sen de buňa ġafayı dakdın. Senin ġarşıňa çıkacak adam mı bu? Bir hırsız parçası o.”
diyerek yine kendisini açığa vermez. O gececin sabahında Açacak Omar, Ali Ağa’yı uğurlamak
amacıyla ağanın atını hazırlar. Ali Ağa ata binerken Açacak Omar, atın başından tutar ve Ali
Ağa’ya “Açacak Omar benim. Perşembe ġuňu sabaňan köyünde burnunu öpecek mal ġorsam
adımı çārma. Topuňan, tankıňan, adamıňan, ġılıcıňan diňel.” der. Bu sözler üzerine şaşkınlık
içinde kalan Ali Ağa oradan ayrılarak evine gelir. Açacak Omar, Tecirli aşiretinden adam
toplayarak Bozdoğan aşiretine baskın yapmaya hazırlanır. Bozdoğan aşireti beyi Ali Ağa ise
kendi köyüne varınca aşiretine hazırlıklı olmasını, Açacak Omar’ın kendi köylerine baskın
yapacağını söyler. Aşiret üyeleri ise “Ulan, ölümüzün üsdüne gene gelemez o. Zibidi o.” diyerek
Açacak Omar’ı küçümserler. Ali Ağa ise ısrarla tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söylese de
aşiret üyeleri Açacak Omar’ı küçümsemeye devam eder ve hiçbir tedbir almazlar. Dediği gün
yanındaki adamlarla Bozdoğan aşiretinin köyüne gece vakti gelen Açacak Omar, o köyün
hayvanlarını çalar. Sabah olunca hayvanlarının çalındığını gören Ali Ağa’nın en büyük oğlu
hemen atına biner ve hırsızların peşine düşer. Açacak Omar ve adamlarına yetişir ve mallarını
geri ister. Açacak Omar da artık hayvanların kendine ait olduğunu ve geri vermeyeceğini söyler.
Ali Ağa’nın oğlu ise atıyla mallarını almaya çalışırken Açacak Omar, çakmaklı tüfeğiyle oğlanı
vurarak öldürür. Ali Ağa’nın diğer oğlu gelir. Açacak Omar, onu da vurarak öldürür. Açacak
Omar ve adamları hayvanları sürerek Ceyhan Irmağını geçirirler ve kendi köy sınırları içerisine
girerler. Ali Ağa’nın en küçük oğlu bunları yakalar. Açacak Omar, bu oğlana babanın ocağı
batmasın, geri dön tarzında sözler söylese de oğlan dinlemez. Açacak Omar bu oğlanı da vurarak
öldürür. Açacak Omar, Ali Ağa’nın üç oğlunu vurduktan sonra hayvanları kendi köyüne getirir.
Ali Ağa ise üç oğlunun yasını tuttuktan sonra intikam almak için plan yapar. Aradan epey bir
zaman geçtikten sonra Açacak Omar’ı takip etmeye başlar. Ali Ağa, Açacak Omar’ın Ceyhan
Nehri’nin bir yerinden karşıya gidip geldiği bir güzergâhta pusuya yatar. Çakmağın Gediği denen
bu yerde Ali Ağa ve aşiret üyeleri pusuya yatar ve beklemeye koyulurlar. Açacak Omar ve
adamları bu yere gelince Bozdoğan aşireti üyeleri silahla ateş ederler ve hepsini vururlar. Ali Ağa,
vurulanlar içinden Açacak Omar’ı bulur. Açacak Omar yaralıdır ancak ölü numarası yapar. Ali
Ağa, Açacak Omar’ın göğsüne oturur ve piposuyla tütün içer. Tütünün közü Açacak Omar’ın
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üstüne düşmesi üzerine Açacak Omar kımıldar. Ali Ağa, ölü numarası yapan Açacak Omar’ı
orada vurup öldürerek intikamını alır.
Ali Ağa’nın üç oğlunun ölümü üzerine bu oğlanların bacısı aşağıdaki dörtlüleri söyler:1127
Sabahınan erden kalkdım
Mor celebi bağlamaya
Öldürmüşler üç ġardaşı
Ben oturdum ağlamaya1128
Gül ağacı boğum boğum
Gül dalını dökdü bōn
Üç ġardaşın dört gelini
Bülbül oldu öddü bōn
Gül ağacını bıdamışlar
Acar ışgın versin deyin
Öldürmüşler üç oğlanı
Ocacığı badsın deyin
Ġardaşlarım ġardaşlarım
Ġana bulandı saçlarım
Baňa da deli diyolar
Deli miyim ġardaşlarım1129
İdler yerinde yadmadı
Çobanlar taam admadı1130
156. BAYRAM ALİ’NİN AĞIDI1131
Mustafa Kırgın, bu türkünün devamı olduğunu ancak kendisinin bu kadar dörtlüğü hatırlayabildiğini
belirtmiştir.
1128
Bu dörtlük 04.09.2020 tarihindeki derleme çalışmamızda Mustafa Kırgın tarafından söylenmiştir.
1129
Bu dörtlük 04.09.2020 tarihindeki derleme çalışmamızda Mustafa Kırgın tarafından söylenmiştir.
1130
Dörtlüğün son iki dizesini hatırlayamayınca “Yav ġardaşım adam yanında olmasam okurum bunları”
diyerek türküleri aslında tek olduğu zaman söylediğini, topluluk veya bir derlemecinin karşısında türkü icra
etmediğini/edemediğini belirtmek istemiştir.
1131
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.01.2020 tarihinde Düziçi’nin Karagedik köyünün
Karakızlar Mahallesinde oturan 1954 doğumlu Mustafa Kırgın’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden
öğrenmiştir. Bu türkü eskiden çok söylenmekle birlikte günümüzde çok icra edilmemektedir.
1127
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Eski zamanlarda yöre ahalisinden Abdal denen bir zümre çadırlarıyla birlikte Karagedik köyü
civarına konarlarmış. Abdallar, konakladığı bu köyde çeşitli işlerle meşgul olduğu gibi bazıları
da kipri avına gidermiş. Bu kipri avına gidenlerin biri de Bayram Ali’dir. Ziyaret tepesi denen
yerde bir kirpi deliği bulurlar. Epey bir çabadan sonra kirpiyi deliğinden çıkarırlar ancak kirpi
kaçarak kurtulur. Bayram Ali ve diğerleri eve eli boş dönerler. Bayram Ali o akşam aniden ölür.
Bayram Ali’nin ölümü üzerine yakın uzak bütün akrabaları Karagedik’e akın eder. Köyün her
tarafı yakın ilçe ve illerden gelen Abdallarla ve bu Abdalların eşeğiyle dolar. Karagedik’te
imamlık yapan Kara Hoca, Bayram Ali’yi yıkamadan gömmek ister. Abdallar da “Bu bir zengin
olsayıdı, peştamalı çekerdin. Kevkirdi eline alırdın. Bunu dönderi dönderi yurdun bu bir zengin
olsayıdı. Fıkara deyi yumuyon bunu” der. Bu sözler üzerine kendi kendine “Ulan şunları
gücendirmeyek. Allah’ı gücendirrik, bunları gücendirirsek. İki tas su dökek üsdüne” diye düşünen
hoca, Bayram Ali’yi usulünce yıkayarak defneder. Bayram Ali’yi gömdükten sonra Abdallar,
Bayram Ali’ye aşağıdaki ağıdı yakar:
Helik Bayram Ali helik
Ciğerimin başı delik
Ne yatıyon Bayram Ali
Çobanlar da bulmuş delik
Yörü bre Ġarādik
Saňa da olmam mudara
Mezere ġaranlık diyolar
Yakar da ġorum idere
Ağamız da Abdal Memmed
Hep Allah’a edek minned
Tasalanma Bayram Ali
Senin yerin doğru cennet
Ġarādiğ’in yazısı
Varıdı avcı tazısı
Şimdi başında ağlardı
Olsayıdı bir bacısı
Ekin geldi biçim isder
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Yayla geldi göçüm isder
Ne yatıyon Bayram Ali
Çoluk çocuk geçim isder
Bayram Ali’yi gömdükten sonra Abdallar, Karagedik’e “Goncalız” geldi, diyerek korkularından
bir daha gelmezler. Abdallar, Azrail’e “Goncalız” derlermiş.
157. SÖYLERİM SÖYLERİM SÖZÜMDEN ALMAZ1132
Karacaoğlan bir yere kınacı âşık olarak çağrılır. İcra sırasında sazının düzeni bozulur. Çok
uğraşmasına karşın sazına bir türlü ayar veremez. Sazının bir türlü ayar tutmaması üzerine içine
bir sıkıntı düşer ve dışarı çıkar. Dışarı çıkınca “Yarabbi, baňa bir ilham ver, şu evi bir görüm.”
diye dua eder. Duası kabul olan Karacaoğlan, kuşa dönüşür ve uçarak evine gelir. Evine
geldiğinde hanımıyla yeğeni Etter Mahmut’u aynı yatakta uyurlarken görür. Bu durum karşısında
çok üzülen Karacaoğlan üzerindeki kaputunu karısıyla yeğenin üstüne sessizce örttükten sonra
düğün evine geri döner. Bir türlü ayar tutmayan sazı bu sefer bülbül gibi ses çıkarmaya başlar.
Düğün evinde sabaha kadar çalıp söyleyen Karacaoğlan, sabahleyin evine döner. Bu arada
Karacaoğlan’ın hanımı sabah uyandığında kocasının kaputunu görür ve Karacaoğlan’ın geldiğini
anlar. Sabah evine gelen Karacaoğlan’ın eşeğine bazı eşyaları yüklemeye başlaması üzerine
hanımı, Karacaoğlan’ın başını alıp gideceğini anlar ve Karacaoğlan’a ne yapıyorsun tarzında
meraklı bakışlarla bakar. Karacaoğlan, hanımına orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Söylerim söylerim sözümden almaz1133
Neyleyim cahildir ħalımı bilmez
Bu dostluğun senin diyedi sürmez
Anadan atadan soy olmayınca
Arġımı düzelddim suyum akmadı
Ġadir Mevlâ’m heç yüzüme bakmadı

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.01.2020 tarihinde Düziçi ilçesinin Karagedik
köyünün Karakızlar Mahallesinde oturan Mustafa Kırgın’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Kırgın, Bu hikâyeli türküyü çocukluk yıllarında yörenin önemli hikâyeci âşıklarından Kirik
Ali’den öğrenmiştir.
1133
Mustafa Kırgın ile 22.01.2020 tarihinde yaptığımız derleme çalışmalarında Karacaoğlan’ın bu
türküsünü hanımından ayrıldıktan sonra söylediği türkü olarak vermişti. Mustafa Kırgın ile 04.09.2020
tarihinde yaptığımız derleme çalışmalarında ise bu türkünün yerinin türküde belirtilen sırada olması
gerektiğini belirtmiştir. Kırgın’ın anlattığı bu hikâyeli türkünün bu şekilde olduğunu, türkünün yerinin de
burası olduğunu ısrarla söylemesi üzerine ilk derlemede yer alan bir dörtlük ile dört dörtlükten oluşan iki
türkünün yerini değiştirmek zorunda kaldık. Bu hikâyeli türkünün iki farklı zamanda kaydedilen icraları
arasında türkülerin yer değiştirmesi dışında hemen hemen hiçbir farklılık olmadığı görülmüştür.
1132
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Çok ġavil bekledim nazlım çıkmadı
Boş yuva beklemiş bayġuşa döndüm
Amana da deli göğnum amana
Galmadı eyi gün devir zamana
Cevahiri denk etmişler samana
Yük mesnetin almaz denk olmayınca
Ġaracoğlan der de gözelleri öğer
Açılmış bahçanın dalını eğer
Gözellik ġıymatı bin altın değer
Netmeli gözelde huy olmayınca
Karacaoğlan, bu türküyü söyledikten sonra eşeğine binip bir daha gelmemek üzere yollara düşer.
Karacaoğlan, 500-600 m uzaklaştıktan sonra Karacaoğlan’ın hanımı, eşinin ardı sıra koşmaya
başlar. Uzakta bir adam gören Karacaoğlan’ın eşi, adama seslenerek yanından geçen
Karacaoğlan’ı durdurmasını söyler. Adam da Karacaoğlan’ı durdurur ve Karacaoğlan’ın eşi biraz
sonra yanlarına gelir. Karacaoğlan’a ben sana ne ettim de evi ve beni terkediyorsun, diye
Karacaoğlan’ı döndürmeye çalışır. Hanımının kendisini aldattığını sözlü dile getirmeye utanan
Karacaoğlan, bunu türküyle dile getirmenin daha uygun olacağını düşünerek evini ve karısını
neden terk ettiğini aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir.
Yüce dağ başında bir top ġarıdım
Yağmur vurdu ılgıt ılgıt eridim
Evvel nazli yârin sevgilisi ben iken
Şimdi dış ġapıdan bakan ben oldum1134
Karacaoğlan, hanımına bu türküyü söyledikten sonra yollara düşer. Epey yol aldıktan sonra
karşısına bir kadın çıkar. Karacaoğlan, bu kadına türkü söyler. Kadının türküye hemen karşılık
vermesi üzerine Karacaoğlan, hemen oradan uzaklaşır ve ömrü boyunca evlenmeden diyar diyar
dolaşır.

Mustafa Kırgın, bu türkünün devamı olduğunu ancak kendisinin sadece bir dörtlüğünü hatırladığını
belirtti.
1134
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158. EVDE KALAN KIZIN TÜRKÜSÜ I1135
Köyün birinde bir kız, ailesinde hasta olanlara bakmak zorunda olduğundan dolayı bir türlü
evlenmeye fırsat bulamaz ve yaşı geçtiği için de evde kalır. Kızın yengesi, bir gün bu kıza
“Başımızın musallatısın sen.” der. Yengesinin bu sözüne çok içerleyen kız, kendini avutmak
amacıyla eline tahra ve kolanı alarak ormana odun yapmaya gider. Hem evde kalması hem de
yengesinin incitici sözleri kızı o kadar etkilemiştir ki mola verdiğinde tam kırk şelek odun
yaptığını fark eder. Bu kadar odun yapmasına karşın üzüntüsü geçmeyen kız, orada aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Bir oğlum olsa da ġoyun güderdi
Çalar da südünü yoğurd ederdim
Bilseydim ben ġocaya gederdim
Amanın emmiler ben evde ġaldım
Bir oğlum olsa da salsam hocaya
Okuyu okuyu çıksa heceye
Bilseydim kırk yaşında gederdim ġocaya
Amanın emmiler ben evde ġaldım
159. AKAMAZ OLMUŞSUN ESKİ YOLUNA1136
Düziçi ve Kadirli sınırları arasından Ceyhan Nehri akmaktadır. Eskiden bu nehir üzerinde köprü
olmadığı için Kadirli ile Düziçi arasındaki ulaşım kayıklarla sağlanmaktadır. Kadirli’nin Karatepe
köyünde oturan Veli Sağlamer’in annesi Düziçi’nin Karagedik köyünden olduğu için ara sıra iki
taraf da birbirlerine yer yer gelip gitmektedir. Nehir üzerine kurulan barajlardan dolayı olsa gerek
bir ara nehrin suları kesilir. Nehrin suları kesildiği için iki taraf birbirine daha sık gelip gitmeye
başlar.

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.01.2020 tarihinde Düziçi ilçesinin Karagedik
köyünün Karakızlar Mahallesinde oturan Mustafa Kırgın’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu türküyü uzun yıllar önce on beş yaşlarında olan iki delikanlıdan
öğrenmiştir. Kırgın, bu türküyü başka âşıklardan da dinlediğini ve bu türkünün daha birçok dörtlüğü
olduğunu belirtmiştir.
1136
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.01.2020 tarihinde Düziçi ilçesinin Karagedik
köyünün Karakızlar Mahallesinde oturan Mustafa Kırgın’ın kendi evinde Mustafa Kırgın’dan ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu hikâyeli türküyü türküyü söyleyen Veli Sağlamer’den
uzun yıllar önce öğrenmiştir. Ancak son dörtlüğünü hatırlayamadığını belirtmiştir.
1135
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Suyu kesilen nehrin bir yerinde bir su gölebi oluşur. Veli Sağlamer ve yanındaki bazı kişiler, bu
su gölebinde çok balık olacağını düşünerek bu gölepteki suyu su motoruyla boşaltmayı ve içindeki
balıkları tutmayı düşünürler ve düşüncelerini gerçekleştirirler. Ancak su gölebindeki su hiç
eksilmez. O kadar çabanın boşa gitmesi üzerine Sağlamer, bu olay üzerine bir türkü gider diyerek
orada Ceyhan Nehri’ne aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Akamaz olmuşsun eski yoluna
Ben acıdım şu perişan halına
Yakıt yakıp emek eddim gölüne
Elime bir balık vermedin Cahan
Neçe babaların da belceğizin bükerdin
Neçesin evlerini yıkardın
Murat Suyu ġumu da coşġun akardın
Ömründe bōnu gördün mü Cahan
Öňüne gelen de yerleri basdın
Ulan yok muyudu heç senin dosdun
Keriz’in Köprüsü’ne nedin küsdün
Ömründe bōnu gördün mü Cahan
160. İNEĞİN AĞIDI1137
Karagedik köyünde Fatma Garı (Fatma Karamusaoğlu) nın kocası vurularak öldürüldüğü için
Fatma Garı, küçük bir çocuğuyla yalnız başına kalır. Fatma Garı, daha sonra evli bir erkekle
evlenmesine karşın evlendiği adamın karısı tarafından istenmediği için bir çocuğuyla yaşam
mücadelesi vermek zorunda kalır. Çevresindeki insanların ekmeklerini yaparak, harman zamanı
çevresindeki insanların harmanlarına yardım ederek geçimini çıkarmaya çalışır. Kışlık buğdayını
çıkardığı zaman Fatma Garı, kendini çok mutlu hissedermiş. Fatma Garı’nın bu durumuna üzülen
biri Fatma Garı’ya bir inek verir. Bir ineğe kavuşan Fatma Garı, devamlı olarak Allah’a şükreder.
Gözü gibi baktığı bu ineğini her sabah meraya bırakır. Bir gün yine ineğini sabah meraya bırakır.

Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 22.01.2020 tarihinde Düziçi ilçesinin Karagedik köyünün
Karakızlar Mahallesinde oturan Mustafa Kırgın’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu ağıdı uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Mustafa Kırgın,
bu ağıdın beş veya altı dörtlükten oluştuğunu ancak kendisinin aklında dört dörtlüğünün kaldığını
belirtmiştir. Bu ağıt eski zamanlarda, Karagedik köyünde sıklıkla icra edilirmekteymiş. Ağıdın varyantı
için bkz. (Görkem, 2001: 368).
1137
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Akşam olmasına karşın ineği eve gelmez.

Fatma Garı, hemen konu komşusuna ineğin

gelmediğini söyleyerek birlikte aramayı önerse de Fatma Garı’nın yardımına kimse gelmez.
Fatma Garı, gecenin geç vakitlerine kadar ineğini aramasına karşın bulmaz ve aramak için sabahı
bekler. Sabah olunca ineğini aramaya çıkan Fatma Garı, havada bazı yırtıcı kuşların süzüldüğünü
görür ve hemen oraya doğru hareket eder. Yırtıcı kuşların süzüldüğü yere vardığında ineğin
yardan düşerek öldüğünü gören Fatma Garı’nın yüreğinin başı cız eder. Bütün sermayesi bu inek
olan Fatma Garı, ölen ineğine orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġala da ġávır ġalası
Yıkılıp viran olası
Ölmezidi çil ineğim
Adamsızlık kör olası
Çil ineğim meler gelir
Dağ daşı deler gelir
Kör olası adamsızlık
Başlarıma neler gelir
Ġapıya asmam fişeği
İneği vurmam duşağı
Daha varmam ġapıňıza
Sağolun emmim uşağı
Hebeb oldu hübeb oldu
Yandı ciğer kebab oldu
Ölmezidi çil ineğim
Pis Memekçi sebeb oldu
Naçar deli göğnüm naçar
Dayim günüm böyle geçer
Çerçiler bohçasını açar
Nedim ġuzum seni
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161. MAYA ĠIMI SALAKLARDA HELLENİR1138
Düziçi’nin Atalan beldesinden Dombal Ali Ağa, çok eski zamanlarda kendi köyünden bazı
kişilerle Kadirli’ye çeltiğe gider. Çalıştıkları yerde Kadirlili bir grup daha bulunmaktadır.
Kadirlili bu grubun içinde daha yeni evli bir gelin de bulunmaktadır. Dombal Ali Ağa’nın
ekibindeki birkaç genç bu geline sarkıntılık yaparlar. Bu gençlerin sarkıntılığına kayıtsız
kalmayan gelin, bu gençlerle inip kalkar. Bu olay, işçiler arasında ciddi rahatsızlığa neden olur
yaratır ve olay iyice büyür. Bu durum Dombal Ali Ağa’nın kulağına kadar gelir. Bu soruna bir
çözüm bulmaya çalışan Dombal Ali Ağa’ya orada bulunan birkaç kişi o gün işe gitmemesini, bu
geline bir türkü söylemesini, akşam toplanma yerine geldiklerinde gelinin de olduğu ortamda bu
türküyü söylemesini tavsiye ederler. Deneni yapan Dombal Ali Ağa o gün işe çıkmayarak geline
bir türkü besteler. Akşam olunca Dombal Ali Ağa’ya akıl veren kişiler; gelinin de içinde
bulunduğu topluluk önünde Dombal Ali Ağa’dan bir türkü söylemesini isterler. Dombal Ali Ağa
da orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Maya ġımı salaklarda hellenir
Çatal belik dal boynunda sallanır
Cemalını gören aħraz dillenir
Ağzı şeker dudakları bal gelin
Ala gözler fidan ġımı süzülür
Gelin medhin Avrupa’ya yazılır
Gören ġoca gencin beňzi bozulur
Çeşin de düşmüş al alnıňa çal gelin
Diğne bu sözümü yabana salma
Geçidin bilmedik deryaya dalma
Bu gözellik sende salağa varma
Günde yoğmiyeni çifte al gelin
Ġara yemiş ġal yemişin güzelsi
Ġozan Ġadirli Feke Andırın ġazası
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 04.09.2020 tarihinde Düziçi ilçesinin Karagedik
köyünün Karakızlar Mahallesinde oturan Mustafa Kırgın’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu hikâyeli türküyü türküyü çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Çok eski
zamanlarda bu hikâyeli türkü Karagedik ve civar köylerde sıkça icra edilmekteymiş.
1138
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……………………………………
Çukurova’da hızmad edse az gelin
Ġaradan da Ġul Âşığ’ım ġaradan
Sürün kötüleri çıksın aradan
Ġadirli’ye bir yaradmış Yaradan
Yeter Eşe’m ġıymetini bil ġalan
Dombal Ali Ağa’nın bu türküsü üzerine gelin, bu türkünün kendisine yazıldığını anlar ve çok
mahcup olur. Bu türküden sonra gelin, cilveleştiği kişilerle cilveleşmeyi bırakır ve edeplice
hareket eder. Böylece iki grup arasında büyüyen sorun ortadan kalkmış olur.
162. ĠARANI’NIN DERELERİ II1139
1960’lı yıllarda Karagedik köyünden bir kadın, uzun süredir yollarını beklediği ancak bir türlü
gelmeyen Dervişiye köyündeki sevdiği erkeğe, Musa’ya, Karagedik köyü sınırları içerisindeki
Garanı Dere denen yerde aşağıdaki türküyü söyler:
Ġaranı’nın Dereleri
Yosun bağlar yöreleri
Boynu benli Ablak Musa’m
Ne tez unuddun buraları
Ġaranı’nın suyu akar
Yosulu dibine çöker
Musa’m da geddi gelmedi
Oylum oylum beni yakar
Dervişiye yollarına
Gül toplarım ellerine
Altınımı sāħat yapdırrım
Ağ Musa’mın ġollarına

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Karagedik
köyünde oturan Mustafa Kırgın’dan Karagedik köyünün batı tarflarında yer alan Ceyhan Nehri kenarındaki
bir düzlükte gece vakti ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1139
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Mücü’ye çıkar dáğnerim
Engin engin iner ağlarım
Áňere Musa’m gelmezse
Dervişiye tel eylerim
Ġaranı akar aradan
Her şey sayma sıradan
Musa’m da gedi gelmedi
Sen sal Musa’mı yaradan
163. AHISKA I1140
Çok eski zamanlarda Kars yakınlarında bir yeri Ruslar işgal ederek buradan kırk kızı kaçırır. Bu
kaçırılan kızlar İstanbul’daki padişaha bir mektup yazarlar ve bir fırsatını bularak bu mektubu
İstanbul’a padişaha gönderirirler. Eline ulaşan mektubu okuyan padişah hemen savaş
hazırlıklarına başlayarak Ruslara savaş ilan eder. Padişahın askerleri ile Rus askerleri tam 100
kez savaşırlar. Bu yüz savaştan 18’ini padişahın askerleri, 82’sini ise Ruslar kazanır. Kızların
padişaha yazdığı mektupta aşağıdaki dörtlükler yer almaktadır.
Ġırk ġızıdık bir ġalada buldular
Buldular da küpemizi aldılar
Her birimizi bir ġırala verdiler1141
Padişah’dan imdad isder bu ġızlar
Akışġa’nın arkacığı dağıdı
Babam paşa ġardaşlarım beğidi
Böyle olmadan ölüm bize eğidi1142
Padişah’dan imdad isder bu ġızlar
Bunu söylüyen de Beňli Emine

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Karagedik
köyünde oturan Mustafa Kırgın’dan Karagedik köyünün batı taraflarında yer alan Ceyhan Nehri
kenarındaki bir düzlükte gece vakti ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mustafa Kırgın, bu hikâyeli türküyü
yıllar önce babasından öğrenmiştir. Bu türküyü yörede birkaç yerde dinleme fırsatımız oldu. Bu da bu
türkünün yörede bilindiğini ve söylendiğini göstermektedir.
1141
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1142
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Altın burma dakınırdım ġoluma
Yolumuz uğradı Taňrı zalıma1143
Padişah’dan imdad isder bu ġızlar
164. KÖNÇEK TÜRKÜSÜ1144
Uzun yıllar önce Çitli köyünde bir kadının iç çamaşırı (könçek) kaybolur. Bu olayı duyan Âşık
Mulla, kadının ağzıyla bu olaya aşağıdaki türküyü besteler.
Könçēm yiddi ġıçımdan
Yatamıyom ben suçumdan
Áňer könçek bulunursan
Sadaka verrim içinden

Tavuklarda olur kekmek
Ulan sen de çekme zahmed
Gebeçler’de Gebec Ahmed
Könçek ora varmadı mı
Könçeğimin bağı ġısa
Ben ararım pusa pusa
Bilederin oğlu Köse
Könçek ora varmadı mı
Heliye göğnüm heliye
Ekinler kesdi deliye
Varın söylen Eşeli’ye
Könçek ora varmadı mı
Ġoyunlarda olur toklu
Bilmem könçek nerde saklı

1143

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2021 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden
1946 doğumlu Gebeç Nuh (Kılıç) tan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Aynı türkü, 09.12.2021
tarihinde telefon vasıtasıyla tekrardan derlenmiştir. Gebeç Nuh, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki
adını hatırlayamadığı icracılardan birinden öğrenmiştir. Gebeç Nuh, bu türkünün kendi köyü ve civarında
bilindiğini, başka yerlerde pek fazla bilinmediğini belirtmiştir.
1144
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Ġaresi’de Horuz Börklü
Könçek ora varmadı mı

Ekinleri kesdiler orak
Ġayalardan çıkar yolak
Ġuz yüzdeki Ġosġa Çolak
Könçek ora varmadı mı
Ġayınımın adı Ali
Beni eylemen deli
Ġaresi’de Nasıf Ali
Könçek ora varmadı mı
Kim bu ġaraňlıġda gezer
Kim bu desdenleri yazar
Ġar(a) Halıl’ın avradı Borazan
Könçek ora varmadı mı
Evimizin önü dudlar
Bağrımızı yedi bidler
Ġaresi’de Ġarayiğidler
Könçek ora varmadı mı
Yaslan deli göňúl yaslan
Yaz günüňe çıkar bosdan
Ġaresi’de Ġadir Osman
Könçek ora varmadı mı
Bu türkü yakıldıktan sonra kısa sürede köy arasında yayılır. Bu türküyü duyanlardan biri de
türküde ismi geçen Eşeli’dir. Âşık Mulla’nın “Heliye göğnüm heliye/Ekinler kesdi deliye/Varın
söylen Eşeli’ye/ Könçek ora varmadı mı” şeklinde dörtlüğüne Eşeli aşağıdaki dörtlükle karşılık
verir.
Bu sene ġırarım bir kelle
Bu sözümü eyi belle
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Eski bekçi Âşık Mulla
Könçek ora varmadı mı
165. PİLAVI YAVAN GETİRMİŞ1145
Yörenin önemli âşıklarından Âşık Mulla, Kırımoğlu adında bir ağanın tarlasında ırgatlık
yapmaktadır. Bir öğünde Âşık Mulla’ya yağsız bulgur pilavı verilir. Önüne gelen yağsız bulguru
gören Âşık Mulla, tarlasında çalıştığı Kırımoğlu Ağa’ya çok sinirlenir ve aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ġırımoğlu bȫk çitlik
Tayıkaň beslerler atlık
A… ġ… zıplık
Pilavı yavan getirmiş
Âşık Mulla’m deňiz gimi
Ayran gelir havız ġımı
Bükde yatık doňuz ġumu
Pilavı yavan getirmiş
166. BİR BEYOĞLU İLE GELDİM BURUYA1146
Çok eski zamanlarda bir delikanlının gönlü bade içmesi sonucu o zamanın beylerinden birinin
doktor olan kızına düşer. Bu delikanlı, bir arkadaşına beyin kızına gönlünü kaptırdığını
söyledikten sonra bu kızla nasıl görüşebileceğini danışır. Kızın doktor olduğunu bilen bu arkadaşı,
bu delikanlıya ayaklarını ciletle kesmesini, kestikten bir müddet sonra bu yaralar iltihapladığı
zaman kızın yanına tedavi olmaya gitmesini önerir. Delikanlı da deneni yapar ve kızın yanına
muayene olmaya gider. Kız da delikanlıyı görür görmez âşık olur. Oğlan ve kız kendi aralarında
konuşurken kız, delikanlı’ya kendisini ona vermeyeceklerini söyleyerek kaçmayı teklif eder.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2021 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden
1946 doğumlu Gebeç Nuh (Kılıç) tan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Gebeç Nuh, bu türküyü
uzun yıllar önce sözlü kültür oratamında öğrenmiştir. Bu türkünün birkaç dörtlüğü daha olduğunu ancak
kendisinin o dörtlükleri hatırlayamadığını belirtmiştir.
1146
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan Gökçayır köyünün üst taraflarında dağın yamacında
Dingil denen bir mevkide Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Gebeç Nuh, bu
hikâyeli türküyü uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir. Gebeç Nuh, bu hikâyeli türkünün
başka dörtlükleri olduğunu ancak kendisinin bu kadarını hatırlayabildiğini belirtmiştir.
1145
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Delikanlı da kızın teklifine olumlu yanıt verir ve birlikte kaçarlar. Epey yol aldıktan sonra bir yere
gelirler. Vardıkları yerde bir bey hüküm sürmektedir. Kız; oğlana oranın beyinin yanına
varmasını, kendilerine barınacak bir yer vermesini söyler. Delikanlı; beyin yanına gitmek
istemeyince kız, barınacak bir yer için beyin yanına kendisi gider. Beyin yanına varan kız, beye
isteğini aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Bir beyoğlu ile geldim buruya
Bey’im bir hane ver ġalalım burda
Şahver işler deller düğüne geldim
Bey’im bir hane ver ġalalım burda
Aldı Bey

Hane istersen de haneme otur
Tahtıma otur da ġumandan yetir
Ne derdin varısa gel benden bitir1147
Gözüm gördü göğnüm geçmez bey ġızı
Aldı kız
Şahların bayrağı ġuşdan mı ener
Şah olan sözünden böyle mi döner
Benim nişannım var senden de güzel1148
Bey’im bir hane ver ġalalım burda
Aldı Bey

Sabah olsun asgerleri derelim
Derelim de darağacını ġuralım
Senin nişannıyın boynun vurayım1149
Gözüm gördü göğnüm geçmez Bey ġızı
Aldı kız

1147

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1149
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1148
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Şahların bayrağı ġuşdan mı ener
Şah olan sözünden böyle mi döner
Şahanın yuvasına ġarġa mı ġonar
Ġarġa gadar hökmün yokdur beyoğlu
167. GUNDAĞZI’YA ERDEN GELDİM1150
Çok eski zamanlarda Çitli köyünde yaşayan Gavurdağlı lakaplı Nasıf Toz, gençlik yıllarında
kendi köyüne yakın Elbeyli köyündeki Kel Ali adıyla bilinen bir adamın kızına sevdalanır. Ancak
kızın bundan haberi yoktur. Bu arada Nesıf Toz’un babası ile Kel Ali çok samimi iki dosttur. Yaz
gelince Kel Ali, Çotlu köyünün üst taraflarındaki Asma denen yaylaya ailesiyle göç eder. Fadıma
yaylada babasının küçükbaş hayvanlarını otlatmaktadır. Nasıf Toz da aynı mıntıkada kendi
keçilerini otlatmaktadır. Bir gün Nasıf Toz, keçilerinden birini kaybeder ve bulamaz. Ertesi günü
Nasıf Toz, aynı yerde hayvanlarını otlatan sevdiği kıza “Ya ben dünden davar yitirdim. Heç benim
davarı görmedin mi?” diye sorması üzerine Fadıma ise “Eşşek gimi oturacāna davarına mukayıt
olayıdın.” diye karşılık verir. Bu söz üzerine Nasıf Toz orada kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Gundağzı’ya erden geldim
Eşkin deryasına daldım
İki geçi müjde verdim1151
O da saňa az Fadıma’m
Asma’nın da altı tırık
Yaz oňüne çıkar firik
Anan seni baňa verik1152
Sallan hele gül Fadıma’m
Evimizin ġarşısı mazı
İçerime addın sözü
Ali emmimin bir tek ġızı1153
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan Gökçayır köyünün üst tarflarında dağın yamacında
Dingil denen bir mevkide Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Gebeç Nuh, bu
hikâyeli türküyü uzun yıllar önce Nasıf Toz’dan öğrenmiştir.
1151
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1152
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1153
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Yakdın beni kül eyledin
Nolsa Nasıf Toz’um nolsa
Birkencik de suya ġalsa
Lireyinen de satın alsam1154
Ali emmimin bir tek ġızın
168. KEREM İLE ASLI I1155
Aslı’ya deli gibi sevdalı olan Kerem, devamlı peşinde olduğu ama bulamadığı sevgilisinin
ardından aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Aslı’m göçmüş vatanından elinden
Ağlaşalım ağlaya gözler yaş olsun
Yâri benden beni yârdan eyleyen1156
Umarım Mevle’den ġara daş olsun
Sabah olur gene düven ġurulur
Ġadıdan müftüden suval sorulur
Neddin deyi Sofu baňa darılır1157
Çez Aslı’m çez göğsüyün düğmelerini
169. ĠIR AT YEMİN ALMIŞ YOL MU DAYANIR1158
Eski zamanlarda bir genç, bir kızı çok sever. Delikanlının sevdiği kızı başkasına vermeleri üzerine
delikanlı kızın ardından aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ġır at yemin almış (da anam) yol mu dayanır
Nazli yâr uykudan uyur uyanır

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “bir tek” yerine “yosma”
sözcüğü kullanılmıştır.
1155
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Çitli köyünden 1946 doğumlu Gebeç
Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Gebeç Nuh, bu türküyü
uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1156
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1157
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1158
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1154
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Sevdigim de gelin olmuş gidiyo (gidiyo)1159
Aman Allah buna can mı dayanır
Harmanında divanına diş olsam
Barnağında yünzüğüne ġaş olsam
Şu yalan dünyada sevdigime eş olsam1160
Ahretinde sorgu suval yokdur ġızların
Su başında oynaşıyor balıklar
Bir omuzdan bir omuza belikler
Saňa diyom saňa (da) bağrı yanıklar1161
Bilemiyom bir derdi var ġızların
Beyler oynar santıralın fendini
Çeken bilir ayrılığın derdini
Kerem gördü bu yaranın dördünü1162
Vur güccük ġız seniyinen beş olsun
170. İLHAN’IN AĞIDI1163
Düziçi’nde eski zamanlarda bir kadının uzun süre çocuğu olmaz. Bu kadının kocası İlhan,
gönlünü bir kıza kaptırır. Kızın erkek kardeşleri bu durumu duyunca İlhan’ı vururlar. Ağır yaralan
İlhan kaçarak eve gelir ve evde ölür. Bunun üzerine İlhan’ın karısı aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ben mezere vardı mıdı
Her mezerler otluyumuş
Ġınamayın eller beni1164
Elin oğlu dadlıyımış

1159

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin ilk sözcüğü “şu” yerine “bu”
sözcüğü kullanılmıştır.
1161
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1162
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1163
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan 1946
doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Nuh
Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Ağıtın bir varyantı için bkz.
(Dağsever, 2009: 54-55).
1164
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1160
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Ben mezere vardı mıdı
Mezerde diledim dilek
Açıp da bakıcıyıdım1165
Hocalar vermedi yolak
Ġoyunlarım ġoyunlarım
Sağdıcağım ġoyunlarım
Ben İlhan’a gediciyim1166
İzin versin ġayınlarım
Sarı tozak toza toza
Ben görmedim böyle ġaza
Daha eşim vurgunumuş1167
Evde ġalasıca ġıza
Şâşık benim eşim şâşık
Yumuluk evine düşük
On beş senelik gelinidim1168
Ġolum sallamadı beşik
Ġahvesinin önü dölek
Ġanlar akar gölep gölep
Adana’da Ġasım Külek
O da yasına geliyor
Babasının adı Ġoca
Hareket oldu bu gece
Göğ ıhrandı yer sallandı1169
Beyimin öldüğü gece

1165

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1167
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1168
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1169
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1166
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171. BEN DE ÇIKDIM ĠABACA’NIN BAŞINA1170
Kör Tavıt, bir gün bir köye yolculuk yaparken yüksek bir tepeye çıkar. Doğanın güzelliğinden
ilham alan Kör Tavıt, orada ahiret üstüne aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ben de çıkdım Ġabaca’nın başına
Duman da dağlara ne güzel uymuş
El bağladım Hak’a niyaz eyledim1171
Nelet kör şeytana ne güzel uymuş
Ben deli değildim sen eddin deli
Erenler camıya sererler halı
Allah’ın aslanı Hazreti Ali1172
Zülfüġar Düldül’e ne güzel uymuş
Fendine de Ġul Tavud’um fendine
Yeller eser zülüfüyün bendine
Ġuşlar ġurtlar tabib idi gendine1173
Möhür Süleyman’a ne güzel uymuş
172. YÖRÜ BABA DİYENİM YOK1174
Kör Tavıt’ın çocukları Yemen Savaşı’nda şehit olur. Bir oğlu da yıldırım çarpması sonucu ölür.
Kör Tavıt’ın çocukları ölünce yalnız başına kalır. Yaşlandığı zamanlarda gözlerinden iyice
rahatsızlanır. Çevresindeki bazı kişiler, Kör Tavıt’a Gaziantep’te çok iyi bir doktor olduğunu ve
oraya gitmesini önerirler. Kör Tavıt’ı Gaziantep’e ne götürecek bir çocuğu ne de oraya gidecek
parası vardır. Kör Tavıt, hem çocuklarının Yemen’de şehit olması ve birinin de yıldırım çarpması

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce etrafındaki kişilerden öğrenmiştir. Bu türkünün bir varyantı için
bkz. (Dağsever, 2009: 39).
1171
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1172
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1173
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1174
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce etrafındaki kişilerden öğrenmiştir.
1170
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sonucu ölmesi hem de gözünün rahatsızlığından dolayı evinde otururken çok duygulanır ve
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Yörü baba diyenim yok
Yolda beni övenim yok
Teneşire çıkışıma1175
Ayağımı yüvenim yok
Ġırmızı aba geydirdim
Gözü nazara yedirdim
Badġın ocaklı dedirdim1176
Tavıt Memmed benim ġuzum
Sigara göğnüm sigara
İnce sararlar cigara
Ġardaşın yüreği yangın1177
Giderken uğrar puňara
Yemen’e ısıcak derler
Çiğ yumurta bişer derler
Zabitler talime çıkıncı1178
Acemiler şâşık derler
Gedme Yemen’e Yemen’e
Ġarışın toza dumana
Káğıd al da mektup gönder1179
Ġoyma ġalbimi gümene

1175

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1177
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “geçerken uğrar puňara” şeklinde
söylenmiştir.
1178
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1179
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkince tekrarda dördüncü dize “Ġoyma babanı gümene”
şeklinde söylenmiştir.
1176

1007

173. GÖZÜM OLSA GÖRÜRÜDÜM1180
Kör Tavıt, yaşlılığında gözünden rahatsızlanır. Gaziantep’te o zamanlar göz alanında ünlü bir
doktor vardır. Görme yetisini günden günden kaybeden Kör Tavıt’ın çevresindeki kişiler Kör
Tavıt’a tedavi olması için Gaziantep’e gitmesini söylerler. Kör Tavıt’ın ne oraya gidecek parası
ne de götürecek kimsesi vardır. Kör Tavıt, bir gün evinin yakınındaki bir yere giderken gözü fazla
görmediği için önündeki yılanı görmez. Yılana basmak üzereyken yılan ses çıkararak kaçar. Kör
Tavıt, bu yılandan çok korkar ve gözlerinin bozuk olması, çocuklarının olmaması, tedavi için
Gaziantep’e gidememesi gibi duygular içinde orada aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Gözüm olsa görürüdüm
Boz mu ġara biliridim
Nışan alır vururudum1181
Asısın yılan asısın
Donun yaşıl dilin dadlı
Ġarşındakı senden derdli
El oğlundan da evledli1182
Tavıt Memmed benim ġuzum
Erenli’ye kimse varmaz
Yeşildaş’ı kimse bilmez
Baňa Anteb’e ged diyolar
Anteb’e geden geri gelmez
174. OTUR MECLİSE DE KELEMİ DİNLE1183

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde doğal ortamda derlenmiştir. Nuh Kılıç, bu
türküyü uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1181
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1182
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde Nuh Kılıç’tan ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1183
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1180

1008

Kötü biriyle arkadaş olan Karacaoğlan, bir gün bu arkadaşıyla bir meclise girer. Karacaoğlan’ın
arkadaşı, insanların içinde Karacaoğlan’ı zor duruma düşürür. Bunun üzerine Karacaoğlan
aşağıdaki dörtlükleri söyler.

Otur meclise de kelemi dinle
El ikisin söylerse sen birin söyle
Elinden gelirse eyilik eyle
Darılıp başına kakıcı olma
Otur enginine gözet gendini
Dağıdırlar duzağını bendini
Eller arif olmuş yoklar fendini1184
Kati yükseklerden uçuc(u) olma
Başarır da Ġaracoğlan başarır
Aşġın kitabını boydan aşırır
Seni bir mecliste mahçıp düşürür1185
Asla kötüňen ġonup göçüc(ü) olma
175. SUDAN GEDEN ALLI GELİN I1186
Karacaoğlan, bir gün elinde sazıyla gezerken bir yerde güzel bir kız görür. Karacaoğlan, kendi
içinden “Şu kızı gelin edeyim, bakalım bana bir cevap verecek mi?” der. Aklınca kızı böyle
tavlamayı düşünür. Karacaoğlan ilk dörtlüğü söyledikten sonra kız da dörtlük olarak cevap verir.
Karacaoğlan ile kız aşağıdaki gibi karşılıklı olarak atışırlar.
Aldı Karacaoğlan

Sallanarak suya gider
Gelin kimin gelinisin

1184

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1186
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce Âşık Hasan Ova’yla birlikte gittiği Kuşçu köyündeki bir kına
gecesinde Âşık Hasan Ova’dan öğrenmiştir.
1185

1009

Gelin bir su ver içeyim1187
Gelin kimin gelinisin
Aldı kız
Su değil senin meremin
Görmek ise yeter gördün
Oğlan burda çokça durdun1188
Aġam gelir dögülürsün
Aldı Karacaoğlan
Dövülürsem dövüleyim
Ġovulursam ġovulayım
Ölürüm ġatil olursun1189
Gelin kimin gelinisin
Aldı kız
Sen yaylaya göçmedin mi
Soğuk sular içmedin mi
Heç yâr sevip geçmedin mi1190
Beni görür ġudurursun
Aldı Karacaoğlan
Ben yaylaya göçdüm amma
Soğuk sular içdim amma
Ġocayıp vaktın geçince1191
Daşlar alır döğünürsün

1187

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1189
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1190
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1191
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1188

1010

Aldı kız
Evimizin öňü solġan
Ağamı görürsen ġorkan
Ne dedim de darılırsın1192
Telli perçemlisin oğlan
Aldı Karacaoğlan
Ġaracoğlan saňa vurgun
Döşlerin elmadan dolgun
Beni sevindirdin bugün1193
İnşallah cennetlik olursun
176. SIRALI GELİN1194
Bir kadına sevdalanan bir delikanlı, bu kadına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabahdan uğradım ben bir geline
Sordum gelin bilmem aslın nereli
Iydırmış gaziyi perçem sıralı1195
Zülüfler gerdende sıralı gelin
Evlerinin önü derin dereli
Bilmem kine güzel aslın nereli
Iydırmış gaziyi perçem sıralı1196
Benleri yüzünde sıralı gelin
Ġuluncunu düver aklım belikler

1192

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1194
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1195
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1196
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Zülüfler gerdende turalı gelin”
şeklinde söylenmiştir.
1193

1011

Işılaşır altın düğme ilikler
Ayrılır mı seni gören yiğitler
Benleri yüzünde sıralı gelin
Diyor Ġul Bekir’im haydı hay oldu
Nerde güzel görsem aklım zay oldu
Bugünkü derd de bizden yeň oldu1197
Zülüfler gerdanda turalı gelin
177. EVDE KALAN KIZIN TÜRKÜSÜ II1198
Andırın’ın Köleli köyünde genç bir kız varmış. Bu kızı o kadar kişi istemesine karşın kimseye
varmış. Hatta bu kızı Düziçi’nin Gökçayır köyündeki Tabak Goca bile kendi oğluna istemiştir.
Tabak Goca, kızı istemeye vardığında oğlunun ne iş yaptığını sorarlar. Tabak Goca da oğlunun
çifçi ve çoban olduğunu söyleyince kız “Ben memura varacağım.” diyerek nazikçe dünürcüleri
reddeder. Velakin kız, memurdan başkasıyla evlenmek istemez. Bu kız, memura varmak için
diğer adaylarla evlenmez ama istediği memur bir türlü gelmez. Yaşı ilerleyen (40 yaşları) kız,
bari şu köy muhtarına varayım, o da memur sayılır, der ama muhtar da kızı almaz. Kız, bu kez
muhtar azalarına varayım der ama onlar da almaz. Kız en sonunda köy bekçisi de devlet memuru
sayılır, düşüncesiyle bekçiyle evlenmek ister ama bekçi de kızı kabul etmez. Bu duruma çok canı
sıkılan kız, sabahleyin tahrasını ve kolanını alarak ormana oduna gider. Kız, bu duygunun verdiği
acıyla farkında olmadan öğlene kadar on beş şelek odun yapar. Kız, öğle olunca kendi haline
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Āşam sabah ben gederim oduna
Şeker gimi yenmez oldum dadımdan
Ġavın ġımı dilim oldum dadımdan1199
Amanın köylüler ben evde ġaldım
Bir oğlum olsa da versem hocaya

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Beňleri yüzünde sıralı gelin”
şeklinde söylenmiştir.
1198
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 11.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
1946 doğumlu Gebeç Nuh lakaplı Nuh Kılıç’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1199
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Amanın aşiret ben evde ġaldım”
şeklinde söylenmiştir.
1197

1012

Okuyu okuyu çıksa heceye
Ġail oldum ġırk yaşında ġocaya1200
Amanın emmiler ben evde ġaldım
Bir oğlum olsa da ġoyun güderdi
Sağardım südünü yoğurt ederdim
Bileydim on beş yaşında ben ġocaya gederdim1201
Amanın emmiler ben evde ġaldım
Adımı sorarsan Leleli benim
Gücücekden başım belalı benim
Yerimi sorarsan Köleli benim1202
Amanın emmiler ben evde ġaldım
178. OĞLAN GELDİN ĠAMLI ĠAMLI OTURDUN I1203
Erçenekli Âşık Hüseyin çok sevdiği Süllü denen arkadaşına bir gün şu Çukurova’ya gidelim de
çalıp çağıralım, ne kazanırsak ortak bölüşelim, der. Süllü’nün bu teklifi onaylamasıyla birlikte
bunlar iki ata binerek yollara düşerler. Âşık Hüseyin ve arkadaşı Çukurova’da epey bir süre
âşıklık yaptıktan sonra tekrardan memleketine dönmek üzere yola çıkarlar. Geri dönüş yolunda
acıkırlar. Yol kenarında büyük bir çadır gören Âşık Hüseyin, arkadaşı Süllü’ye şu çadıra gidelim
de karnımızı doyuralım, der. Süllü de tamam diyerek çadıra varırlar. Çadıra vardıklarında çok
güzel bir kızın ip dokuduğunu görürler. Çadırda kızdan başka kimse olmadığını gören Âşık
Hüseyin, telaşlanarak arkadaşına geri dönelim, der. Bu sözü duyan kız, bu iki kişiyi yemeklerini
yemesi, kahvelerini içmesi için çadıra davet eder. Kız, bu misafirlere ilk başta bir yorgunluk
kahvesi verir, akabinde ise yemek hazırlar. Hazırladığı yemeği bu iki kişinin önlerine seren kız,
bir istekleri olur düşüncesiyle çadırın orta yerindeki direğe yaslanarak beklemeye koyulur. Âşık
Hüseyin ile arkadaşı yemeği yemeye başlarlar. Ancak kızın güzelliğinden çok etkilenen Âşık
Hüseyin, kıza bakarken yanlışlıkla elini pilav yerine yoğurda batırır. Âşık Hüseyin’in elini
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Amanın köylüler ben evde
ġaldım” şeklinde söylenmiştir.
1201
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “gederdim” yerine
“varırdım”, dördüncü dize ise “Amanın köylüler ben evde ġaldım” şeklinde söylenmiştir.
1202
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Amanın aşiret ben evde ġaldım”
şeklinde söylenmiştir.
1203
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 16.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
Ali Pekel’in Dingil denen yayla evinde (çadırında) 1946 doğumlu Nuh Kılıç’tan ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1200
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yanlışlıkla yoğurda batırması üzerine kız, saz niyetiyle beliğini eline alır ve aşağıdaki dörtlüğü
söylemeye başlar. Âşık Hüseyin ile kız orada karşılıklı olarak atışırlar.
Aldı kız
Oğlan geldin ġamlı ġamlı oturdun
Oturdun da sen aklını yitirdin
Ye ekmeğini el yoğurda batırdın1204
Aklın başından geddi mi senin
Kızın bu dörtlüğü söylemesi üzerine Âşık Hüseyin, arkadaşı Süllü’ye bu ekmek bana haram oldu
artık diyerek geri çekilir ve eline sazına alarak aşağıdaki dörtlüğü söyler:
Aldı Âşık Hüseyin
İpek miydin hanġı elde büküldün
Top nergizi sen başına dakındın
Satlık maya ġımı ġız garşıma dikildin1205
Var mıyıdı baňa boranın ġışın
Aldı Kız
On beşinde oğlan ben de uslandım
On altı deyince saňa seslendim
Elbis gibi sandıklarda beslendim1206
Ġuduredden dökme bu benim düşüm
Aldı Âşık Hüseyin
Yolcuları eğledin mi yolundan
Çeşildi mi altın kemer belinden
Yâd avcılar avladı mı peşinden1207

1204

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1206
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1207
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1205

1014

Müştereyi celp eddi mi ġız senin ġaşın
Aldı Kız

Terziler de dikin diker himirir
Açık meyvaları hayvan kemirir
Taze benim gülüm yeni domurur1208
Ġuduredden dökme bu benim düşüm
Kız bu dörtlüğü söyledikten sonra atışmada kızı geçemeyeceğini anlayan Âşık Hüseyin, türküyü
sonlandırmak zorunda kalır.
Aldı Âşık Hüseyin
Farıya da Ġul Hössün’üm farıya
Seni medhedmeyen diller çürüye
Gökde meleksin de cennetde hürüsün1209
Hiçbir âşık ulaşamaz tozuna
179. ĠIVRIKLI KÖYÜNE DÜĞÜNE GELDİM1210
Soysalı köyünden bir adam Kıvlık köyüne düğüne gider. Orada gözüne Döne isminde çok güzel
bir kız çarpar ve bu kızdan etkilenir. Bu adam bu kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġıvrıklı köyüne düğüne geldim
Eski zanatımı elime aldım
Soysalı’da senin ünüňü duydum1211
Medhin söylediler ġız Döne Döne

1208

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1210
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 16.11.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan
Ali Pekel’in Dingil denen yayla evinde (çadırında) 1946 doğumlu Nuh Kılıç’tan ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Nuh Kılıç, bu türküyü uzun yıllar önce Adana’nın İmamoğlı ilçesinde çalışırken
oradaki bir kişiden öğrenmiştir.
1211
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ünüňü” sözcüğü yerine
“metini” şeklinde söylenmiştir.
1209

1015

Gerdanda saydım on ikili tokalı
Güzellik hakkında desdanın yaydım
Soysalı’da senin ünüňü duydum1212
Ġati söylediler ġız Döne Döne
Gene söyleddiniz Bayram Ali’mi
Lel eddiniz ağzımdaki dilimi
Ġávır mısın görmüyon mu halımı1213
Methin söylediler ġız Döne Döne
180. OMAR’IN AĞIDI1214
Eski zamanlarda Omar adındaki biri, düğün günü düşmanları tarafından öldürülür. Adamın
öldürülmesi üzerine Omar’ın bacısı aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġara çadır ġuruluyo
Ġazma kürek deriliyo
Düğüne gelen uşaklar
Ceneziye diziliyo
Yoncalık’dan yol gediyo
İçerimden ġan gediyo
Ulaş dokdur Bey Ahmed’im1215
Omar’ımdan can gediyo
Yoncalı’nın cılga yolu
Gede gede ġavuşma mı
Omar’ı vuran Çerkezler1216
Çalımınan savışıyo

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1214
Bu hikâyesi olan ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 07.11.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin
Karagedik köyünden olup Düziçi’nin Çunur köyünden evli 1946 doğumlu Fatma Kürklü’den Düziçi’nin
Yarbaşı beldesinde oturan kızının evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Fatma Kürklü, bu ağıdı uzun
yıllar önce babasından öğrenmiştir.
1215
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ulaş dokdur Ahmet Bey’im”
şeklinde söylenmiştir.
1216
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1212
1213

1016

Yoncalıg’ın başı dölek
Yağmır yağar olur gölep
Biz Omar’a gelin geldik
Hanı kekil hanı darak
Sabahaňan sabahaňan
Ġayfe gelir tabağıňan
Sen öleceğine ben ölüyüm1217
Ġucaġdaki bebegiňen
Aşağıdan gelen ġazlar
Önünü ardını gözler
Biz Omar’a düğun ġurduk
Davılsız oynuyo ġızlar
181. ÖLDÜRÜLEN ÜÇ OĞULUN AĞIDI II1218
Eski zamanlarda Düziçi ilçesinde eşkıyalık hüküm sürmektedir. Düziçi’nden bazı kişiler Ceyhan
Nehri’nin öbür tarafına mal çalmak için gitmektedir. Bir gün ilçeden üç kardeş Ceyhan’ın öbür
tarafına mal çalmak için gittiklerinde bu üç kardeşi vururlar. Bu haberi alan üç kardeşin anası
aşağıdaki dörtlükleri söyler. Son dörtlüğü ise üç kardeşin kız kardeşi söyler.
Çadırı çatan urġanlı
Üstü ġadife yorganlı
Benim de babam varıdı
Hatın ġızlı bey oğlanlı
Gül ağacı boğum boğum
Gül dalını dökdü bögün
Üç ġardaşın dört gelini

1217

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyesi olan ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 07.11.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Karagedik
köyünden olup Düziçi’nin Çunur köyünden evli 1946 doğumlu Fatma Kürklü’den Düziçi’nin Yarbaşı
beldesinde oturan kızının evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Fatma Kürklü, bu ağıdı ilk gençlik
yıllarında babası Ömer Kırgın’dan öğrenmiştir.
1218

1017

Bülbül oldu öddü bögün
Gül ağacın budamışlar
Acar ışġın versin deyin
Üç ġardaşın üçü (de) ölmüş
Ocacığı geçsin deyin
Sabahınan erden kalkdım
Mor celebi bağlamıya
Üç ġardaşın üçü (de) ölmüş
Ben oturdum ağlamıya
İtler yerinden kalkmadı
Boğa sığıra gedmedi
Ġınaman ġonşular beni
Çobanlar nahım dadmadı
Bucakda ġılıç áğrísi
Enmez atın sarısı
Ġınaman ġonşular beni1219
Dayanamıyom doğrusu
Ġardaşlarım ġardaşlarım
Getmez burada ġışlarım
Baňa da deli diyolar
Deli miyim ġardaşlarım
182. YAZ GÖNDER BAŇA1220
Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünden olmakla birlikte hemen bu köyün güney taraflarındaki
Çatak köyünde oturan Ökkeş Hak, 1994 yılının Şubat ayında bir traktöre domruk (büyük ağaç
parçaları) yüklerken bir odun parçası ayağına düşer ve ayağı kırılır. Ayağı kırılınca Düziçi’nin

3. ve 4. dizeler iki defa tekrarlanmaktadır.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 31.07.2018 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünden 1967 doğumlu Mehmet Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1219
1220
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Karataşlık mevkisinde Çatak yolu üzerinde toprak damlı bir evi olan eniştesi Uncu Halil’in evinde
kalmaya başlar. Aradan bir süre geçince köyünü özlemeye başlar. Ökkeş Hak’ın ayağı kırılmasına
karşın hiçbir akrabası ziyaretine gelmez. Ökkeş Hak yine de umudunu yitirmeden pencereden
belki bir köylüsü, akrabası gelir diye gelip gidene bakmaktadır. Köyden kimse kendini ziyarete
gelmemesi üzerine bir gün arkadaşı Âşık Mehmet Kına’ya şiir şeklinde bir mektup yazarak
köyünde olup bitenleri kendisine bildirmesini ister. Yazdığı mektubu gönderecek bir köylünün
gelmesini beklerken tesadüfen mektup yazdığı Âşık Mehmet Kına, Ökkeş Hak’ı ziyarete gelir.
Kına’yı bir anda karşısında görünce sevinen Ökkeş Hak, “Ben de sana köyümden ne haber var
diye bir mektup yazmıştım. Bu mektubu sana gönderiyordum. İyi denk geldin.” diyerek şiir
şeklinde yazdığı mektubu verir. Tabii Âşık Mehmet mektubu orada okumaz, birbirlerinin hal
hatırını sorarlar, hasret giderirler. Âşık Mehmet, köyüne döndükten sonra mektuptaki şiiri okur.
Mektup’ta aşağıdaki dörtlükler yazılıdır:
Kilise’de mavi sümbül açınca
Gelin kızlar mavi sümbül biçince
Dikenli’de yeşildamı demirciği açınca
Dalından bir haber yaz gönder baňa
Tikenli’de açar ġara çalılar
Boğazına boncuk yapar deliler
Şimdi oğlak güder ġızlar gelinler
Oğlak güden gızı yaz gönder baňa
Kerim Ali ġatırıňan geddi mi
Emmim ġızı sohbetini eddi mi
Urup Veli muradına yeddi mi
Düğünden bir habar yaz gönder baňa
Kelce dayım burda birez sert durur
Değmeyin Urup’a ġaldırır vurur
Sevip ayrılanlar ahrete ġalır
Köyümden bir habar yaz gönder baňa
Ellemen Celil’i inceden çeker
Evinde var daha bir sürü bekâr
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Fakir arkadaşlar çileyi çeker
Yeşilyurt’dan ħabar yaz gönder baňa
Hürü Omar davarına geddi mi
Celil Ahmet yardımını eddi mi
Çiniklerde düğün işi biddi mi
Yeşilyurt’dan habar yaz gönder baňa

Mustafa emmimi sormam avara
Ġayışlı Bekir bazan geder davara
Çinik Veli çekiyor mu zavara
Köyümden bir haber yaz gönder baňa
Âşık Ökkeş bu ġadarını söyledi
Kendi memleketini sual eyledi
Bu şiiri söylerkene ağladım
Yeşilyurt’dan habar yaz gönder baňa
Bu dörtlükleri okuyan Âşık Mehmet Kına, bu mektuba aşağıdaki dörtlüklere karşılık verir:
Dinle sözlerimi ey Âşık Ökkeş
Sümbül değil bu ġızların dümeni
Yeşildamı demirciğe dal oldu
Yeşerdi derenin çayır çimeni
Tikenli’de ġara çalı kesildi
Sıpaların Yalısı’na asıldı
Şimdi oğlak gütmez ġızlar gelinler
Bizim köyün orman yolu kesildi
Kerim Ali bir yük lata götürdü
Emmin ġızı sohbetini bitirdi
Urup Veli gelinini getirdi
Ġafası çok rahat yokdur gümeni
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Kelce dayın köye davetiye saldı
Urup dayıyın da ġafası daldı
Emmiyin işleri mahşere ġaldı
Yüklendi götürdü Çapar sandığı
Celil Amca yaylar yüksek yaylada
Cenef ġatır ot yoluyor yollarda
Evlenir oğlu ġısa yollardan
İşde böyle bu ġocanın dümeni
Hürü Omar davar güder durmadan
Celil Ahmet yardım eder ġırmadan
Ġurtuldu Çinikler davul zurnadan
Kimse bilmez bizim burda amanı
Mustafa emmim saçlarını kestirdi
Çevresine dırnağını ġısdırdı
Bizim Yakup emmisini küsdürdü
Kimse bilmez bizim burda amanı
Çinik Veli babam bennen ġonuşmaz
İnat eder ondan bir adım şaşmaz
Âşık Mehmed ġayrı bu derde düşmez
Geldi ġardaş ayrılığın zamanı

183. VİRAN OLMUŞ DEREBAŞI1221
Eskiden Kahramanmaraş’a bağlı olan şimdi ise Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlanan Yeşildere
köyünde Derebaşı Mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallede yörenin önemli âşıklarından Âşık Kiki
Mehmet (İnce) ve akrabaları yaşamaktadır. Âşık Kiki Mehmet’in anne tarafı Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünden olup birbirlerine sıkça gelip gitmektedirler. Zaten Derebaşı ile Yeşilyurt köyü
birbirlerine yakın mesafededir.

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak Tarafından 24.09.2018 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünden Âşık Mehmet Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Mehmet bu türküyü
2000’li yıllarda söylemiştir.
1221
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Bir gün Âşık Mehmet’in köyünde Avcı Dede Mehmet lakaplı Mehmet Hak tüfeğiyle ava çıkar.
Çok yer gezdikten sonra yolu Derebaşı’na düşer. Derebaşı’na varır ki burada yaşayan insanlar
göçmüş, ıpıssız kalmıştır. Avcı Dede Mehmet, avdan sonra köyüne geldiğinde Âşık Mehmet’in
evine uğrar ve Âşık Mehmet’i akşam evine davet eder. Akşam davete icabet eden Âşık Mehmet,
çalıp söyledikten sonra Avcı Dede Mehmet fasıl arasında Derebaşı’nda kimsenin kalmadığını,
herkesin göçtüğünü, tarlaların ekilmediğinden dolayı makilerin kapladığını söyler. Bu sözleri
duyan Âşık Mehmet, bu duruma çok üzülür ve aşağıdaki türküyü orada sazıyla söyler:

Dede Mehmet haber verdi
Viran olmuş Derebaşı
Hani nerde evi yurdu1222
Yalan olmuş Derebaşı
Mustuk Ağa Arzu Bacı
Hanı Yaşar Ahmet Hacı
Bu durum ölümden acı1223
Viran olmuş Derebaşı
Gönlümde ġalmadı neşe
Bacım benim Fatma Eşe
Göçmüşler ġoca Maraş’a1224
Viran olmuş Derebaşı
Üstadımız Mehmet İnce
Dünya da gençlerden gence
Üzüldüm viran görünce1225
Yalan olmuş Derebaşı
Âşık Mehmed’im üzülmüş
Derede evler bozulmuş
Düldül’ün gülleri solmuş
1222

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1224
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1225
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1223
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Viran olmuş Derebaşı
184. HAMZA ALİ’NİN AĞIDI1226
Hamza Ali adında bir kişi, iş yerinde kaza sonucu ölür. Hamza Ali’nin ölümü üzerine bir yakını
tarafından aşağıdaki dörtlükler söylenir:
Acı habar geldi bize
Biz de geldik geze geze
Nolduyudu ġardaş size
Söyle hele be ġardaşım
Heyik’den korne çalınıyá
Dezzem ciğer deliniyá
Eşin dostun deriliyá
Söyle hele be ġardaşım
Babayıň beli büküldü
Gözünden göver çekildi
Zanneddim dünya yıkıldı
Söyle hele be ġardaşım
Ġazma kürek vuruluyá
Yünek suyun ġuruluyá
Eşin geldi bayılıyá
Söyle hele be ġardaşım
İçerden çıkmaz acısı
Mevla’m sızıladdın bizi
Öksüz ağlar altı ġuzu
Söyle hele be ġardaşım

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 31.07.2018 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünden 1967 doğumlu Mehmet Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Mehmet
bu türküyü 1984 yılında çevresindeki icracılardan öğrenmiştir.
1226
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Benden kemlik beklemezdin
Dadlı canın saklamazdın
Şimdi niye söylemiyán
Söyle hele be ġardaşım
Ġoca Geyik söyler sözü
Acıya dayanmaz özü
Hakk’a amanet eddim sizi
Söylemedi be ġardaşım
185. DAĞLAR GAYET YÜKSEK DÜZ ĠANLISEKİ1227
Çok eski zamanlarda Düziçi’nin Hoğdu Yaylası civarında Varsak aşiretine mensup iki aile bir
şahin yavrusu yüzünden kavgaya tutuşur ve iki aileden de çok insan ölür. O dönemlerde ulaşımın
zor olması sebebiyle de bu kişileri öldükleri yere gömerler. Mezarları hâlâ orada bulunmaktadır.
Yörenin ünlü âşıklarından Köroğlu (Mehmet Demirci), Kahramanmaraş il sınırları içerisinde
bulunan Orçanlı köyüne bir düğüne kınacı âşık olarak gider. Geri dönüşte Düziçi’ndeki Varsak
aşiretinin yaylak yerleri olan Hoğdu Yaylası’na yolu düşer. Mevsim güz mevsimi olmalı ki
Varsak aşireti, kışlak yerlerine göç etmektedir. Bu aşiret, bu mezarlıkta mola verirler. Köroğlu da
bu aşiretin mola verdiği yere varır. Varsak aşiretine mensup kişiler, Köroğlu’nu görünce çok
mutlu olurlar ve kendisinden türkü söylemesini isterler. Köroğlu da bulundukları yerin yanında
mezarlık olduğu için türkü söylemenin hoş olmayacağını dile getirmiş olsa da Varsak aşiretine
mensup kişiler ısrarcı olurlar. Köroğlu da zamanında bir şahin yavrusu yüzünden kavgaya tutuşan
ve bu kavga sonucunda ölen kişilerin gömüldüğü mezarlığa bir türkü söyleyeceğini belirtir.
Köroğlu, mezarlığa saygısından dolayı türküsünü orada söylemeyip diğer mola yerinde aşağıdaki
türküyü söyler:
Dağlar gayet yüksek düz Ġanlıseki
Her zaman söylenir yiğidin medhi (vay yörü yörü)
(Hey) Kimisi ülema kimisi fakı1228
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 06.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’un evinde Arif Coşkun’un kardeşi Mehmet Coşkun’dan ses kayıt cihazı
ile derlenmiştir. Mehmet Coşkun, bu hikâyeli türküyü 1977 yılında yörenin ünlü âşıklarından Âşık Köroğlu
(Mehmet Demirci) dan öğrenmiştir. Türkünün varyantı için bkz. (Tolu ve İşlek, 2018: 54-55).
1228
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “hey” ünlemi
söylenmemiştir.
1227
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Neçe bu mezerde veliler vardır
Gönül ġuşu yüksek uçar dudulmaz
Doğru söze yalan hilaf ġatılmaz (vay yörü yörü)
(Ey) Akşam olsa ġorkunç yerdir yatılmaz1229
Nice inli cinli periler vardır
Hiç eksik olur mu boranı yeli
Yoġġuna söylese dağların dili (vay yörü yörü)
Kimisi ülema kimisi veli
Nice bu mezerde ulular vardır
Kimi ġıymad bilir sorardı ħatır
Ġısmed nerdeyise çeker eletir (vay yörü yörü)
(Ah) Birbirin ġırmışlar olmuşlar ġatil1230
Neçe deri bazar saliler vardır
Âşık Memmed neden başladın saza
Nasıl olsa bir gün enersin düze (vay yörü yörü)
Nahiyesi Haruniye ġazası Bahça1231
Adana viláyet valiler vardır
Köroğlu, bu türküyü orada icra ettikten çok sonraları Akdere Farsak köyündeki bir düğünde bu
türküyü tekrardan icra ettiği zaman orada Varsak aşiretine mensup yaşlı bir kadın Köroğlu’ya
“Oğlum, Memmed. Yaylalarımızı aklımıza düşürdün. Beni de ġadsan olmayıcı mıydı sanki”
diyerek bu türküye kendisini de katmasını ister. Köroğlu da bu yaşlı kadını kırmaz ve aşağıdaki
dörtlüğü orada irticalen o yaşlı kadına söyler:
Âşığın ağzında hazırdır sözü
Göňul arz edmez mi baharı yazı (vay yörü yörü)
Saňa derim saňa Ġadılar ġızı

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “ey” ünlemi
söylenmemiştir.
1230
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “ah” ünlemi
söylenmemiştir.
1231
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1229
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Nice senin gimi ġarılar vardır
186. KOZANOĞLU’NUN AĞIDI II1232
Kozanoğlu’nun öldürülmesi üzerine Kozanoğlu’nun akrabalarından biri aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ġozan Dağı ġarlı buzlu
(Ah) Çevresi gelinli ġızlı
Öldürmüşler (de) Ġuzanoğlu’n1233
Hepisi (ay ay) aġşamdan sözlü
Ġara çadır is mi dutar
Martin (de) tüfek pas mı dutar
Ġuzan (da) oğlu ölmeyince1234
Avşar (da) ġızı yas mı dutar
Ġuzan (da) suyu (da) akıntısı
(Ah) Derelerin (de) sırkıntısı
Ġuzan (da) oğlu’m düğun ġurmuş1235
Yok mu bize okuntusu
Çıkdım (da) Ġuzan’ın Dağı’na
Ġarı (da) dizleyi dizleyi
Yaralarım (da) göz göz oldu1236
Cerrah (da) gözleyi gözleyi

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 06.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’un evinde Arif Coşkun’un kardeşi Gara Mehmet lakaplı Mehmet
Coşkun’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Coşkun, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik çağlarında
çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Bu türkünün birçok dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin bize aktardığı
kadarının aklında kaldığını belirtmiştir.
1233
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü ve dördüncü dizenin başında “Ah”
ünlemi söylenmiştir.
1234
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “(Ah) Ġuzan (da) oğlu (de) öldü
diye” şeklinde söylenmiştir. Dördüncü dizenin başına ise “ah” ünlemi eklenmiştir.
1235
Son iki dize iki ddefa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “ah” ünlemi
getirilmiştir.
1236
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “ah” ünlemi
getirilmiştir.
1232
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187. YÖRÜ BRE PINARBAŞI1237
Dadaloğlu, Osmanlı hükümeti tarafından tutuklanarak Payas’taki bir zindana atılır. Dadaloğlu, bu
zindanda aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yörü bre Pınarbaşı
Acep (de) ġarın kalkdı m(ı) ola
Usul boylu tozlu ağalar1238
Su yoluňa çıkdı m(ı) ola
(Hele) Dün gece (de) bir rüya gördüm
Eskisinden (de) beter derdim
Uzunyayla baba yurdum1239
Çerkez (de) ġazzık çakdı m(ı)ola
Ġabaktepe (de) asıl (da) köyüm
Nadir Şah’dan (da) gelir suyum
Ġoca Fazlı (da) büyük dayım1240
Avşarlık’dan bıkdı m(ı)ola
(Hele) Dadaloğlu (da) benim adım
Nerde ġaldı (da) göğ ġıratım
Ben gideli (de) aşiretim1241
Avşarlık’dan bıkdı m(ı)ola
188. AĞ GELİN1242

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 19.08.2020 tarihinde Ellek beldesinin Çevlik
Mahallesinde oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Arif Coşkun, bu türküyü babasından ilk gençlik yıllarında öğrenmiştir.
1238
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1239
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Uzun (da) Yayla (da) baba
yurdum” şeklinde söylenmiştir.
1240
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1241
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1242
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 19.08.2020 tarihinde Ellek beldesinin Çevlik
Mahallesinde oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Arif Coşkun, bu türküyü 15 yaşlarında iken kendi köylerindeki davullu zurnalı düğünlerde
halay çekilirken halay çekenler tarafından söylenirken öğrenmiştir. Bu türkünün hikâyesini ise çevresindeki
1237
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Eski zamanlarda Kayseri’nin Sarız ilçesinde çok güzel bir kız varmış. Bu kız evlenme çağına
gelmiş ve Kayseri’nin Develi ilçesine gelin gitmiş. Teni beyaz olduğu için “Ağ Gelin” olarak
anılmaya başlayan bu gelinin iki tane çocuğu olur. Develi’de kötü niyetli iki genç, kocası
çalışmaya giden Ağ Gelin’e musallat olurlar. Namusunu kirletmemek adına Ağ Gelin, iki
çocuğunu yanına alarak Erciyes Dağı’na doğru kaçar. Erciyes Dağı’na doğru kaçarken bir
uçurumun kenarına gelir. Kendisini kovalayan bu iki gençten artık kaçma umudu kalmayan Ağ
Gelin, ellerini açarak “Yaradanım, ben namusum için namusumu aldım ġaçıyom. Namusumu
bunlara vermemek isdiyom. Ya beni daş et ya beni ġuş ed.” diye dua eder. Yüce Allah, Ağ
Gelin’in duasını kabul eder ve iki çocuğuyla birlikte taş eder. Bu olayı duyan Ağ Gelin’in kocası
hemen uçurumun kenarına doğru yola çıkar ve karısının ve iki çocuğunun taş kesildiği yere varır.
Bu yere varınca bu taşlardan “Namusum için daş oldum. Benim ahdımı ġoma al.” diye bir ses
duyar. Eşinin ve iki çocuğunun taş kesilmesi karşısında derin bir iç sarsıntı geçiren Ağ Gelin’in
kocası, bu duygu yoğunluğu altında aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ağ gelin de göçdü m(ü)ola yayladan (yayladan)
Ġaşın değil (de) gözün (de) beni ağladan (ağladan, Ağ Gelin)
Bu güzelliği (de) sen (de) satın mı aldın Mevla’dan (Mevla’dan)
Alırım ahtını (da) ġomam Ağ Gelin (sürmelim, sevdiğim)
Bir daş addım da ġarlı dağ ardına (ardına, ardına)
Vardı düşdü (de) Ağ Gelin’in yurduna (yurduna, Ağ Gelin)
Gendi geddi (de) bizi ġodu derdine (derdine)
Alırım ahtını (da) ġomam Ağ Gelin (sürmelim, sevdiğim)
Evlerinin (de) önü (de) çanlı kilise (kilise)
Yazıldı evraklarımız (da) giddi polise (polise, Ağ Gelin)
Annen baban (da) seni (de) baňa verirse (verirse)
Alırım ahtını (da) ġomam Ağ Gelin (sürmelim, sevdiğim)
Bir çift bülbül geldi ġondu dikene (dikene)
Öte öte (de) ömrücüğün tükene (tükene, Ağ Gelin)

âşıklardan öğrenmiştir. Türkünün isminin “Ağ Gelin” olduğunu belirtmiştir. Coşkun, köy düğünlerinde bu
türküyü kendisi de birçok defa icra etmiş, icra anında ise düğüne katılan bazı kişiler silahlarıyla havaya ateş
ederek bir bakıma türküye eşlik etmişlerdir.
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Güzeller içinde (de) Ağ Gelin (de) bir tene (bir tane)
Alırım ahtını (da) ġomam Ağ Gelin (sürmelim, sevdiğim)
189. HELE BAKIN ŞU LEYLEGİN İŞİNE1243
Leylekler, Çukurova’ya mart ayında gelir, ağustos ayında ise geldikleri yerlere geri dönerler.
Karacaoğlan, mevsimlik gelip giden bu leyleklere aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Hele bakın (da) şu leylegin işine
Ağustosda (da) göç eyliyo leylekler
Aden İskelesi (de) sizin çölünüz1244
Orda ġılavuzu (da) seçer leylekler
Bir mahluġ var (da) ağacda biter1245
Ġırġ güne varıncak (da) vádesi yeter
Teccel meccel (derler)1246 (de) o leyleğe ok atar1247
Orda ġorkar (da) (yüksek) yüksek uçar leylekler
Bir mahluġ var (da) depesinde gözü var1248
Deve dabanından (da) büyük izi var (büyük izi var)
Çakal derler (de) bir incecik yazı var1249
Ordan ötede (de) (uçar) uçar geder leylekler
Bir dağ var (da) sade çakmak daşından

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 04.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Arif Coşkun bu türküyü
ilk gençlik yıllarında babasından öğrenmiştir.
1244
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1245
Arif Coşkun, ağaçta biten mahluğun “dut” meyvesi olduğunu söylemektedir. Arif Coşkun’un
açıklaması şöyledir: Dut ağacının meyvesi olan dutun çıkması ve olgunlaşıp yere düşmesi kırk günlük bir
süreye tekabül etmektedir. Dut meyvesi ağaçta çiçek olduktan tam kırk gün sonra olgunlaşarak yere
düşmesinden ötürü Karacaoğlan bu dizesinde bu meyveye atıfta bulunmaktadır. Arif Coşkun, bahsedilen
dizeden sonraki dizenin de bu dutun olgunlaşıp kırk gün sonra yere düşmesini anlattığını dile getirmiştir.
1246
Türkü sırasında söylenen bu sözcüğün şiir şeklinde icrasında söylenmediğinden parantez içerisinde
verilmiştir.
1247
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1248
Arif Coşkun, bu dizede bahsedilen tepesinde bir güzü olan mahluğun günebakan bitkisi olduğunu şöyle
açıklamaktadır: “Şöyle güneşi gördümüyü döner.”. İkinci dizenin ise günebakan bitkisinin kökünün deve
tabanından büyük olduğunu ise “Günebakanın ayakları yeri sarıdımıydı, devedabanımı olur.” şeklinde
açıklamaktadır.
1249
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1243
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Bir dağ var (da) heç aşılmaz başından
Bir şehir var varan ölür dışından1250
Ordan öte (de) uçar geder leylekler
Mesdine (de) Ġaracoğlan mesdine
Yâri olan (da) gül topluyor dosduna
Bir şehir var yılan yağar üsdüne1251
Onu da yer (de) (geri) geri döner leylekler
190. HAN MAHMUT1252
Han Mahmut’un Diyaran adında sevdiği kızın babası Han Mahmut’u öldürmek ister. Diyaran’ın
babasının yedi tane de aşığı olup bu âşıkların başı ise Deli Ali’dir. Şad denen bir kuyu yaptıran
Diyaran’ın babası, öldürmek istediği kişileri bu kuyuya attırırmaktadır. Şad Kuyusu, Diyaran’ın
babası tarafından ölüme mahkûm edilip kendisine atılacak biri olduğunda uğuldayarak ses
çıkarmaktadır. Diyaran’ın babası Han Mahmut’u ellerini arkasından bağlatıp Şad Kuyusu’na
atılması emrini verir. Emri yerine getirmek üzere âşıkların başı Deli Ali’yle birlikte yedi âşık Han
Mahmut’un elini arkasından bağlarlar ve Şad’a atmak üzere yola çıkarlar. Şad Kuyusu, ölüme
mahkûm olan birinin kendisine gelirken her zamanki çıkardığı sesi çıkarması üzerine bu kuyunun
yanında konağı olan Diyaran Hanım bu sesi duyar. Şad’a atılacak olanın Han Mahmut
olduğundan habersiz olan Diyaran Hanım yanındaki Akkız adındaki yardımcısına “Şu Şad’a
atılacak olan adamı ġurtarıyım. Kimimiş bunu seyred. Baňa haber ver. Han Mahmud’un aşġına
ġurtarım şunu.” diyerek gelenin kim olduğunu öğrenmek için Akkız’ı görevlendirir. Akkız,
pencereden bakar ama geleni tanıyamaz ve “Ben tanıyamadım. Sen dáğne Hanım” sözleri üzerine
Diyaran Hanım, pencereye çıktığında Han Mahmut ile göz göze gelir. Diyaran Hanım’ı gören
Han Mahmut, duraklar. Yedi âşıktan biri Han Mahmut’u ittirmeye çalışınca âşıklardan biri “Ya
ulan dur arkadaş yav. Yav bu adam ölüme gediyor arkadaş ya. Şu ġızıňan birbirini seyredsin. Bu
adam ölüme gediyá. Daha ne ġaldıkı yav.” diyerek Han Mahmut’un kızla bakışmalarına, hasret
giderlemelerine izin verir. Han Mahmut, pencereden kendisine bakan sevgilisine aşağıdaki

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize şu şekilde söylenmiştir: “Bir
şehir var varan (da) ölür dışından/ Ordan öte (de) (uçar) uçar geder leylekler” şeklinde söylenmiştir.
1251
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1252
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 04.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Arif Coşkun bu türküyü
ilk gençlik yıllarında babasından öğrenmiştir. Arif Coşkun, Han Mahmut’un daha çok türküsü ve hikâyesi
olduğunu ancak kendisinin iki türküsü aklında kaldığını beyan etmiştir. İcra ettiği bu türkülerin ise eksiksiz
olduğunu belirtmiştir.
1250
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dörtlükleri söylemeye başlar. Kız da aynı şekilde karşılık verir. Han Mahmut ile Diyaran Hanım
karşılıklı olarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Aldı Han Mahmut
Pencereden mayıl mayıl bakan yâr
Aşġ ördüne ciğerimi yakan yâr
Ben ölürsem sen kimlere bakan yâr
Ġávur baban beni Şad’a atıyo1253
Baňa senden noldu kime ne deyim
Aldı Diyaran Hanım
Pencereden mayıl mayıl bakarım
Aşġ ördüne ciğerini yakarım
Sen ölürsen ben (de) ağ Ġonağ’ı yıkarım
Öldürmen Mahmıd’ı ben (de) ölürüm1254
Söylen bey babama yanıma gelsin
Nedir Mahmud’un şuçu (da) baňa bildirsin
Bıraksın Mahmıd’ı beni öldürsün1255
Öldürmen Mahmıd’ı ben (de) ölürüm
Aldı Han Mahmut
İşde geldi patişahlar zalımı
Yıkıl ged yanımdan Tanrı ġulumu
Ucuz olur Han Mahmıd’n ölümü1256
Baňa senden noldu kime ne deyim

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başındaki “ġávur” sözcüğü
yerine “zalım” sözcüğü kullanılmıştır.
1254
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Ġonağ’ı” yerine “Saray’ı”
sözcüğü kullanılmıştır.
1255
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1256
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başında “güzel” sözcüğü
kullanılmıştır. Ayrıca son iki dizenin ikinci tekrarından sonra “Ġávır baban beni Şad’a atıyo” dizesi
söylenmiştir.
1253
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Han Mahmut ile Diyaran Hanım bu şekilde karşılıklı türkü söyledikten sonra yedi âşık, Han
Mahmud’u Şad Kuyusu’na atarlar. Han Mahmut’un kuyuya atılması üzerine Diyaran Hanım,
“Allah’ım beni de Mahmud’unan yüze yüz, dize diz ġavuşdur.” şeklinde niyazda bulunarak
pencereden Şad Kuyusu’na atlar. Han Mahmut ile Diyaran Hanım Şad Kuyusu’nda birbirine yüz
yüze diz dize yapışık bir şekilde ölürler. Han Mahmut’un ölüm haberini alan Han Gamber de bu
kuyuya atlar ve ceseti Han Mahmut’un sırtına yapışır. Diyaran Hanım’ın babası, Şad
Kuyusu’ndan birbirine yapışık şekilde ölen üç ceseti kuyudan çıkarttıktan sonra yedi aşığa
birbirine sımsıkı yapışan cesetleri ayırmalarını emreder. Bu cesetleri ayırmak için görevlendirilen
yedi âşık, çok uğraşmalarına karşın cesetleri birbirinden ayıramaz. Cesetlerin birbirinden
ayrılmaması üzerine âşıkların başı Deli Ali “Ben bunu baltanan yarar, birbirinden ayırrım.” der
ve bir balta alarak bu cesetleri birbirinden ayırmak için cesetlere vurmak üzereyken Allahu Teâla,
Cebrail’e “Ya Cebrail’im. Ġırġlar Mağarası’nda Ġaracoğlan’ı al. Benim üç ġıymadlı ġulum var.
Oňnar birbirine yapışılı. Onları paltayıňan yaracaklar. Ġaracoğlan’ı oňnarın yanına ġoy.
Söylemek gendinden can vermek benden.” diyerek Cebrail’i görevlendirir. Cebrail, deneni yapar
ve Karacaoğlan’ı cesetlerin yanına bırakır. Deli Ali, baltayla tam cesetlere vurmak üzereyken
Karacaoğlan, Deli Ali’nin bileğinden tutarak ne yaptığını sorması üzerine Deli Ali de cesetleri
birbirinden ayırıp gömmek istediğini söyler. Karacaoğlan da baltayı bırakmasını söyleyerek orada
aşağıdaki dörtlüğü söyler:
Ġırġlar Mağarası’ndan geldim
Geldim (de) meyyidleri gördüm
Meyyidler ayrılsın Ħak emriyinen1257
Meyyidler dirilsin Ħak emriyinen
Karacaoğlan, yukarıdaki dörtlüğü söyledikten sonra birbirine sarılı cesetler birbirinden ayrılır ve
Allah’ın emriyle tekrardan dirilirler. Han Mahmut, Karacaoğlan’dan sazını ister ve sazı alarak
orada aşağıdaki dörtlüğü söyler:
Ġaracoğlan ġara yüzün ak ola
Ħak dediğin yerde Ħak elini ala
Yedi âşıkların (da) iki gözü kör ola1258

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda son iki dize “Meyyidler dirilsin Hak emriyinen”
şeklinde söylenmiştir.
1258
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
1257
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Anamızdan doğduk dünyaya geldik.
Han Mahmut, bu dörtlüğü söylediten sonra yedi aşığın gözleri kör olur, Karacaoğlan’ın da esmer
olan yüzü ak olur. Diyaran Hanım, Han Mahmut’a sazı kendisine vermesini ister. Sazı eline alan
Diyaran Hanım orada aşağıdaki dörtlüğü söyler:
Ġaracoğlan ġardaş ġara yüzün ak ola
Ħak dediğin yerde Ħak elini ala
Yedi âşıkların (da) birer gözü açıla1259
Anamızdan doğduk dünyaya geldik.
Diyaran Hanım bu dörtlüğü söyledikten sonra yedi âşıkların her biri “Benim gözümün biri açıldı.
Bir ġafaya bir göz yeter.” diye sevinerek oradan kaçarcasına uzaklaşırlar.
191. AŞŞĀĞIDAN (DA) ĠARBİ YELİ GELİYOR1260
Bir gün Dadaloğlu’nun çevresindeki kişiler, Dadaloğlu’nun yanına gelerek devamlı mertlik,
yiğitlik, kahramanlık üzerine türkü söylediğini, biraz da başka âşıkların söylediği gibi aşk, doğa
vb. türküler söylemesini dile getirirler. Dadaloğlu da orada, dedikleri şekilde türkü söyleyeceğini
belirterek sazı eline alır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Aşşāğıdan (da) ġarbi yeli geliyor
Kötüler de ġoç yiğide gülüyo
Kitabın dediği günler (de) geliyo
Vurun Osmanlılar size aman mı
Diyor Dadaloğlu’m (da) gördüm düşümde
At dördünde yiğid on beş yaşında
Alışġan çakmağınan da dağlar başında
Ázrail’den başġasına aman mı

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 04.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’dan evinin balkonunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Arif
Coşkun bu türküyü ilk gençlik yıllarında çevresinden öğrenmiş olup sadece iki dörtlüğü aklıında kalmıştır.
Arif Coşkun, bu türküyü ezgisiz bir şekilde icra etmiştir. Bu türkünün yazılış hikâyesini ise derleme anında
orada bulunan Arif Coşkun’un kardeşi 1946 doğumlu Mehmet Coşkun anlatmıştır.
1259
1260
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Dadaloğlu, güzelleme üstüne türkü söylemeye niyetlenmesine karşın yine farkında olmadan
koçaklama tarzı olan bu türküyü söylemiştir. Orada bulunanlar ise Dadaloğlu’na yine yiğitlik
üzerine türkü söylediklerini dile getirmişlerdir.
192. HEYBE II1261
Çok eski zamanlarda, Osmaniye’nin Şekerdere köyündeki Kürt Musa’nın oğlu Kürt Mehmet
(Bebek) adındaki bir adam Osmaniye’den alışverişini yaptıktan trene binerek Şekerdere
durağında iner. İçinde malzemesi olan heybesini trende unutan Kürt Mehmet, tren hareket ettikten
sonra heybeyi trende unuttuğu aklına gelir. Çaresiz bir şekilde evine gelen Kürt Mehmet, evinde
heybesine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Şekerdere olmuş durak
Enenlere payton gerek
… İslahiye’den sonra
Hehbe ora varmadı mı
Heybenin nakışı ala
Başımıza geldi bela
Saňa derim Toprakġale
Hehbe ora varmadı mı
193. ÖLDÜRÜLEN ÜÇ OĞULUN AĞIDI III1262
Çok eski zamanlarda Osmaniye’nin Kırmacılı köyünde aşiret reisi olan Türkmen Ali adında bir
bey varmış. Çok zengin olan Türkmen Ali’nin üç oğlu, dört gelini bulunmaktadır. O dönemde
yanına topladığı kişilerle çevresine korku saçan Açacak Omar adında bir kişi de ünlenmeye
başlamıştır. Açacak Omar’ın ününü duyanlardan biri de Türkmen Ali’dir. Türkmen Ali, Açacak
Omar’ın ismini duymasına karşın kendisini hiç görmemiştir. Bir gün Türkmen Ali, bir köy
kahvehanesinde otururken kahvehanede oturan Açacak Omar’dan habersiz “Yav, Açacak Omar

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 06.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Arif Coşkun’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Arif Coşkun, bu türkünün devamı
olduğunu ancak kendisinin bu kadarının aklında kaldığını belirtmiştir.
1262
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun’dan derlemecinin Düziçi’ndeki çalışma
ofisinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Coşkun, bu hikâyeli türküyü çok küçük
yaşlarda babasından öğrenmiştir.
1261
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denen bir uşak varmış. Bir ġarşılassak bunňan. Atın alnı alnına getirsek” diyerek Açacak Omar’a
meydan okuyan sözler söyler. Kahvehanede oturan Açacak Omar, Türkmen Ali’ye Açacak
Omar’ın kendisi olduğunu söyleyerek “Gününe hazır ol” diyerek Türkmen Ali’ye meydan okur.
Günlerden bir gün şafak vakti Açacak Omar, Türkmen Ali’nin bütün hayvanlarını önüne katarak
götürür. Sabahleyin, hayvanları sağmak için ahıra varan Türkmen Ali’nin gelini ahırda
hayvanların olmadığını görünce hemen ev ahalisine haber verir. Bu haberi alan Türkmen Ali’nin
en büyük oğlu tüfeğini alarak atıyla Açacak Omar’ın peşine düşer. Yolda Açacak Omar’ı yakalar.
Açacak Omar, Türkmen Ali’nin oğluna gelmemesini, gelmesi halinde vuracağını söyler.
Türkmen Ali’nin oğlu ise bu sözlere kulak vermeyerek Açacak Omar’ın üzerine doğru varır.
Açacak Omar, Türkmen Ali’nin evindeki silahların hepsinin uzun süredir kullanılmadığı için ateş
almayacağını bilmektedir. Üzerine elinde tüfeğiyle gelen Türkmen Ali’nin oğluna göğsünü
açarak “sık” der. Türkmen Ali’nin oğlu, tüfeğiyle Açacak Omar’ın gösüne ateş eder ama tüfek
ateş almaz. Açacak Omar, bunun üzerine eline tüfeğini alarak atın üstündeki oğlanı vurur. Açacak
Omar, yoluna devam ederken bu sefer Türkmen Ali’nin ortanca oğlu yetişir. Açacak Omar, bu
oğlana da üzerine gelmemesini, gelmesi halinde vuracağını söylemesine karşın oğlan dinlemez
ve Açacak Omar’ın üzerine doğru yürür. Açacak Omar, bu oğlana da göğsünün düğmelerini
açarak ateş etmesini ister. Bu oğlan da tüfeğiyle Açacak Omar’ın göğsüne ateş eder ama tüfek
yine çalışmaz. Açacak Omar, bu oğlanı da vurarak öldürür ve yoluna devam eder. Biraz sonra
Türkmen Ali’nin son kesen oğlu yetişir. Açacak Omar, bu oğlana da üzerine gelmemesini,
gelmesi halinde vuracağını söylese de oğlan dinlemez. Açacak Omar, bu oğlana da göğsünün
düğmelerini açar ve ateş etmesini ister. Oğlan ateş eder ama bu oğlanın da tüfeği ateş almaz.
Açacak Omar, bu oğlanı vurarak öldürerek yoluna devam eder. Çocuklarının ölümü üzerine
Türkmen Ali’nin hanımı, ilk dörtlüğü söyledikten sonra üzüntüsünden bayılır. Türkmen Ali’nin
bacısı ağıda kaldığı yerden devam eder.
Gül ağacı boğum boğum
Gül dalını eğdi bugün1263
Üç ġardaşın dört gelini
Bülbül oldu (da) öddü bugün1264
Gül ağacı içli dışlı
İnneleri heril başlı1265

İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1265
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1263
1264
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Türkmen Ali’nin uşağı
Güvel ördek yürüyüşlü1266
Çadırı çatar urganlı
Üsdü ġadife yorganlı
Türkmen Ali’nin uşağı
Hatın ġızlı báğ oğlanlı1267
Omar Osman ġardaşlarım
Gedmez de burda ġışlarım1268
Eller baňa deli diyo
Deli miyim (de) ġardaşlarım1269
Yol üsdünde biten odlar
El birikmiş beni öğüdler1270
Aldı vermez Tecirliler
Erzurum başlıklı adlar1271
Belinde daban áğrisi
Enmez atının saňrısı1272
Bir elimde iki soyka
Dayanamıyom doğrusu1273
Oğullarının ölümü ve sürülerinin alınması üzerine yıkılan Türkmen Ali, “Ulan Açacā Omar, seni
vurup da döşüyün tahtasında bir gollin cuvara içmezsem baňa da Türkmen Ali demesinler”
diyerek intikam yemini eder. Kendine yepyeni bir silah alır. Açacak Omar’dan intikam almak için
fırsat kollayan Türkmen Ali, Açacak Omar’ın zayıf anını yakalamaya çalışır. Türkmen Ali’nin
hayvanlarını da kendi sürüsüne katan Açacak Omar, bu hayvanlarla o yazı yaylada geçirir. Güz

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Var agamın gelinleri” şeklinde
söylenmiştir. Bu dörtlüğü, Türkmen Ali’nin bacısı söylemiştir.
1267
Bu dörtlük, 06.10.2020 tarihinde yaptığımız derleme çalışmalarında söylenmiştir.
1268
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1269
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “Eller” sözcüğü
yerine “Herkes” sözcüğü kullanılmıştır.
1270
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1271
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1272
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1273
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1266
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gelince geri Çukurova’ya geri dönüş yoluna düşerler. Bu haberi alan Türkmen Ali, bunların geçiş
güzergâhında bulunan Sarp’ın Ağzı denen yerde pusuya yatar. Açacak Omar; adamları, ailesi ve
sürüleriyle buradan geçerken Türkmen Ali, silahıyla Açacak Omar’ı vurur. Açacak Omar
vurulunca bir panik havası oluşur. Türkmen Ali, orada bulunanlara silahını doğrultarak yanlış bir
şey yapmaları halinde vuracağını söyleyerek orayı terk etmelerini söyler. Türkmen Ali, yerde ağır
yaralı yatan Açacak Omar’ın döşünün üstüne oturarak piposunun içine tütün koyup içmeye başlar.
Açacak Omar’ın öldüğünü düşünen Türkmen Ali, tütünü içtikten sonra piposunun külünü Açacak
Omar’ın alnın çatına boşalttığında Açacak Omar, ateşin etkisiyle kımıldar. Açacak Omar’ı
öldürdükten sonra hayvan sürülerini alarak geri evine döner.
194. BİR BİLET ALMIŞIM İSTANBUL GİŞEDEN1274
Çok eski zamanlarda askerlik yapan bir asker, memleketi Kars’a gitmek için İstanbul’da
Haydarpaşa Tren İstasyonu’na gelir. Cebinde parası yoktur. Trenin birkaç gün sonra kalkacağını
öğrenince istasyonun civarındaki bir hana varır. Hancıya parasının olmadığını, trenin birkaç gün
sonra kalkacağını, trenin kalkacağı güne kadar kalacak yerinin olmadığını söyler. Hancı, bu
askere gerekli yardımı yaptığı gibi yol parası da verir. Asker, Hancı’ya aşağıdaki türküyü
söyler1275:
Bir bilet almışım İstanbul gişeden
Ulan yolculuk başladı Haydarpaşa’dan
Nolur hancı ġardaş elindeki şişeden1276
Bir ġaç yudum daha ver yavaş yavaş
Uzakdan gelmişim yorgunum Hancı
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun’dan derlemecinin Düziçi’ndeki çalışma
ofisi olarak kullandığı boş bir ofiste ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu hikâyeli türküyü çok
küçük yaşlarda babasından öğrenen Coşkun, bu türkünün eski zamanlarda kendi köylerinde çok sık icra
edilen bir türkü olduğunu söylemekle birlikte biz saha çalışmasında kaynak kişilerimizden hiçbirisinin bu
türküyü icra ettiğine şahit olmadık.
1275
Mehmet Coşkun ile 28.09.2020 tarihinde yaptığımız derleme çalışmalarında bu türkünün hikâyesini
tam bilemediğini ancak aklında kaldığı kadarıyla şu şekilde anlatmıştı: “Ceyhanlı evli bir asker, askerlik
yaparken hastalanır. İstanbul Haydarpaşa Tren İstasyonu’nda trene biner ve memleketine doğru yola
koyulur. Tren yolculuğu, Ceyhan’a varmadan biter. Trenden inen bu asker, evine doğru yol alırken akşam
olur ve bir handa kalır. Bu türküyü de orada söyler”. İki farklı derlemede de askerin memleketinin farklı
olması, han yerlerinin farklı olması dışında konu hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Mehmet
Coşkun, iki derlemede de bu türkünün asker türküsü olduğunu belirtmiştir. Biz; bu türkünün hikâye kısmını,
Mehmet Coşkun’un isteği doğrultusunda 06.10.2020 tarihindeki icrasını esas aldık.
1276
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda son iki dize “Hancı ġardaş nolur elindeki
şişeden/Bir ġaç bardak daha ver yavaş yavaş” şeklinde söylenmiştir.
1274
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Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Ġaranlık gicede görmüyor gözüm1277
Beyaz perdeleri (de) ger yavaş yavaş
Ġayseri yolundan Niğde’ye geçdim
Uzakdan görünür Bor yavaş yavaş
Nolur Hancı ġardaş sayın eyleyim1278
Şu bizim hesabı (da) gör yavaş yavaş
Hancı ġardaş ben her zaman böyleyim
Ne sen söyle ġardaş ne ben dinleyim
Nolur Hancı ġardaş sayın eyleyim
Şu bizim hesabı (da) gör yavaş yavaş1279
195. YEĞEN ALİ1280
Eski zamanlarda, göçerevli yaşamın hüküm sürdüğü dönemlerde, Amik Ovası’nda hüküm süren
bir aşiret resinin çocuğu olmaz. Bu aşiret reisi yaşlanınca kendi yerine yeğeni Ali’yi geçirmeyi
düşünür. Bu bey, yeğeni Ali’yi yanına çağırarak Ali’nin beline bir tabanca, altına en iyisinden bir
at, cebine de bolca altın koyduktan sonra kendisi öldükten sonra beyliği kendisine bırakacağını,
bu yüzden aşiretin olduğu muhiti ve çevresini iyice bilmesi amacıyla kolaşan etmesini tavsiye
eder. Yeğen Ali, deneni yapmak için aşiretin bulunduğu muhiti ve çevresini dolaşmak için yola
koyulur. Her tarafı gezen Yeğen Ali’nin yolu geri dönüşte Halep’e düşer. Halep’in kenar
mahallesinden evine dönerken bir evin merdivenin başında bir kızı görünce aklı başından gider.
Bu kıza yakın olmak için bu kızın evine işçi durmayı düşünür. Bu şekilde kızla evlenebileceğini
hayal eder. Ermeni kökenli olan bu kızın adı Mehiri olup hastalıkla boğuşan bir kız kardeşi
bulunmaktadır. Babası da yaşlı olup hali vakti yerindedir. Bu kızın evine doğru hareket ettiğinde
evin avlusunda başında fötürüyle kızın babasının oturduğunu görür. Yaşlı adam, Yeğen Ali’yi
görünce kim olduğunu ve buralarda ne aradığını sorar. Yeğen Ali de kendisine bir iş aradığını

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenein başında “Ulan” sözcüğü
kullanılmıştır.
1278
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Hancı ġardaş nolur sayın eyleyim”
1279
Bu dörtlük, 06.10.2020 tarihindeki derleme çalışmalarında söylenmiştir.
1280
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1945 doğumlu Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun’dan derlemecinin Düziçi’ndeki çalışma
ofisi olarak kullandığı bir ofiste derlenmiştir. Mehmet Coşkun, bu hikâyeli türküyü küçüklüğünden beri
çokça dinlemekle birlikte en çok absisi Murtaza Coşkun’dan ve babasından dinlemiştir.
1277
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söylemesi üzerine kızın babası Yeğen Ali’ye ne iş yaptığını sorar. O da elinden her iş geldiğini
söyler. Zaten yaşlı olan ve de erkek çocuğu olan bu adam, kendine yardımcı olması amacıyla
Yeğen Ali’yi aylık kırk mecidiye karşılığında işe alır. Yeğen Ali, Mehiri’ye yakın olmak için
adamın yanında işe başlar. Bu arada Yeğen Ali, heybetli, yakışıklı, gören kızların aklını başından
alacak kadar yakışıklı bir delikanlıdır. Mehiri, Yeğen Ali’nin bu yakışıklılığına dayanamaz ve
âşık olur. Günlerden bir gün kızın babası bir iş hasebiyle evden ayrılınca hemen Yeğen Ali’nin
yanına gelen Mehiri, Yeğen Ali ile konuşmaya başlar. Mehiri’nin Yeğen Ali’ye âşık olduğunu
söylemesi üzerine Yeğen Ali de zaten kendisinin bu işe kendisi için girdiğini itiraf eder. Yeğen
Ali, kızın adını Meryem koyar. Bunlar orada birbirleriyle evlenmek için kaçma planları kurar.
Meryem (Mehiri), Yeğen Ali’ye dini inanışlarından dolayı 40 günlük oruçları olduğunu, bu orucu
tuttuktan sonra 41. gün kaçacağı üzerine namusu ve şerefi üzerine söz verir. Yeğen Ali, orucun
bitmesini beklemeye başlar. Bu arada Yeğen Ali’nin geri dönmemesi üzerine meraklanan dayısı,
atına binerek yeğenini aramaya çıkar. Birçok yeri gezdikten sonra Yeğen Ali’nin çalıştığı yerden
geçerken yeğeninin bir su kuyusundan su çektiğini görür ve yanına varır. Yeğenine burada ne
yaptığını sorunca Yeğen Ali de dayısına aşağıdaki türküyle karşılık verir:
Geddim de ardından geddim
(Amanın da) Elini boynuma addı
(Hele) Ġırk gün orucunu duddu (oy, oy, oy)1281
(Dayım) Bugün (de) bayramı bayramı
Ali Paşa’m (da) der gaziler
(Ulan) Yanar yüreğim sızılar
(Hele) Göňul Meryem’i arz eder (oy, oy, oy)
(Amanın) Meryem nenni (de) güzel nenni
(Aman) Uğçasına nağçasına
(Dayım) Gül toplamış (da) bohçasına
(Hele) Ediğinin nalçasına (oy, oy, oy)1282
(Dayım) Ġaldı imreni imreni
(Aman) Ali Paşa’m söyler (de) handan (oy, oy, oy)
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki parantez içerisindeki
“hele” sözcüğü yerine “Amanın” sözcüğü kullanılmıştır.
1282
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “hele” sözcüğü yerine
“amanın” sözcüğü kullanılmıştır. Dördüncü dizenin başına da “hele” sözcüğü eklenmiştir.
1281
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(Ulan) Ġabseleri dolu ġandan
(Hele) Yüz bir ayak1283 merdüvenden (oy, oy, oy)1284
(Amanın dayım) Meryem iner sallanı sallanı
196. DÜNYAYI VERSELER İLLE ANTAKYA1285
Hatay’ın Anavatan’a katılması üzerine Kul Mustafa adındaki biri, bu şanlı olaya aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
(Aman) Dünyayı verseler (de) ille Antakya (ille Antakya)
Daha bu milletin zahmet mi çeker
İsmet Paşa’m hüdüdü geri (de) diker1286
(Ulan) Alırım dünyayı (da) der Kemal Paşa’m dedi
(Aman) Göğsun’dan ener de (yer yer yer) ġarın kelebi (ġarın kelebi)
Giyin silahını dönder dolabı
Fransız’dan ġurtar Şam’ı Haleb’i1287
Millet Bahçesi’nde (de) gez Kemal Paşa’m der
(Aman) Yedi yerden bağladılar bendiňi1288
Giyin silahını (da) gösder gendiňi
Avrıpa yörüse bilmez fendiňi1289
(Aman) Alırım dünyayı (de) der Kemal Paşa’m (der der)

Haydi milletlerim okuyun harfi

06.10.2020 tarihinde Mehmet Coşkun’dan bu türküyü tekrardan icra etmesini istediğimizde “Yüz bir
ayak” sözcüğü yerine “Ġırk basdambak” söz gurubunu kullanmıştır.
1284
Son iki dize iki defa iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başındaki “Hele”
sözcüğü yerine “Amanın”; dördüncü dizedeki “Amanın” sözcüğü yerine ise “Hele” sözcüğü kullanılmıştır.
1285
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 06.10.2020 tarihinde Düziçi’nin Ellek beldesinde
oturan 1948 doğumlu Orijinal Mehmet lakaplı Mehmet Coşkun’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt
cihazıyla derlenmiştir. Coşkun, bu türküyü 10-15 yaşlarında yörenin yerli ahalisinden olan Abdal Cabbar
adında birinden öğrenmiştir. Abdal Cabbar, bu türküyü o zaman kemanıyla icra etmiştir.
1286
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1287
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başında “Aman” sözcüğü
kullanılmıştır.
1288
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda “Aman” yerine “Hele” sözcüğü kullanılmıştır.
1289
Son dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda üçüncü dizedenin başındaki “Aman” sözcüğü
kullanılmamış, “yörüse” sözcüğü yerine ise “gelse” sözcüğü kullanılmıştır. Dördüncü dizenin başındaki
“Aman” sözcüğü yerine “Ulan” sözcüğü “Kemal” ismi yerine ise “Gazi” sıfatı kullanılmıştır.
1283
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İsmet Paşa’m gelmiş eder tarifi
Hüdüd istiyom da Mekke Şerifi
Alırım dünyayı der Kemal Paşa1290
(Hele) Ġul Mustafa’m der (de yar yar yar yar) bu nasıl haldir (bu nasıl haldir)
Şu görüken dağlar hep bize yoldur
Antakya sancağın sağılıverdi1291
(Amanın) Şanlı girdi Antakya’nın içine
197. MEHMET ALİ’NİN AĞIDI1292
Yahya Gürz’ün ailesine Nizamlar denmektedir. Yahya Gürz’ün dedelerinden olan Nizam Goca
adında bir adamın dokuz kızı üç oğlu vardır. Bu erkeklerden ikisini Osmanlı askere alır. Bu iki
çocuk Osmanlı’nın o zamanlarda yeni kurulan Nizam-ı Cedid askeri birliğine alındığı için bu aile
Nizamlar olarak anılmaya başlanmıştır. Yani Nizam Goca’nın lakabı buradan gelmektedir. Nizam
Goca’nın çocuklarından Mehmet Ali’nin askerliği Yemen’e çıkar ve Yemen’e gider. Yemen’e
giden Mehmet Ali askerden gelmeyince bacısı Melek kardeşine aşağıdaki ağıdı söyler:
Babam oğlu Memmed Ali1293
Gedme Yemen’e Yemen’e
Kâğıt al da mektup gönder1294
Ġoyma bacıňı gümana
Babam oğlu Memmed Ali1295
Beňzer balın ışġınına
Bu zaman asker mi gider1296
Zehmerinin ġış gününe

Bu dörtlük türkünün tekrardan şiir şeklinde icrası sırasında söylenmiştir.
Son dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başındaki “Amanın” sözcüğü yerine
“Ulan” sözcüğü kullanılmıştır.
1292
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 28.08.2018 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1963 doğumlu
Âşık Yahya Gürz’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bu ağıdın başka dörtlükleri daha
olduğunu ancak kendisinin hatırlayamadığını belirtmiştir. Ağıdın bir varyantı için bkz. (İşlek, 2012: 90-91;
Şimşek, 1993: 209-210).
1293
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1294
Üçüncü ve dördüncü dizeler iki defa tekrar edilmektedir.
1295
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1296
Üçüncü ve dördüncü dizeler iki defa tekrar edilmektedir.
1290
1291
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Babam oğlu Memmed Ali1297
Yemen de ısıcak imiş
Zabit talime çıkınca1298
Acemiler şaşar imiş
Cöbeli’de Ġoca Çınar
Dalın geymiş demir gimi
Var ġardaşın nışanlısı
Ġaşı gözü kömür gimi
Meleğin gönlü süvare
İnce sararlar cıvara
Yüreğimde yangın ġardaş
Uğra da savış pınara
198. ÇERÇİLİ’DE BİR GÜZELE UĞRADIM1299
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden olan Âşık Hacı, geçimini âşıklık ve başka işler yaparak temin eder.
Âşık Hacı, bir gün rızkını aramak için eşeğiyle yola koyulur. Yolda giderken bir dut ağacının
dibinde biraz dinlenmek ister. Ağacın dibinde dinlenirken civar tarlalarda köy ahalisin çalıştığını
görür. Âşık Hacı, dut ağacının altında çalışan ahaliyi izlerken iki asker ve bir başçavuş görür.
Eşeğini orada bırakarak kaçmaya başlar. Başçavuş askerlere Âşık Hacı’yı yakalayıp yanına
getirmesini emreder. Tabii Âşık Hacı yaşı kemale erdiği için fazla uzaklaşamadan askerler
tarafından yakalanır ve başçavuşun huzuruna getirilir. Başçavuş, Âşık Hacı’ya neden kaçtığını
sorar ama Âşık Hacı’dan yanıt almaz. Âşık Hacı’nın eşeğindeki sazı gören başçavuş “Sen âşıksın
belli ki. Şu tarlada çalışanların içinde bir kız var, adı da Güllü. Ona bir türkü söyleyeceksin,
öveceksin. Hoşuma giderse seni serbest bırakırım, yoksa bırakmam.” der. Âşık Hacı da
başçavuşun isteği üzerine orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çerçili’de bir güzele uğradım
Yeryüzünde bir yaradmış yaradan
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Üçüncü ve dördüncü dizeler iki defa tekrar edilmektedir.
1299
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 28.08.2018 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1963
doğumlu Âşık Yahya Gürz’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Yahya Gürz bu türküyü dedesi
Âşık Tavıt’tan çok küçük yaşlarda öğrenmiştir. Bu hikâyeli türkünün varyantları için bkz. (Erkoçak, 1998:
103-104; Reinhard, 1965: 342).
1297
1298
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Ġaşlar elif lem de gözler bir ayna
Mah cemalin nur yaradmış yaradan
Sevilir güzelin belin incesi
Lalesi sümbülü gülü ġoncası
Ulu bayram günü Ġadir Gecesi
Seher vakti er yaradmış yaradan
Seveni seven neyler oğulun balın
Güzellikde değer dünyanın malın
Işılar sevdiğim zülfüyün telin
Sade sırma tel yaradmış yaradan
Diyo Âşık Hacım minnet ġılınmaz
Dünya malıňan satın alınmaz
Güllü eşin bu dünyada bulunmaz
Güzellere pir yaradmış yaradan
Âşık Hacı bu türküyü söyledikten sonra başçavuş türküyü çok beğenir. Başçavuşun kendi
türküsünü beğenmesi üzerine Âşık Hacı’nın tedirginliği geçer. Başçavuş, Âşık Hacı’ya neden
kendisinden kaçtığını sorar. Âşık Hacı da kendisinin kimliği olmadığını, bu yüzden kaçtığını
belirtir. Başçavuş, Âşık Hacı’yı serbest bırakarak oradan ayrılır.
199. ÂŞIK HALİL III1300
Âşık Halil, amcasının kızına sevdalanır. Deli gibi sevdiği kızı başkasına nişanlarlar. Bunun
üzerine kızın kapısına varan Âşık Halil, burada aşağıdaki türküyü söyler.
Besleyeyim şekerinen balınan
(Ah) Geydireyim yeşilenen alınan
Aňaň seni verse şunca malınan1301
Kokulardım yeni açılmış gül gümü
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünde ikamet
eden 1953 doğumlu Süleyman Güzel’den kendi evinde ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Süleyman Güzel
bu türküyü uzun yıllar önce yörenin sevilen hikâyeci âşıklarından Âşık Mahmut’tan öğrenmiştir.
1301
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1300
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Zatına da deli göňúl zatına
Doyamadım samur kürklü hatına
Ben bir bey olayım sen de bir hatın1302
Ġonak göçek yaylalara el gibi
Hezeli de deli gönlüm hezeli
Güz gelir de bağlar döker ġazeli
Bir de saray gerek şöyle güzele1303
Âşık Halil hızmat edsin ġul ġumu
200. GETİRİN ATIMI GİDEM BAZAMAZ 1304
Karacaoğlan, 50-60 yaşlarında genç, güzel bir kıza sevdalanır. Sevdiği kız ise kendisine yüz
vermez. Karacaoğlan, bu kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Ulan) Getirin atımı (da) gidem bazamaz
(Ulan) Her yiğid de sevdiğinen gezemez
Sıfat ġocar amma göňul ġocamaz1305
Şimdi göğňum bir güzele düşgündür
Getirin atımı (da) gidem eşgere
Daha genç yaşımda aldım teskere
Dellallar çağırsam günde beş kere1306
Para edmez ġumaşım gözden düşgündür
(Aman) Diyor Ġaracoğlan da aklım şaşġındır
Ulan yârdan ayrılalı beş gündür

1302

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1304
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Pirsultanlı köyünde oturan 1953
doğumlu Süleyman Güzel’den arabanın içinde derlenmiştir. Süleyman Güzel, bu türkünün hikâyesini ise
03.02.2021 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde anlatmıştır.
1305
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Pirsultanlı köyünde oturan 1953
doğumlu Süleyman Güzel’den derlenmiştir.
1306
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “para edmez” yerine
“satılmaz” sözcüğü kullanılmıştır.
1303

1044

Sıfat ġocar amma göňul ġocamaz1307
Şimdi göğňum bir güzele düşgündür
201. ELA GÖZLÜ BENLİ DİLBER1308
Karacaoğlan, bir kıza sevdalanır ancak sevdalandığı kızdan karşılık alamaz. Karacaoğlan bunun
üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ela gözlü benli dilber
Gel oturak yaren gimi
Doyasıya yar sevmedim
Cahil gönlüm viren gimi
Yönün çevirmiş bacaya
Gavli eylemiş geceye
Güzeller çıkmış yüceye
Ne hoş bakar ceren gimi
Ġaracoğlan der ermedim
Dünyada murad almadım
Dünyada güzel görmedim
Şu garşımda duran gimi
202. AĞLAYI AĞLAYI DÜŞDÜM ÇÖLLERE1309
Karacaoğlan, yaşlandığında gönlünü bir kıza kaptırır. Ancak bu kız kendine karşılık vermez.
Karacaoğlan, bu kıza birçok türkü söylemiştir. Söylediği türkülerden biri de aşağıdaki türküdür:
(Aman) Ağlayı ağlayı düşdüm çöllere
(Ulan) Ġarışayım boz bulanık sellere

1307

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu türkü, halil İbrahim Topalak tarafından 18.04.2018 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünden
Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1309
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünden 1953
doğumlu Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Süleyman Güzel bu türküyü 1965 yıllarında
yörenin ünlü âşıklarından Âşık Mahmut’tan öğrenmiştir. Hikâyesini daha sonra 03.02.2021 tarihinde
yaptığımız telefon görüşmesinde anlatmıştır.
1308
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Adı şanı duyulmadık ellere1310
Gedmeyince göňúl yardan ayrılmaz
Mesdine de deli göňúl mesdine
Dosdu olan gül gönderir dosduna
Döne döne teneşirin üsdüne1311
Çıkmayınca göňúl yardan ayrılmaz
Fekini de Ġaracoğlan fekini
Ben yitirdim sevdigimin hepini
Mezarımın üsdünde çakır tikeni1312
Bidmeyince göňúl yardan ayrılmaz
203. YİĞİN OLUR BİZİM ELİN HARMANI1313
Yaşı hayli ilerlemiş olan Karacaoğlan, bir gün bir yerde otururken orada bulunan gençler
Karacaoğlan’a yaşlılığından dolayı takılırlar. Gençlerin kendisine yaşlılığından dolayı
takılmasına içerleyen Karacaoğlan orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Aman) Yiğin olur (da) bizim elin harmanı (ah harmanı)
Kesiliyo (da) dizlerimin dermanı
Fırsat eldeyiken (de) sürün devranı1314
Gocalıkda devran sürülmezimiş (ah sürülmezimiş)
Ulan Gel deyince (de) gelinmezimiş (ah gelinmezimiş)
İhtiyarın halı (da) sorulmazımış
Fırsat eldeyiken (de) sürün devranı1315
(Vallah) Ġocalıkda devran sürülmezimiş (ah sürülmezimiş)

1310

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1312
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
1313
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünden 1953
doğumlu Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Süleyman Güzel bu türküyü 1965 yıllarında
yörenin ünlü âşıklarından Âşık Mahmut’tan öğrenmiştir. Süleyman Güzel, bu türkünün hikâyesini daha
sonra 03.02.2021 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde anlatmıştır.
1314
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “ya bre” ünlem grubu
getirilmiştir.
1315
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1311
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(Aman) Diyor Ġaracoğlan (da) ġadir ġıymed bilinmezimiş (ah bilinmezimiş)
Haġġ’ın yazdığı yazġı (da) silinmezimiş
Fırsat eldeyiken (de) sürün devranı1316
(Vallah) Ġocalıkda devran sürülmezimiş (ah sürülmezimiş)
204. SIRRINI VERME DE AVRADA YÂDA1317
Dadaloğlu Yarsıfat (Ceyhan) ta Ceritlerle girdiği savaştan yenilgiyle çıkar. Savaşta birçok
askerini kaybeden Dadaloğlu, savaştan sonra uzun bir süre bu acıyı unutamaz. Dadaloğlu,
aşağıdaki dörtlükleri böyle bir duygu halinde söylemiştir:
Sırrını verme de avrada yâda
Rızkını veren de şol bari Hüda
Yaptır yaptırırsan nefsin için bir oda
Zarar eyle adam olman kârınan
Sırrını verme de avrada dosta
Aklı olan alır bundan bir ġısta
Şerrice olursan da çıkarsın üste
Zamananın geçinmesi şerrinen
Gardaşdan gardaşa da kemlik mi olur
Şahanın yuvası da issiz mi galır
Emmi dayı adama çok gerek olur
Ġaba ağacın gürlemesi dalınan
Der Dadaloğlu’m da ġaynadı yürek
Bazan ağlayak da bazan gülek
Şimdi bize ağzı dudgun on gardaş gerek
Sürgün etsek şu beyleri elinden

1316

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 18.04.2018 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünden 1953
doğumlu Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Güzel, bu türküyü 1960’lı yıllarda yörenin
ünlü âşıklarından Âşık Mahmut’tan öğrenmiştir. Güzel, bu türkünün bozlak olduğunu belirtmiştir.
1317
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205. GECEKİ GÖRDÜĞÜM ŞOL ĠARA DÜŞLER1318
Dadaloğlu, Ceritlerle girdiği savaştan yenilgiyle ayrılır. Savaşta birçok askerini kaybeden
Dadaloğlu, üzüntüsünü aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
(Ay) Geceki gördügüm (de) şol ġara düşler1319
Hesaba gelmiyo (da) kesilen başlar
Eherlen atımı (da) ġavim ġardaşlar1320
Düşman tarafından bize gel oldu
(Ey) Akşamıňan ikindinin arası1321
Aldı beni (de) şu düşmanın yarası (oyy, off)
(Ah) Ġamalıklı ġar(a)ardıcın arası1322
Cığılaşdı gül gülüce ġan oldu1323
(Ay) Der Dadaloğlu’m da belim büküldü1324
Gözümün güferi (de) yere döküldü (oyy, off)
Bu ġavgaya (da) üç yüz atlı dıkıldı1325
Yüzü geldi iki yüzü nic(e) oldu
206. SALLANI SALLANI GELEN SEVDİGİM 1326
Bir kıza deli gibi sevdalanan İrfani, bu kıza sevdasını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
(Aman) sallanı sallanı (da) gelen sevdigim
Gel böyle sallanma naz değer saňa
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünden 1953
doğumlu Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Güzel, bu türküyü yörenin ünlü âşıklarından
Köroğlu (Mehmet Demirci) ndan 1970’li yıllarda öğrenmiştir.
1319
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1320
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Eherlen atımı (da) ġoç yiğid
ġavim ġardaşlar” şeklinde söylenmiştir.
1321
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1322
Üçüncü dize iki defa tekrar edilmektedir.
1323
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize üst üste iki defa tekrar edilmiştir.
1324
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1325
Üçüncü dize iki defa tekrar edilmektedir.
1326
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı köyünden
1953 doğumlu Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Süleyman Güzel, bu hikâyeli türküyü
yıllar önce Gökçayır köyündeki Hasan Ova’dan öğrenmiştir.
1318
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Alların üsdüne (de) ġara geyilmez1327
Zalım düşmanlardan söz değer saňa
(Aman) Sallanıp gelen de kimin yârisin
(Ulan) Şöyle sallandıkça dünya varısın (of)
Yüceden yüceye (de) Toros Dağı’sın1328
Sabahın güneşi (oyy) tez değer saňa
(Aman) İrfani’yem (de) kimse yârin óğmesin
Çözemedim (de) ak göğsüyün düğmesin
Topla entarini (de) yere değmesin (off)1329
Yerler sulanmamış toz değer saňa
207. GÜNDEŞLİOĞLU III1330
Gündeşlioğlu; halı vakti yerinde, zengin bir bey iken bir rüya sonucu bütün malını mülkünü
kaybettiği gibi annesini, babasını ve kardeşlerini de kaybeder. O kadar fakirleşir ki geçimini temin
etmek için ahalinin tarlalarında buğday başağı toplamak zorunda kalır. Bir gün amcası kızının
tarlasında başak yaparken amcası kızı, Gündeşlioğlu’nu tarlasından kovar. Gündeşlioğlu’nun
amcası kızının Gündeşlioğlu’nu tarlasından kovmasının nedeni ise zamanında Gündeşlioğlu’nun
kendisiyle evlenmeyip başkasıyla evlenmesidir. Gündeşlioğlu, amcasının kızının kendisini
tarlasından kovmasına o kadar içerler ki orada başına gelen bu hadiseleri de düşünerek
duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Yüksek uçdu göňul ġuşu havadan
Ġanadıma bir ok dáğdi berk benim
Anam yok ku derdim aňnadam anama1331
Şu dünyada heç yanarım yok benim (ah yok benim)
Hele bakın yüksek duran obama

1327

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1329
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1330
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Pirsultanlı
köyünden 1953 doğumlu Süleyman Güzel’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Güzel, bu hikâyeli türküyü
uzun yıllar önce yörenin ünlü âşıklarından Âşık Mahmut’tan öğrenmiştir.
1331
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1328
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Ġadir Mevla’m ġabul buyur tövbeme
Babam yok ku derdimi aňnadam babama1332
Şu dünya heç ağlarım yok benim (ah yok benim)
Hele bakın ġavim ġardaş yoldaşa
Rastlamadım şu dünyada sırdaşa
Ġardaş yok ku derdimi aňnadam ġardaşa1333
Şu dünyada heç yanarım yok benim (ah yok benim)
Gündeşlioğlu’m ortak olun acıma
Bu işler geder benim gücüme
Bacım yok ku derdimi aňnadam bacıma1334
Şu dünyada heç ağlarım yok benim (ah yok benim)
208. KAMAN AĞIDI II1335
Osmanlı, zamanında bir savaştan dolayı askere ihtiyaç duyar. Padişah bir ferman çıkarır ve
tebaasından eli silah tutanları askere çağırır. O dönemde yaşayan yaşlı bir kadın, köyünde
savaştan dolayı erkek kalmayınca aşağıdaki dörtlükleri söyler. Kendisinin de çocukları askere
çağrılmıştır ve tarla takım işleri bu yaşlı kadın ve kocasına kalmıştır.
Ġaman’da uşak ġalmadı
Ladıf geddi sürüňen
Hep ġapandı bȫk evler
Ġoca ġaldı ġarıňan
Ladıflar geliyá dense
Müjdecisi baňa gelse
Halil oğlum ġıra binse
Süleymen’im doruňan

1332

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1334
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1335
Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 19.09.2018 tarihinde Düziçi’nin Yarbaşı beldesinden 1928
doğumlu Söbe Ali adıyla bilinen Ali Yücel’den kendi evinde ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Yücel, bu
türkünün daha birçok dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin bu dörtlüklerinin çoğunu hatırlayamadığını ifade
etmiştir.
1333
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Omar Osman Ali’nen
Ġavuz Musa Veli’nen
Acep ġavuşdu mu ola
Benli Fakı’m Sarı’ňan

Eminem der kine aman
Üstümüzden kalksa duman
Bizim merkezimiz Ġaman
Mor çimenli goruňan
209. SARI AHMET’İN AĞIDI II1336
Çok eski zamanlarda Düziçi’nde “Metliler” adıyla bilinen bir aileden Sarı Ahmet adında yiğit bir
delikanlıyı o dönemde Hasanbeyli’nin karakol komutanı olan Ermeni bir subay, Düziçi’nin
Çerçioğlu köyünde vurarak öldürür. Sarı Ahmet’in ölümü üzerine nişanlısı aşağıdaki dörtlükleri
söyler:

Hele mezere mezere
Mezarın otu bozara
Ben Ahmed’e gelin geldim
Peygamberin ġavli üzere
Ġırlangıç yapar yuvayı
Çamır suvayı suvayı
Ahmet benim emmimoğlu
Babam başımdan dolayı
Şu odayı sökün şurdan
Ben içini gezicįğim
Ġaybeddim Sarı Ahmed’i
Umudumu kesicįğim

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 19.09.2018 tarihinde Düziçi’nin Yarbaşı beldesinden 1928
doğumlu Söbe Ali adıyla bilinen Ali Yücel’den kendi evinde ses kayıt cihazıyla derlenmiştir.
1336
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Ġapıda çardak çatılı
Üstünde postu atılı
Sen de meyite mi geldin
Ağbez oğlunun hatunu
Al atı ġapıda bağlı
Yalısı ġuyruğu yağlı
Evine ġaymakam iner
Bey yapılı emmimoğlu
Şu Bucak’da yatan ergen
Üsdüne örterim yorgan
İki göňül bir olunca
Emmimoğlu canım ġurban
210. SARI AHMET’İN AĞIDI III1337
Düziçi ilçesinde soyadı Metlioğlu olan aileden Sarı Ahmet denen bir adam nişanlıdır. Bir gün Sarı
Ahmet, Düziçi’nden Andırın tarafına doğru yola çıkar. Ceyhan Nehri’ni geçerken eşkıyalar
tarafından vurulur ve öldürülür. Bu haberi alan nişanlısı aşağıdaki ağıdı yakar:
Bakın benim yatışıma
Kefiyemin nakışına
Vurdun beni sarı aslanım1338
Köleli’nin Yokuşu’na
Haydi ġızlar yörüyelim
Mor kekili darıyalım
Sarı Ahmed’im yok diyeler1339
Şu Cahan’ı arıyalım

Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 24.03.2019 tarihinde, Pirsultanlı köyünde oturan 1936
doğumlu Hamza Pehlivan lakaplı Hamza Yaşkeçeli’den derlemecinin evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Hamza Yaşkeçeli, repertuvarındaki bütün türküleri, uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan
öğrenmiştir.
1338
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1339
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1337
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Baňa verin ġolçaġımı
Burma bıyık nalçaġımı
Akşam Andırın’dan geldi1340
İncitmeyin ġoçaġımı
Havadan bir çam yıkıldı
Dalı bıdaġı döküldü
Yekinsene Sar(ı) Ahmed’im1341
Babayın beli büküldü
Yıkılasın Çamlı Dirsek
Açsak da yarasın görsek
Ben anamdan duyuyordum
Güz gelse de düğün ġursak
211. ELBEYLİ KÖYÜ1342
Halil Mustafa lakaplı Mustafa Kaya, 2000’li yılların başlarında kendi tarlasının civarında Durak
Kesmesi denen yere varır. Bu yerden köyün çoğu yeri görünmektedir. Durak Kesmesi’nde birkaç
kesme ağacı ve bu ağaçlara dalını budağını sarmış üzüm vardır. Bu üzümlerin lezzeti köyde
oldukça meşhurdur. Halil Mustafa, tarlasında çalıştıktan sonra bu kesme ağaçlarının dibine gelir,
oradan köyüne göz gezdirir. Köyün güzelliği Halil Mustafa’yı cezbeder ve orada köyün pınarları,
dağları gibi özelliklerini göz önüne getirerek aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çıkar seyrederdim (de) Durak Kesme’den
Deli göňlüm (de) ġonuşuyor susmadan
Salkım salkım üzümüňü kesmeden1343
Yerdim seni yerdim Elbeyli köyü
Āğa Ġaş deller de Çamlıbor’una
Ziyarat Dağı’ndan hoşça görüne

1340

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1342
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 03.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Halil Mustafa lakaplı Mustafa Kaya’dan evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Kaya bu türkünün ismini kendisi vermiştir.
1343
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1341
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Ġoca Çınar deller köyün pirine1344
Tarihleri bilin Elbeyli köyü
Duzman Dağı serin olur yazları
Doyulur mu (da) yemişine güzleri
Ordan seyrederdim (de) ovaları düzleri1345
Seyran gibi (de) yerin vardır Elbeyli
Ġalayeri derler (de) köyün hasmıňa
Elbeyliōlu’ndan aldın ismiňe
Bağı bağçasıyla diğer kısmıňa1346
Ġıymad mı biçilir senin Elbeyli
Sürer tarlasını (da) hatlar hatını
Çeker çetilini (de) diker bütünü
Meşhur olur (da) Elbeyli’nin tütünü1347
Telliye telliye sarar Elbeyli
Gerçekleri söyler Mustafa Kaya
Güzelleri atar yazmalı oya
Bahçebaşı Büyülen Ġoca Pınar’dan1348
Soğuk bir suyunu iç doya doya
212. ĠURBAN OLAM EVLİ SAŇA1349
Halil Mustafa’nın mesleği çiftçilik olup asıl uğraşı tütüncülüktür. Yetiştirdiği tütünleri köy
ahalisinden havan denen bir nevi tütün kıyma makinesi diyebileceğimiz alete sahip kişilere
tütünlerini doğratmakta ve bunları satmaktadır. Tütünü doğrayanlardan biri Evli lakaplı Yunus
İsili’ dir. Evli, hem yaptığı işi sevmez hem de üşengeç bir yapıya sahiptir. Evli, diğer

1344

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1346
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1347
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1348
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1349
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 03.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Halil Mustafa lakaplı Mustafa Kaya’dan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir.
1345
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tütüncülerden daha az tütün doğramakta, yaptığı işi biraz savsaklamaktadır. Bu durum hem Halil
Mustafa’nın hem de diğer tütüncülerin gözünden kaçmaz ancak bir şey de demezler. Ayrıca Evli,
çalışırken çok sevdiği “kaymaklı” denen bir çeşit gofret yemektedir. Bu arada köyde dul bir
kadına da ilgi duymaktadır. Bu yüzden belki ilgi duyduğu kadınla karşılaşırım düşüncesiyle her
gün saçlarını özenle taramaktadır.
Yine bir gün Evli, tütün doğramaya geldiğinde yoldan ilgi duyduğu kadının geçtiğini görmesi
üzerine bir bahaneyle oradan ayrılır. Tabii, Halil Mustafa, durumu sezer. Evden biraz uzaklaşan
Evli’ye saçını taramayı unuttuğunu söyler. Evli; hemen geri döner, özenle saçını tarar ve tekrardan
ayrılır. Birkaç saat geçtikten sonra Evli döner, tütün doğramaya başlar. Ancak yine işi
savsaklamaktadır. Bu duruma sinirlenen tütün doğrayan diğer bir işçi, Seviddin Mustafa lakaplı
Mustafa İbişoğlu, Halil Mustafa’ya dönerek -Halil Mustafa’nın az çok türkü yaktığını bildiği için“Allah aşkına şu adama (Evli’yi kastediyor) ne diyorsan de” der. Halil Mustafa da bütün olup
bitenleri göz önüne alarak Evli’ye orada aşağıdaki türküyü söyler:
Ġurban olam Evli saňa
İncir topla getir baňa1350
Tütünümü ince doğra
Ġaymaklı alırım saňa1351
Unutma saçıňı dara
Ġorkarım ġaderin ġara1352
Almanya olmuş sizin köre
Demirçi ol (da) ġurtul Evli1353
Hazır değirmen yanında
Tütünü ataşı anında1354
Usta Hafız’ın yanında
Demirçi ol (da) ġurtul Evli1355

İlk iki dizeyi iki defa tekrar etmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1352
İlk iki dizeyi iki defa tekrar etmektedir.
1353
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1354
İlk iki dizeyi iki defa tekrar etmektedir.
1355
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1350
1351
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213. YAŞLILIK1356
Halil Mustafa (Mustafa Kaya), 2015’li yıllarda bir bacağından rahatsızdır. Bütün çocukları evli
olup köyde hiçbir evladı yoktur. Zeytin hasat zamanı gelince zeytin toplamaya sadece eşiyle
birlikte gitmek zorunda kalır. Zeytin toplama işi bir ekip çalışması gerektiğinden Halil Mustafa,
eşiyle beraber oldukça yorulur. Bu arada Halil Mustafa, zeytinleri toplatacak işçi de bulamaz ve
çocuklarını çağırmayı düşünür. Ancak çocuklarının her biri bir yerde olduğu için bu
düşüncesinden vazgeçer. İşte bu şekilde zeytin toplarken çok yorulan Halil Mustafa bir zeytin
ağacının dibine oturur, geçmiş günleri hatırlar, gençliği aklına gelir, duygulanır ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
İşte ben çöktüm oturdum
Dünyalık işim bitirdim
Dokuzcuk evlad yetirdim1357
Hanı nerde hanı nerde
Hanı nerde hanı nerde?
Hiçbiri ġalmadı burda
Vatan boş ġalmasın diye1358
Beni mi ġoydular yurda
Diz gerer orak çalardım
Peşkille terim silerdim
Yağı pekmeze ġarardım1359
Ħanı nerde ħanı nerde
Bir zaman ben de ġoşardım
Yüce dağların aşardım
Kök söker toprak eşerdim1360
Ħanı nerde ħanı nerde?

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 03.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Halil Mustafa lakaplı Mustafa Kaya’dan evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Bu türkünün ismini Kaya kendisi vermiştir.
1357
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1358
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1359
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1360
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1356
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Söyle ya Mustafa söyle
Yirmi yıldır halin böyle
İsyan etme şükür eyle1361
Şükür olsun Mevla’m saňa
214. GEYİK GELDİ TABIR TABIR DÜZÜLDÜ1362
Çok eski zamanlarda amcasının kızıyla nişanlı bir genç, arkadaşlarıyla geyik avına gider. Av
esnasında önüne bir geyik çıkar. Nişanlılı genç, bu geyiği vurmak için peşine düşer ve uzun süre
kovalar. Kaçan geyik bir mağaraya girince bu genç de geyiğin arkasından mağaraya girer. Genç,
mağaraya girince mağaranın ağzı kendiliğinden kapanır ve geyikle birlikte mağarada mahsur
kalır. Yalnızca bir el genişliğinde açık bir yer kalır. Mağarada mahsur kalan genç, mağaranın
dışında çaresiz bir şekilde bekleyen arkadaşlarına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Geyik geldi tabır tabır düzüldü
Uyku geldi ala göze süzüldü
Teltik çeken barmacığım büzüldü
Gedin avcı ġardaş ġaldım ġayada
Ġarı anam yol üsdüne çıkışın
Sarı saçın birem birem çekişin
Hani benim báğ Mustafa’m deyişin
Aldadman anamı öldü den beni
Üsd yanıma ġara çadır gersinler
Ald yanıma merdüveni çadsınlar
Emmim ġızı ġardaşıma versinler
Gedin avcı ġardaş ġaldım ġayada

1361

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 15.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Fatma Bebek’ten kendi tarlasının kenarındaki bir zeytin ağacının altında ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Fatma Bebek, bu hikâyeli türküyü çok küçük yaşlarda babası Ali Kılıç’tan öğrenmiştir.
Türkünün varyantı için bkz. (Kılıç, ty: 43, 44; ; Yalman, 1977: 398-399; Yeşil, 2020: 81, 82). Ayrıca bu
türkünün bir varyantını biz de derlemiş bulunmaktayız. Derlediğimiz bu ağıdın ismi ise “Erzinlioğlu’nun
Ağıdı” dır.
1362
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Ġoca babam yol üsdüne çıkışın
Gözlerinden ġanlı yaşı döküşün
Hanı benim báğ Mustafa’m deyişin
Aldadman babamı öldü den beni
Silahım direkde asılı ġaldı
Umudum sıladan kesiliverdi
Nişanlım sılada yasılı ġaldı
Gedin avcı ġardaş ġaldım ġayada
215. GÜLÜSDANA BEŇZER BU DAĞLAR YAZIN1363
Cevdet Yeşil, Çerçioğlu’ndan bir ağanın kızı Nazife’yi arkadaşı Çalışkan ile kaçırır. Kızın
kaçırıldığını öğrenen Nezife’nin babası, kardeşleri ve köy ahalisi Cevdet Yeşil’in peşine düşer.
Çok zorlu bir yolculuktan sonra Elbeyli köyüne zamanın ünlü ağalarından Demirçi Ali’nin yanına
sığınır. Demirçi Ali; yörenin ünlü ağalarından Habip Ağa’nın oğlu, bölgenin en kudretli
ağalarından Haceli Ağa’nın da yeğenidir1364. Demirçi Ali’nin asıl yurtları Yeşildere olduğu için
yazları bu köy sınırları içindeki yaylalarına göç edermiş. Demirçi Ali, Cevdet Yeşil’e ve
Nazife’ye sahip çıkar, onları korur. Demirçi Ali yaz gelince Düziçi’ne bağlı Yeşildere köyü
sınırları içerisindeki Kozluk Yaylası’na ailesi ve Cevdet Yeşil ile Nezife’yi de alarak göç eder.
Cevdet Yeşil, burada yaklâşık altı ay kaldıktan sonra geri dönüşte mola yerinde yönünü
Yeşildere’ye ve kendisine kol kanat geren “Ağalar” obasına dönerek aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Gülüsdana beňzer bu dağlar yazın
Duymadım elinden ġaybatın sözün
Çok nimetin yedim egmeğin duzun1365
Halel eylen Yeşildere beyleri

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Fatma Bebek’in kendi evinin balkonunda Fatma Bebek’ten ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Fatma Bebek, bu hikâyeli türküyü babası Demirçi Ali lakaplı Ali Kılıç’tan küçük yaşlarda
öğrenmiştir. Türkünün varyantları için bkz. (Yeşil, 2020: 81, 82; Kılıç, ty: 43-44).
1364
Ağalar obasının ileri gelenleri “Silahı sıkıp sesinin gettiği yere kadar benim hissem var” diyecek kadar
büyük bir güce sahipmiş (Aba, 2011: 16). Haceli Ağa, bu obaya mensup bir ağadır. Haceli Ağa, Kurtuluş
Savaşın’da aktif rol almış, silahlı çeteleriyle düşmanın yurttan atılması konusunda fedakârca savaşmıştır
(Çamurdan, 1942: 100). Demirçi Ali, Haceli Ağa’nın kardeşi Habip Ağa’nın oğlu olup Habip Ağa, beş
kişiyle ilçeyi düşmandan kurtarmanın çarelerini aramak amacıyla o sıralar Andırın’da Yaycıoğlu İbrahim
Ağa’nın konağında bulunan Atatürk’ün yörede Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemek ve yönetmek için gönderdiği
Aydınoğlu Tufan Paşa’nın yanına varmıştır (Çamurdan, 1969: 100).
1365
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1363
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Saat sekizde de Ġozluk’dan geçdim
Çıkdım Ġıcılı’ya bir dolu içdim
Sıla aklıma düşdü çağladım coşdum
Evvelden ezeli Düldül Dağları1366
Serin olur şu dağların havası
Issısımış şahinlerin yuvası
Bizim mesken bıyıl Ġozluk Yaylası
Elvedeňiz Eğri Düldül Dağları
Köseli’ye endim sesler duyarak
Yolaltı’na endim aslın sorarak
Masdanlı’ya geldim meyve yiyerek
Halel eylen Yeşildere beyleri
Diyor Cevdet Yeşil her aşġa yanma
Enginden uçup da üceye ġonma
Garip yiğid diye asılsız sanma
Aslı temiz kökleri var soyları
216. ELBEYLİOĞLU VII1367
Padişah, Elbeylioğlu’na yakalatma emri çıkarır ve askerlerini Elbeylioğlu’nun yanına gönderir.
Elbeylioğlu, hanımıyla bir gece evli kaldıktan sonra padişahın askerleri Elbeylioğlu’nu İstanbul’a
götürmek için fermanı gösterirler. Elbeylioğlu, hanımından ayrılırken aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Elbolu’yum der (de) el başıma derildi
Gedme deyin dosd boynuma sarıldı
Bizim ġısmed yâd ellerden verildi1368
Fatma Bebek ile 15.11.22020 tarihinde yaptığımız görüşmede bu dizenin “Elvedaniz Eğri Düldül
dağları” şeklinde olması gerektiğini belirtti.
1367
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Fatma Bebek’ten evinin balkonunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bebek, bu
hikâyeli türküyü babası Demirçi Ali lakaplı Ali Kılıç’tan küçük yaşlarda öğrenmiştir
1368
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1366
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Ben gediyom emmim ġızı ġal ġalan
Elbolu’yum der de çalındı ġalem
Bir ben ölmeyinen yıkılmaz âlem
Gene ġısmed ola dolanam gelem
Sene sene yollarımı yoň ġalan
Uçdu göňül ġuşu çıkdı havaya
Ġırıldı ġanadım düşdüm yuvaya
Yükümü yükleddim üç beş deviye
Ben gediyom emmim ġızı gal ġalan
Bu türküyü söyleyen Elbeylioğlu, karısıyla vedalaştıktan sonra yıllarca eşinden ayrı kalır. Bu
arada Elbeylioğlu’nun hanımı Elbeylioğlu’ndan hamile kalır. Aradan geçen süre zarfında bu
çocuk doğar, büyür ve yetişkin bir delikanlı olur. Elbeylioğlu, yıllar sonra kendi memleketine
geldiğinde evinde bir delikanlının olduğunu görünce durumu yanlış anlayarak çocuğu öldürmek
ister. Silahını doğrultup çocuğu öldürmek üzereyken hanımı silahı tutar ve çocuğun babasının
kendisi olduğunu söyler. Bunun üzerine Elbeylioğlu, hanımından sazını ister. Elbeylioğlu’nun
evinden ayrılırken duvara astığı sazı, aradan yıllar geçmesine karşın asılı yerde hiç el değmeden
öylece durmaktadır. Hanımı, sazı alarak kocasına verir. Elbeylioğlu, orada aşağıdaki dörtlüğü
söyler:
Yüce dağlarında ġarın eriyo
Sōğuk olmuş buralara vuruyo
Benim sazım daha orda duruyo
Emmim ġızı şu sazımı ver ġalan
217. KEREM İLE ASLI II1369
Kerem, Aslı’ya âşık olur. Kerem’e kızını vermek istemeyen Aslı’nın babası, Kerem’e 32 dişini
çektirme şartıyla kızını vereceğini söyler. Kerem, Aslı’ya kavuşmak amacıyla bu teklifi kabul

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Fatma Bebek’ten kendi evinin balkonunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Fatma
Bebek, bu hikâyeli türküyü babası Demirçi Ali lakaplı Ali Kılıç’tan küçük yaşlarda öğrenmiştir.
1369
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eder ve Aslı’nın dizinin dibinde 32 dişini çektirir. Dişlerinin hepsini çektiren Kerem, aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Göksun’dur yaylanın hası
Silindi gönlümün pası
Mor sümbüllü makarnası
Dedebeli’n ġarın gördüm
Dayım ben bir güzel gördüm
Aslı Ermeni Ermeni
Sevip sevip ayrılmanın
Yok mu dermanı dermanı
Alçasına uhçasına
Gül doldurmuş pohçasına
Ediginin nalçasına
Ġaldım imreni imreni
Dayım ben bir güzel gördüm
Aslı Ermeni Ermeni
Sevip sevip ayrılmanın
Yok mu dermanı dermanı
Ayağında gül yemeni
Üsdünde sandal tumanı
Ġırk basdanmak merdiveni
Çıkar ığranı ığranı
Dayım ben bir güzel gördüm
Aslı Ermeni Ermeni
Sevip sevip ayrılmanın
Yok mu dermanı dermanı
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218. HANİFİ BEBEK’İN AĞIDI1370
Fatma Bebek, Adana’daki bir hastanede ameliyat olurken ölen kocasının ardından aşağıdaki ağıdı
söyler.
İşledim bahçenin arġın
Suyu akar durgun durgun
Ġuzum çayın hazırlayın
Şimdi baban gelir yorgun1371
Ġuşumu uçurdum Türk’den
Gönül ayrılmaz fırġaddan
Ayrı düşmüş aşiredden
Báğim bizi yurdda ġoydun1372
Ġuşlar dünüyo düneğe
Báğim de binmiş bineğe
Gediyon mu nazlı eşim
Kim sahip olur ġonağa
Ġapıda tütün ekilir
Dalları yere dökülür
Ġurban olam báğim saňa
Memmed mi evin vekili1373
Dallarını kesdim eddim bir desde
Adana’dan geldi çok acı posda
Zeytinlerin boynun eğmiş ağlıyo
Ġonuşmuyo baňa hepisi yasda
Otuz sene evvel dikdigim güle

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Fatma Bebek’ten evinin balkonunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
1371
Son dize iki defa tekrar edilmiştir.
1372
Son dize iki defa tekrar edilmiştir.
1373
Son dize iki defa tekrar edilmiştir.
1370
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Gelir ġuşlar öter derdli bir dala
Adım adım şu dağları dolaşsam
Acep bu dağlar sakladı m(ı) ola
Şu dağlarda yeşil meşe
Yerleri var köse köse
Sorucuyum Beşiktaş’a1374
Báğim bura geldi m(i) ola
219. DAMADIN AĞIDI1375
Çok eski zamanlarda bir gelini damatla güvey odasına koyarlar. Gönülsüz bir şekilde evlenen bu
gelin, gerdek gecesi damadı tüfekle öldürür. Sabah olunca damadın öldüğünü gören damadın
yakınları aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sağmen gedigin aşdı mı
Düğün yemegi bişdi mi
Varın söylen Hatca ġıza
Ġına çabudun çeşdi mi
Seher vaktı silah öddü
Hep sesine eller yeddi
Ġınaman ha ġoňşularım
Yakdıcağım ocak baddı
Ġara kekil yıldır yıldır
Kāk ġardaş silahı doldur
Ġávır mıydın ġávır ġızı
Uyandır da öyle öldür

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.09.2020 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
1947 doğumlu Fatma Bebek’ten evinin balkonunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Fatma
Bebek, bu hikâyeli türküyü babası Demirçi Ali lakaplı Ali Kılıç’tan küçük yaşlarda öğrenmiştir. Bu ağıdın
bir dörtlüğü daha olduğunu ancak alına gelmediğini belirtmiştir.
1374
1375
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220. PARAYA BAKINCA ACIDIM ŞAŞDIM I1376
Yazlamazlı köyünde “Köse” adıyla bilinen İbrahim Köse adında bir adam varmış. Köse, halk
hekimliği, halk vetenerliği konusunda tanınan biridir aynı zamanda. Maddi durumu iyi olan
Köse’nin çocuğu olmadığı için bütün işlerini kendisi yapmak zorunda kalır. 1968 yılında Köse,
kendisine yardımcı olması amacıyla on, on iki yaşlarında Hanifi adında bir çocuğu yanına alır.
Hanifi, belli ücret karşılığında Köse’nin birkaç davarını Kastal Ali ile birlikte güder. Günler böyle
gelip geçerken bir gün Köse’ye bir yerden okuntu gelir. Köse’nin hanımı, düğüne gitmek
istediğini söyleyerek Köse’den para ister. Köse, hanımına para vermek istemekle birlikte
Hanifi’ye pek güvenmediğinden dolayı hanımına para yok diyerek para vermez. Köse, ertesi gün
erkenden ayağında bir çeşit terlik olan tokya, üzerinde pijama ile arılarını gezmeye gider. Bunu
fırsat bilen Hanifi, Köse’nin duvara astığı ceketin cebindeki poşettte istiflenmiş paradan yüz lira
ve birkaç kuruş parayı alarak cebine koyar. Köse, eve gelince Hanifi, artık evine gitmek istediğini
söyler. Köse, Hanifi’nin garip hareketlerinden şüphelense de çocuğa izin verir. Köse, biraz sonra
duvara astığı ceketin cebindeki paradan yüz lira ve birkaç kuruşun eksik olduğunu görünce çılgına
döner ve ayağına ayakkabı bile giymeden hemen Hanifi’nin peşine düşer. Ancak Hanifi’nin
nereye gittiğini bilmediği için Hanifi’nin gitme ihtimali olan güzergâhlara doğru koşturur. İlk
uğradığı mekân ise Yazlamazlı köyünün hemen yukarı tarafında yer alan Çiftlik Mahallesindeki
bir değirmendir. Burada biraz dinlendikten sonra mahalle halkına Hanifi’yi görüp görmediğini
sorar. Mahalle halkı ise görmediklerini söylemesi üzerine Köse, Bostanlar köyü yol çatına varır.
Burada da çocuğu gören olmamıştır. Bu yol çatında yolun biri Atalan diğeri ise Boyalı’ya
gitmektedir. Köse, bu yol ayrımında hangi tarafa gideceği konusunda kararsız kalmakla birlikte
tercihini Atalan köyü yönünde kullanır ve Atalan’a doğru yola koyulur. Yolda ilerlerken Köse’nin
karşısına bir cip çıkar. Hanifi’nin bu cipin içinde olduğunu düşünen Köse, hemen eline taş alarak
yolun ortasına dinelir. Cipin şoförü ne kadar düdük çaldıysa da Köse, kenara çekilmez. Cip
mecburen durmak zorunda kalır. Hemen cipin kapısına yapışan Köse, cipin kapısını açtığında
içeride ağır yaralı bir kişi ve bu kişinin yakınlarından başka kimseyi göremez. Köse, cipi bırakarak
yoluna devam eder ve Atalan’a gelir. Atalan’da yörenin önemli âşıklarından Ali Kirik’le karşılaşır
ve ona da Hanifi’yi sorar. Ayak yalın baş kabak, perişan vaziyette olan Köse’nin bu halini gören
Ali Kirik, Köse’ye “Ulan, oğlum deli misin sen? Burada çocuk natıyo? Yörü evceziňe.” diyerek
çocuğu görmediğini söyler. Köse, bu cevap üzerine evine gelir. Eve gelince dağda keçilerini
otlatan Kastal Ali’ye evden ayna tutar. İşareti alan Kastal Ali, hemen eve gelir. Köse, Kastal

Bu hikâyeli türkü H. İbrahim Topalak tarafından 12.02.2019 yılında Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
yaşayan yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından Tus Mustafa (Çabuk) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir.
1376
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Ali’ye çocuğun Karagedik köyüne gidebileceğini söyleyerek birlikte Karagedik köyüne gitmeyi
önerir. Üstünü başını değiştiren Köse, Kastal Ali ile beraber yola çıkar. O kadar yer gezdiği için
aşırı derecede yorgun olan olan Köse, yürüyemez olur ve yığılır kalır. Burada biraz dinlendikten
sonra Köse, Kastal ile berabar yola tekrardan koyulur. Karagedik köyüne yaklaştıklarında
karşılarına çıkan bir çocuğa Hanifi’yi görüp görmediğini sorar. Çocuk da Hanifi’nin köyde
akrabasının evinde olduğunu söyler. Bu sözler üzerine Köse, hemen denen eve vararak Hanifi’ye
saldırır. Köse’nin elinden zor kurtulan Hanifi evin ikinci katına çıkar. Akrabası olan bir gelin
Hanifi’yi bir çula sararak yüklüğe kor. Hanifi’nin saklandığı odayı karış karıştıran Köse, Hanifi’yi
bulur ve olanca hiddetiyle saldırır ama Hanifi bir şekilde Köse’nin elinden kurtularak aşağı iner.
Köse de aşağı iner. Ancak çocuk tekrardan ikinci kata çıkınca Köse de arkasından çıkar. Köse
tam çocuğa vurmak üzereyken gelin, Köse’nin kolundan tutar. Köse, gelinden kurtulmak için çok
uğraşmasına karşın gelin kuvvetli olduğu için kolunu gelinin elinden kurtaramaz. Köse ile gelinin
bu hengâmesini fırsat bilen Hanifi başını alarak kaçar. Bu arada Hanifi yüz liranın elli lirasıyla
horoz, elli lirasıya da bir bakkaldan sabun almıştır. Hanifi’nin elinde birkaç kuruş paradan başka
bir şey kalmamıştır. Köse’nin yanında gelen Kastal Ali, sabunu ve horozu geri sahiplerine
verdirerek yüz lirayı tamamlar ve Köse’ye verir. Köse paranın yüz lirasını kurtarmasına karşın
bikaç kuruş bozuk parayı kurtaramamıştır. Köse, yüz lirayı kurtarmanın sevinciyle geri evine
döner.
Yaşanan bütün bu gelişemelerden Kastal Ali ve Köse’den başka kimsenin haberi yoktur. Kastal,
bu olayı bir gün çevresindeki kişilere anlatırken Tus Mustafa, sohbetin sonuna yetişir. Tus
Mustafa, anlatılan olayın ne olduğunu sorması üzerine Kastal Ali, olayı baştan sona tekrardan Tus
Mustafa’ya anlatır. Olayı baştan sonra dinleyen Tus Mustafa, bu olaya bir tükü gider düşüncesiyle
Köse’nin ağzıyla aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Paraya bakınca acıdım şaşdım
Durmadan çocuğun peşine düşdüm
Hafız’ın Ġaşı’ndan yel gimi geçdim
Değirmene ġadar verildim çocuk
Ordan yokarısı Çitliğ’in eli
Bak baňa ne yapdı ġávırın dölü
Hayli işleğimiş Böcekli yolu
Cipin ġanadından sarıldım çocuk
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Paranın acısı beni yakıyo
Ölüm baňa burcu burcu kokuyo
Daş elimde gözüm cipe bakıyo
Yolun ortasına gerildim çocuk
Durmadan çocuğun düşdüm peşine
Kimin aġlı yeter bunun işine
Bu … öte Ġatınbaşı’na
Atalan’a vardım yoruldum çocuk

Diyo İrbehem’im işim olmadı
Elin haberi yok kimse bilmedi
Çok yer gezdim geder halım ġalmadı
Azıcak şuraya serildim çocuk
Dolanı dolanı gelmiş
Cebinde on lira ġalmış
Ġalaňına horuz almış
Ġapında öddürür ġayri
Bu sene malların zabın
Muşammadan yapmış ġabın
Toplayıp getirmiş sabın
Dükkâna saddırır ġayri
Bak şunun yorgun halına
Çok hızlı gedmiş yoluna
Gücün yedmemiş geline
Dutunca addırır ġayri
Ġul Mustafa’m bilememiş
Bir id bunu dalamamış
On lirasın alamamış
Humara üddürür ġayri
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221. DAVI OLSA SATIN ALIR YARIYA1377
Tus Mustafa’nın kendi köyünde her şeyden yakınmasıyla, şikâyet etmesiyle bilinen bir kadın
vardır. Bir gün Tus Mustafa ile bu kadın karşılaşır. Bu kadın, Tus Mustafa’ya o kadar çok
çalışmasına karşın ev ve diğer işlerini bir türlü bitiremediğini söyleyerek dert yanar. Tus Mustafa
da bu kadına “Ulan, senin çoluğun yok, çocuğun yok. Nasıl dudup dudup bitiremiyán sen?” diye
bir bakıma kadını suçlayıcı bir tavır sergiler. Kadın da tekrardan işleri yetiştiremediğini
söyleyince Tus Mustafa, kadına “E, ben onu bitiddirrim.” der. Bunun üzerine kadın da bu işin
nasıl olacağını sorar. Tus Mustafa da kadının işlerinin bitmesi için birkaç bayan toplayacağını
söyledikten sonra kadının işlerini nasıl bitireceğini aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Davı olsa satın alır yarıya
Dudsunlar işini ġoymasınlar geriye
Haber gönderelim Ali Sarı’ya
Onun da hanımı yardım eylesin
Şabuk dudar emme tükedmez eğriyi
Zanneden ġapıda binlerce malı
Ġarınobası’nda Abacı Ali
Onun da avradı yardım eylesin
Hemili Hökkeş’e bir de Hıdır’a
Sorsam bunu ne der ola Bedir’e
Haber gönderelim Ayni Ġadir’e
Onun da avradı yardım eylesin
Ne olursa olsun söyler yüzüne
Kimse sözü uyduramaz sözüne
Ne söyleyem Hatıncı’ya ġızına
O da varsın saňa yardım eylesin

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan yörenin ünlü âşıklarından Âşık Tus Mustafa (Çabuk) dan kendi evinde ses kayıt cihazıyla
derlenmiştir.
1377
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Gede gede bir gün varır ovaya
Çıkar bir gün yapyalıňız yuvaya
Ben söyleyem Ġır Bekir’e Havva’ya
O da varsın saňa yardım eylesin
Esirge sen seni her işe gedme
Olur olmaz yere canını adma
Ġarşı mahallede Süllüce Fatma
O da varsın saňa yardım eylesin
Ġul Mustafa’m gedmez ġayri oturur
Kimi eyi dudar kimi batırır
Şimdiden soňra işiňi ġayġı eyleme
Yedi sekiz avrad dudar bitiririm
Bu türkü üzerine o kadın Tus Mustafa’ya “Baňa türküyünen mi avrad toplayacādın?” diye sorunca
Tus Mustafa da kendisinin ancak buna gücü yettiğini mizahi bir üslupla karşılık vermiştir.
222. HOCAM SANA GAYET ÜSTÜN DEDİLER1378
Karacaoğlan’ın zamanında bir hoca çok bilgisi olduğunu iddia ederek kendi kendine övünür
dururmuş. Bulunduğu her ortamda kendini öven bu hocadan muzdarip olan biri Karacaoğlan’a şu
hocaya bir şeyler söylesene, demişler. Karacaoğlan da hocaya dönerek soru şeklindeki aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Hocam sana gayet üstün dediler
Edep nedir erkân nedir yol nedir
Çünkü hocam her manadan bilirsin
Abdest nedir namaz nedir din nedir
Dinin Hak Muhammet dapdığın dapı
Yıkılmaz Mevla’nın yapdığı yapı
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 17.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan yörenin ünlü hikâyeci âşıklarından Âşık Tus Mustafa lakaplı Mustafa Çabuk’tan kendi evinde ses
kayıt cihazı ile derlenmiştir. Tus Mustafa, bu hikâyeli türküyü çok eski zamanlarda çevresindeki kişilerden
öğrenmiştir.
1378
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On iki bahçede kırk sekiz ġapı
Eşiğin bekleyen iki gül nedir
Cennet’in ġapısın üç sabu bekler
İkisi ġalaklar biri imekler
Yeryüzünde saf saf olmuş melekler
Hocam ismi şeriflerin bil nedir
Beş ġardaş da bir kömlekde dururlar
Kömlek durur birem birem yörürler
Buňa inanmazsan örde vururlar
Ataş nedir alaf nedir kül nedir
Diyor Ġaracoğlan bu bize ardır
Deryanın içinde bir balık vardır
Balığın ġarnında üç ġutu vardır
İkisin biliyom birin bil nedir
Karacaoğlan, bu dörtlükleri söyleyince hoca, hiçbir cevap vermeden çekip gider.
223. BİRAZ ZAHMET ÇEKDİM DOĞRULTTUM YOLU1379
Eski zamanlarda Şam’da bir camide imamlık yapan bir hoca, caminin içinde sırtını duvara vererek
Kur’an okurken uyur. Hoca, rüyasında kendisinin öldüğünü görür. Hoca, başında ağlayanları
duymasına karşın bir türlü uyanamaz. Hocayı yıkayıp kefenleyip tabuta koyup mezara
götürürürlerken bir komşusunun sorusuyla karşılaşır ancak cevap veremez. Hocayı mezara kadar
götürürler. O zamanlarda bir ölüyü mezara kadar götürürlerken yedi yerde indirirler ve tekrar
kaldırırlarmış1380. Hocayı da yedi yerde indirip kaldırarak mezara kadar taşırlar. Hocayı mezara
koyarlar ve üzerini toprakla örtmeye başlarlar. Hocaların okuduğu Kur’an’ı dinleye dinleye
gömülür ve herkes mezardan ayrılır. Herkes mezarlıktan ayrılınca Hoca’nın mezarının sol
yanından kocaman bir delik açılır ve bir Arap gelir ve sual sorar ama Hoca cevaplayamaz. Bunun
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 17.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan yörenin ünlü âşıklarından Âşık Tus Mustafa lakaplı Mustafa Çabuk’tan kendi evinde ses kayıt cihazı
ile derlenmiştir. Tus Mustafa, bu hikâyeli türküyü çok eski zamanlarda çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1380
Tus Mustafa, bu geleneğin eski zamanlarda kendi çevresinde de yaygın olduğunu ve mezara götürülen
her bir cenazenin mutlaka yedi yerde yere indirilip tekrardan kaldırılarak mezara götürüldüğünü
söylemiştir. Tus Mustafa’ya bunun sebebini sorduğumuzda ise bilmediğini söyledi.
1379
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üzerine bu Arap, Hoca’yı yedi kat yere vurur. Yedi kat yerin dibine düşen Hoca, etrafına bakınır.
Bu arada uyanmak ister ama yine uyanamaz. Orada bulunanlar şu Hoca’nın hayrını şerrini bir
tartalım, derler ve Hoca’yı adalet terazisine koyarlar. Tartım sonrasında Hoca’nın hiç hayrı
olmadığı görülür. Hoca, orada hemen bir para büyüklüğünde küçük bir taşa yapışmış, bu da
hayrıma olsun, demiş ama bu da Hoca’yı kurtarmaya yetmemiş. Orada bulunanlar Hoca’yı Sırat
Köprüsü’ne götürürler. Sırat’ın altında kaynayan bir kazan vardır. Hoca, Sırat’tan geçerken
kaynayan kazanın içine düşer. Hoca kazanın içine düşünce korkudan olsa gerek birden
uykusundan uyanır. Hoca, bu rüyadan uyandığı sırada öğle vakti olmuş ve millet namaz için
caminin içine dolmuştur. Hoca, öğle namazını kıldırdıktan sonra namaz kılan cemaate beş dakika
kendisini dinlemesini söyleyerek orada bulunanlara aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Biraz zahmet çekdim doğrulttum yolu
Dinim din Muhammet Allah’ın ġulu
Kur’an kitabımız cümleden ulu
Daha var mı bundan eyi tamaşa
Biraz ağlaşarak yudular beni
Yudular da kefene sardılar beni
Hazır olan imamlara uydular beni
Melekler havada eddi tamaşa
Ġılındı cenazem oldum revan
Aman Ġadir Mevla’m halim pek yaman
Dutuldu dillerim söylemez oldu
Suval-ı ġomşunun geliyá hemen

Eleddiler beni defin eddiler
Başdan ayağama kefin eddiler
Üzerimi toprağınan örddüler
Diğňedim Kur’an’ı ben başdan başa
Hemen sol yanımdan açıldı Tırap
Onu gördüm aldı beni ızdırap
Elinde tokmağı geldi bir Arap
Sallayıp vurunca oldum tamaşa
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Yedi yerde diňeltiler çok eddim ünü
Beni götürenler eşitmez onu
Tarttılar şerrimi hayrımı hani
Hemen ben yapıştım bir para daşa
Yedi ġat yere endim de eyledin ġarar
Emir Hak’dan olsaydı olmazdı zarar
Orda yalan yok ki söyleyem yalan
Dutuldu dillerim söylemez oldu
Melike varsam da ġurtulsam gerek
Mizam’a varsam da dartılsam gerek
Yüzü ġara ġara sırtında şelek
Cehennem ehline eddim temaşa
Diyo İrbehem’im aman ben yandım
Acel şerbetini içdim de ġandım
Meğer ruyayımmış bildim uyandım
Vakıt gelmiş cemaate ġavuşdum
224. ELLEME ĠOYUNU BURDA DİŞLESİN1381
1967’li yıllarda bölgede Gumarlı, Aydınlı gibi adlarla anılan hâlâ göçerevli yaşam süren bazı
aileler vardır. Bu göçerevli Yörükler yazları yaylalara kışları ise daha sıcak olan yerlere konarlar.
Göç zamanı da yer yer yerleşim yerlerinin yanındaki meralarda mola verirler.
Bu göç sırasında Gumarlı denen bir göçerevli aile Tus Mustafa’nın köyündeki bir meraya
konarlar. Meranın orta yerinde içinde su birikintisi olan bir göl vardır. Gumarlılı bir çoban
sürülerini bu merada otlatır ve koyunlarını bu gölde suladıktan sonra koyunlarını bu gölün
etrafında dinlenmeye bırakır. Bu arada köy ahalisinden Durdu Çavuş, İbrahim Ağa gibi bazı
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan zamanın ünlü âşıklarından Âşık Tus Mustafa (Çabuk) dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Tus Mustafa, bu türküyü Araplı köyünde orada tarlada çalışan arkadaşlarına söyler. Daha Araplı köyünde
çalışırken bu türkü köyüne ulaşır. Bir gün köyüne geldiğinde İbrahim Ağa’nın evine misafirliğe gider.
İbrahim Ağa’nın oğlu, bu türküyü önceden duyduğu için hemen Tus Mustafa’dan bu türküyü söylemesini
ister. Tus Mustafa orada da bu türküyü söyler. İbrahim Ağa, türküyü gülerek dinler.
1381
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kişiler, çobana buradan hayvanlarınızı çek, Burada bizim hayvanlar otlamaktadır, Koyunun
otladığı yerde ineklerimiz otlamaz, tarzında sözler sarf ederler. Çoban ise köy ahalisine burada
kalıcı olmadığını, bir gün daha kalıp gideceklerini ve kendisine bir gün müsaade etmelerini ister.
Köylüler ise derhal toparlanıp gitmesi konusunda ısrarcı olurlar. Derken aralarında kavga çıkar.
Çoban tek olmasına karşın, köy ahalisinden İbrahim Ağa’nın kafasına sopayla vurarak kanatır.
Durdu Çavuş’un kıçına sopayla vurarak onu da yere yıkar. Yere yıkılan Durdu Çavuş, orada
bulunan oğluna evden silahını getirmesini söyler. Çocuk da içinde mermi olmayan tabancayı
babasına getirir. Aynı şekilde köy ahalisinden bazıları da çobanın dişini kırarlar. Sonuçta çetin bir
kavga olur ve iki taraf da bu kavgadan yaralı çıkar.
Bu arada günlerden Cuma olduğu için köy halkının çoğu ilçeye gitmiştir. Hemen ilçede olan
köylülere haber gider. Köylüler bir traktörün tamperine binerek köye doğru yola koyulurlar. Aynı
şekilde çobanın ailesinden biri de ilçe jandarmasına haber verir. Jandarmalar da aynı anda köye
doğru yola koyulurlar. Traktörle gelen köylüleri gören Gumarlı ailesinin bütün üyeleri; bunlar
bizi öldürür düşüncesiyle, ellerine silah, balta, tahra gibi aletleri alırlar ve çadırda beklemeye
başlarlar. Köylüler tam olay yerine geldiğinde jandarma da olay yerine ulaşır. Durumu öğrenen
jandarma komutanı köylülere koskoca bir köyün tek bir çadırı köyde misafir edememelerine kızar.
Size yakışmamış, siz olgun insanlarsınız gibi sözlerle köylüleri sakinleştirir ve olayı sulha bağlar.
Bu olaylar olduğunda Tus Mustafa, Osmaniye’ye bağlı Araplı köyünde yevmiyeci olarak tarlada
kardeşiyle çalışmaktadır. Bu olay, bir vesileyle kendisine ulaşınca kardeşiyle beraber kendi
köyüne gelir ve olan biteni iyice öğrenir. Havalar düzelince kardeşiyle beraber tekrardan Araplı
köyüne çalışmaya giderler. Ceyhan Nehri’nin kenarından ilerlerken köydeki bu kavga aklına gelir
ve çoban ile köy ahalisinden İbrahim Ağa’yı karşılıklı olarak atıştıran aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Aldı Çoban
Elleme ġoyunu burda dişlesin
Benim ġoyun sizin köyde ġışlasın
Sürersen ġoyunu döğüş başlasın1382
Cesetin buraya yıkılır şimdi
Aldı İbrahim Ağa

1382

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Bilmiyon mu bizim köyün huyunu
Tüketmişsin Ġoca Göl’ün suyunu
Topla burda çoban yayma ġoyunu
Al ġanların yere dökülür şimdi
Aldı Çoban
Bu ihtiyar oldu başıma vezir
Ben de çok inadım eylemem özür
Döğüşmeye elde deyneğim hazır
Vurunca ġametin bükülür şimdi
Aldı Durdu Çavuş
Durman şu millete haber yetirin
Vurun ġávırların işin bitirin
Ziya silahımı baňa getirin
Ġayet başım darda sıkılır şimdi
Aldı Çoban
Akdı ġanlar yere her taraf doldu
Girdi birbirine bilmem ki noldu
Daha benden böyük pehlivan geldi
Ġorkuyom çadıra dıkılır şimdi
Aldı Tus Mustafa
Diyor Ġul Mustafa’m başa derdimiş
Pehlivanlar bir alıcı ġurdumuş
İkisi de birbirinden merdimiş
Sarar alev ataş yakılır şimdi
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225. ORDA DA GÖRMEDİM EŞİNİ SENİN1383
Tus Mustafa, bir yerde (olduğu yeri ve kızı söylemek istemiyor) bir kız görür. Bu kız, Tus
Mustafa’nın gözüne o kadar güzel görünür ki sanki dünyada bundan güzel bir kız daha yoktur.
Tus Mustafa, ilçe ve ilçenin köylerinde yıllarca hem iş icabı hem de düğünlerde kınacı âşıklık
yaptığı için böyle bir güzel kız var mı diye düşünür. Ancak gittiği hiçbir yerde böyle bir güzel
kıza denk gelmediğini fark eder. Ve bunun üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Dutulmaz mı böylesinin dediği
Şeker mi ġaymak mı bal mı yediği
Gezdim Ġoyundaşı Ġaragediği
Orda bulamadım eşini senin
Ellere uyup da çıkarma hüner
Senin aşkın benim başımda düner
Devrişiye Tehçi Ġınalıçınar
Orda da görmedim eşini senin
Senin gibi güzel var mı burada
Çoşdu deli göňlüm döndü Fırad’a
Ġanlıgeçid’inde Şekerdere’de
Orda da görmedim eşini senin
Benim göňlüm bu sevdadan farıya
Gederken de sordum ġıza ġarıya
Yörüyerek vardım Ġızıldere’ye
Orda da görmedim eşini senin
Düşme âşık bu sevdanın peşine
Dağları daşları gezme boşuna
Geçdim Hamus Suyu’n Yarınbaşı’na

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan zamanın ünlü âşıklarından Âşık Tus Mustafa (Çabuk) dan ses kayıt cihazıyla derlenmiştir. Aynı
hikâyeli türküyü 24.06.2019 tarihinde kendisinden tekrardan derledik. İlk icra ile ikinci icra arasında bir iki
kelime dışında herhangi bir farklılık bulunmamakla birlikte ilk icrada iki dörtlük söylenmemişken ikinci
icrada söylenilmeyen bu dörtlükler de söylenmiştir.
1383
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Kokar’da görmedim eşini senin
Hile var mı bu Elleğ’in suyunda
Ġusur yoktur cemalinde boyunda
Yedi ġat üstüne Ellek köyünde
Orda da görmedim eşini senin
Biliyon mu bu sevdayı vereni
Düşünsene gece gündüz göreni
Gezdim Burgaçlı’yı Ġaracaören’i
Orda da görmedim eşini senin
Yalvar bre Âşık Mevla’ya yalvar
Şahin de avını yücede avlar
Çamiçi’nden öte Kırksekiz Evler
Orda da görmedim eşini senin
Neyidi bilmiyom aşığın suçu
Dökülmüş omuza ne güzel saçı
Çitli Uzunbanı şehirin içi
Orda da görmedim eşini senin
Dolanı dolanı gediyor yolu
Seňin üçün gezdim şu dağı beli
Bağlama’dan öte Söğütlügöl’ü
Ġarkın’da görmedim eşini senin
Bir zaman buraya yağdı ġıcılar
Yüreğimden heç getmiyá acılar
Boğaz’ın Ağzı’ndan öte Hacılar
Kurtlar’da görmedim eşini senin
Benim bu sözüme demesi hayır
Bir yanı ġıraç da bir yanı bayır
Geçdim Sabun Suyu’nu işde Gökçayır
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Çitli’de görmedim eşiňi senin
Gederken de ırastgeldim atlıya
Cemalini gören seni ġutlaya
Geçtim Elbali’den vardım Çotlu’ya
Orda da görmedim eşiňi senin
Gözümün önünden getmez hayalı
Ağzını açarsa akıyor balı
Bülke Bayındırlı bir de Boyalı
Orda da görmedim eşiňi senin
Hürü mü melek mi bilmiyom huyu
Engininden akar oranın suyu
Pirsultanlı Merkez var Ġaraġuyu
Orda da görmedim eşiňi senin
Benim bu sözümü çevirme geri
Addın yüreğime ataşı ġoru
Dümbürdek Çerçioğlu Çunur’dan beri
Orda da görmedim eşini senin
Diyor Ġul Mustafa dadlı sözlü de
Gülüyor cemali güzel yüzlü de
Bostanlar Atalan Yazlamazlı’da
Orda da görmedim eşini senin
226. BOĞAZI KURULAR1384
1970’li yıllarda Yazlamazlı (Osmaniye/Düziçi) köyünde dört beş kişi, zaten zor kanaat geçinen
köy halkının evlerine misafir olarak bir nevi asalak bir yaşam sürmeyi kendilerine şiar edinirler.
Vardıkları yerlerde ev halkının kıt kanaat elde ettikleri çay ve şekerleri misafirlik ayağına
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 12.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan zamanın ünlü âşıklarından Âşık Tus Mustafa (Çabuk) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Bu hikâyeli türkünün isimini Çabuk kendisi vermiştir. Bu türkünün aynı kaynak kişiden
derlenmiş varyantı için bkz. (Kanat, 2010: 245-247).
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tüketirler. Bu kişiler, köydeki çok gariban bir kişi olan Osman Çavuş adında bir adamın evine
dadanırlar. Adamın zar zor aldığı çay ve şekeri bir gecede tüketirler. Osman Çavuş ve hanımı bu
adamlardan çok rahatsız olmakla birlikte seslerini çıkarmazlar. Bir gün Tus Mustafa, Osman
Çavuş’un evine misafirliğe gider. Vardığında bu kişiler de oradadır. Tabii, Tus Mustafa bu
kişilerin köy ahalisini ve özellikle de Osman Çavuş’u bezdirdiğini önceden duymuştur. Tus
Mustafa, O. Çavuş’un evine vardığında sobanın üzerinde ağzına kadar suyla dolu bir büyük
çaydanlık görür. Yüzsüzlüğü kendine şiar edinmiş bu kişiler, ev sahibine çayı demlettirirler.
Çaydanlığın suyunun iyi kaynamasını emri baki söyledikleri yetmezmiş gibi demliğin ağzına da
tıpa yerleştirilmesini ve on beş dakika öyle kalmasını tembih ederler. Bu kişilerden biri “Çay
demli olmazsa mideme yaramıyo” diyerek çayının sırf dem olmasını ister. Bu kişiye sadece
demlikten çay verilir. Bardakların biri dolar bir boşalır ve çay ve şeker da haliyle biter. O dönem
de çay da şeker de çok pahalı olduğu için her ev çay şeker alamamaktadır. Osman Çavuş’un zar
zor aldığı çay ve şeker, bu kişiler tarafından o akşam tüketilir. Ortamı içten içe süzen Tus Mustafa,
Osman Çavuş’un hanımın bu kişilerden çok rahatsız olduğunu anlar. Saat gece 24:00 olmasına
karşın bu kişiler hâlâ oturmaya devam ederler. Tus Mustafa, vaktin geç olduğunu artık kalkma
vaktinin geldiğini söyler. Bu kişilerden biri ise “Daha gevrek ekmek var” diyerek ekmek
yiyeceklerini söyler. Tus Mustafa, kendisinin daha fazla kalamayacağını söyleyerek oradan
ayrılır. Tus Mustafa, evine gelince bu adamların yüzsüzlüğünü ve Osman Çavuş ve hanımının bu
durumdan çok rahatsız olduklarını düşünür. Bu kişilerin Osman Çavuş’a her akşam misafirlik
ayağına geldikleri ve Osman Çavuş’u maddi yönden batırdıklarına bizzat şahit olmuş olur. Kendi
kendine “Birġaç beyit söylersem, dedim. Türkü. Başından dálır bunlar, dedim” diyerek bir türkü
besteler. Türküyü bu kişilerden çok rahatsız olan ev sahibi Osman Çavuş ve hanımı üzerinden
dile getirir. En sonunda da kendi mahlasını söylediği dörtlükle türküyü bitirir. Türkü aşağıdaki
gibidir:
Aldı Hanım

Biri geder biri gelir
Bir gün gelmezseniz nolur
Gene şimdi āşam olur
Yadsan bile ġaldıraman
Aldı Osman Çavuş

Memleket memleket gezdim
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Derdimi deftere yazdım
Amanın ġoňşular bezdim
Ġayrı bunu sildiremem
Aldı Hanım
Bardağın demlisin seçiyo
Dolanıp burdan geçiyo
Her gün on bardak içiyo
Bunun ġarnın doyuraman
Aldı Osman Çavuş
Peketi beş lira eder
Bir kilo şeker geder
Gelmeseler ġurban adar
Heç yüzünü güldüremen
Aldı Hanım
Dolanır oraya geder
Seni gözüyünen süzer
Geri döner taklit eder
Heç eyilik bildiremen

Tus Mustafa
Ġul Mustafa’m burdan yörü
Oturuyor ġızgın yeri
Beş altı boğazı ġuru
Ġolay değil öldüremen
Tus Mustafa’nın bu türküsü köyde kısa sürede yayılır ve duyanlar arasında bu kişiler de vardır.
Bu türküyü duyan bu kişiler, bir daha Osman Çavuş’a misafirliğe varmazlar. Bu türkü sayesinde
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o kişilerden kurtulan Osman Çavuş, maddi olarak kendini yavaş yavaş toparlamaya başlar. Osman
Çavuş, kendisini bu sıkıntıdan kurtardığı için Tus Mustafa’ya teşekkürlerini de sunmuştur.
227. ŞU YAZININ İRİ UFAK ÇAMLARI1385
Osmaniye Düziçi ilçesinin Bostanlar köyündeki Benli adındaki bir adam ile Çiftlik köyündeki
Hasanca adlı bir adam çok samimi olurlar ve biribirlerini kardeş olarak görürler. O kadar ileri bir
dostlukları vardır ki Benli ile Hasanca’nın kıyafetleri bile aynıdır. Birbirlerinden hiç ayrılmazlar
her tarafa beraber giderler. Bir gün bu ikisi Yazlamazlı köyüne yakın bir yerdeki ormanlık alana
odun yapmaya giderler. Odun yaparlarken birbirlerini kaybederler. Birbirlerini çağırırlar ama bir
türlü bulamazlar. Bu arada Tus Mustafa ile Ahmet adındaki bir arkadaşı önceden kestikleri
odunların yerinde olup olmadığını kontrol etmek için Benli ile Hasanca’nın orada olduklarından
haberleri olmadan aynı yere varırlar. Önceden kestikleri odunlar yerindedir ancak çok aşağılardan
bir ses duyarlar. Sesi iyice dinlediklerinde bu sesin Bostanlar köyündeki Benli’nin sesi olduğunu
anlarlar. Tus Mustafa ile arkadaşının odunları biraz tepede olup aşağıya doğru keskin bir inişi
olan bir yerdedir. Tus Mustafa ile arkadaşı odunların biraz uzağına otururlar ve bir sigara yakarlar.
Dik yamacı zar zor çıkan Benli, odunlara bakar ve tekrardan aşağıya doğru arkadaşı Hasanca’yı
aramaya çıkar. Ancak Benli, Tus Mustafa ile arakadaşını görmez. Biraz sonra ormanın içinden
Hasanca gelir o da odunlara bakar ve aşağıya doğru yola koyulur. Bu arada Tus Mustafa,
yanındaki arkadaşına “Bu Benli ile Hasanca birbirini kaybetti herhalde. Bunlar birbirini arıyorlar.
Bunları istersen birbirleriyle (türkü olarak) kavuşturayım.” der. Arkadaşı ise şimdi zamanı değil,
diyerek ikisi birlikte Hasanca’nın olduğu yere doğru yola koyulurlar. Hasanca’nın yanına varınca
Tus Mustafa’nın arkadaşı Ahmet, Hasanca’ya “Bu bizim âşık, sizin birbirinizi kaybettiğinizi
tahmin etmiş ve sizi tekrardan kavuşturmak için türkü söylemek istedi de ben engel oldum.” der.
Bunun üzerine Hasanca, nasıl kavuşturacakmış, bir görelim bakalım, diye Tus Mustafa’ya söz
hakkı tanımış olur. Tus Mustafa ise bugün çok yorulduğunu ve ancak dinlenince sizi –türküylekavuştururum, der ve orada türkü söylemez. Akşam eve gelince aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ertesi gün de Hasanca ve Benli’yi bir dükkânın önünde görünce söylediği türküyü Hasanca ve
Benli’ye söyler.1386
Şu yazının iri ufak çamları
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 24.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı
köyünden 1934 doğumlu Âşık Tus Mustafa (Çabuk) tan kendi evinin avlusunda kendisinden ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Tus Mustafa, bu hikâyeli türküyü 1950’li yıllarda söylemiş olabileceğini
belirtmiştir.
1386
Tus Mustafa, bu türküyü orada bu iki dosta söyleyince çok hoşuna gider ve oturdukları yere yakın bir
yerdeki konfeksiyondan Tus Mustafa’ya kalitelisinden bir gömlek hediye eder.
1385
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Süremedim ġardaşınan demleri
Size diyám size Hoduk Damları
Yitirdim ġardaşı bulamıyorum
Asker olsam getirirdim tabırı
Mevla’m baňa heç vermiyá sabırı
Size diyám size İbiş Ġabır’ı
Yitirdim ġardaşı bulamıyorum
Yitirdim ġardaşı bilmiyám noluk
Gezdiğim yerlerden alamam salık
Size diyám size Ġavaklıoluk
Yitirdim ġardaşı bulamıyorum
Topladım odunu ben ġucak ġucak
Gözümün yaşından söner ocak
Saňa diyám saňa Ġazzıklıbucak
Yitirdim ġardaşı bulamıyorum
Her iş gelirimiş şu sağ olan başa
Dağları daşları geziyám boşa
Bir habar verim şu Aslandaş’a
Yitirdim ġardaşı bulamıyorum
Yalvarıyor Beňli Hak’a dabandan
Severim ġardaşı yürekden candan
Bir habar soruyum ġara çobandan
Yitirdim ġardaşı bulamıyorum
Ġardaş yaylaya mı göçdü
Şimdicik buradan geçdi
Yoňġsa ġayadan mı uçdu
Nerdesin ġardaş nerdesin
Ġolum ġanadım söküldü
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Gözümden yaşlar döküldü
Yoňġsa çama mı dakıldı
Nerdesin ġardaş nerdesin
Ben dutayım sen buyur da
İriyi ufakdan ayır da
Dağın başında uyur da
Nerdesin ġardaş nerdesin
Diyor Benli ġardaş yandım
Yüksek ġayalardan endim
Gardaşı gözüm görünce
Dünya benim oldu sandım
228. ABBAK ĠUĞUM TERK EYLEMİŞ SILASIN1387
Geçmiş zamanlarda Hamza adında bir delikanlı varmış. Bir gün Hamza, Kırksuyu denen yerde
kendi tarlasına ektikleri mısırları sulamaktadır. Hamza mısırı sularken aşağıdan bir aşiretin yayla
göçünü görür. Bu göçün başını çok güzel bir kız çekmektedir. Kızı görür görmez âşık olan Hamza,
kendi kendine “Ben ġızı ġandırırsam baňa tarladan da eyi, darıdan da eyi.” der ve elindeki küreğe
bir tekme vurarak fırlatır. Kürek bir çamura saplanır. Hamza, göçün ardı sıra çaktırmadan yola
düşer. Göç yaylaya varır ve çadırlar kurulur. Hamza geriden geriden kızı takip eder ama
aşirettekiler bunu fark eder. Aşiret reisi, kendi obasında gezen bu yabancı adamın kim olduğunu
sormak için Hamza’yı çadırına çağırır ve Hamza’ya nerden gelip nereye gittiğini, adının ne
olduğunu ve ne iş yaptığını sorar. Adını söyleyen Hamza her iş yaptığını söylemesi üzerine aşiret
reisi Hamza’ya yaz dönemi boyunca kendi hayvanlarını para karşılığı otlatıp otlatamayacağını
teklif eder. Hamza da kıza yakın olmak için bu teklifi seve seve kabul eder. Biraz sonra göçün
başını çeken kızı gören Hamza, bu kızın aşiret reisinin kızı olduğunu anlar. Bu duruma çok
sevinen Hamza, çobanlık yapmayı kabul ettikten sonra hayvanları otlatmaya başlar. O zamanlar
aşiretler yaylada üç ay kaldığını Hamza bildiği için kıza duygularını açmak için fırsat kollar. Kıza
duygularını açmayı kafasına koyan Hamza, kızı ne zaman görse eli ayağı tutulur, bir türlü
söyleyemez. Günler bu şekilde akıp gitmektedir. Derken bir ay geçer, iki ay geçer, üçüncü ayın
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 24.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı
köyünde oturan 1934 doğumlu Âşık Tus Mustafa (Çabuk) tan evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Bu hikâyeli türkünün aynı kaynak kişden derlenmiş varyantı için bkz. (Kanat,
2010: 261-264).
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içine girerler. Üçüncü ayın da son günleri gelir ve Hamza hâlâ kıza bir şey diyemez. Hamza kendi
kendine ben kıza duygularımı söyleyemezsem, darıdan da olurum kızdan da olurum, der ve artık
kıza duygularını açmaya karar verir. Hamza, kıza duyguları açmak için kızın yanına gelir. Kız,
keçileri sağmaktadır. Hamza ne kadar yeltense de söyleyemez. Kız, son keçiyi sağarken cesarete
gelir ve kızın omuzuna dokunabilme cesareti gösterir. Kız, omuzuna dokunanın kim olduğunu
merak edip dönünce Hamza’yı görür ve ne olduğunu sorar. Hamza da duygularını kıza anlatır.
Kız da zaten içten içe Hamza’yı sevmekteymiş. Kız da Hamza’ya boş olmadığını söyler. Ne
yapmaları gerektiğini orada karar verirler. Kararları kaçmaktır. Gecenin bir vaktinde kaçmaya
karar verirler ve o saatte o civardaki bir kayanın başında buluşurlar. Hamza, kız gelince hemen
kaçalım, beklemeyelim der. Kız; dünyanın bin türlü hali var, elinin, yüzünün ġarasın herkes
dizinin dibine vursun, ondan sonra kaçalım, der. Bunun üzerine Hamza ile kız beraber olmak ister.
Ancak Hamza ne kadar uğraşsa da bir türlü bir şey yapamaz. Kız, bu duruma çok sinirlenir,
ayağıyla Hamza’nın döşüne bir tekme vurduktan sonra “Bunun için mi üç ay bekledin idi?” der
ve çadıra geri döner. Kızın ailesi sabah vakti kışlağa dönmek için çadırlarını ve sürüsünü alarak
yola koyulur. Hamza da sökülen çadırın yanına gelir ve oradaki taş, ocak gibi yerlerde kızın
hatırasını anar. Hamza, burada duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Abbak ġuğum terk eylemiş sılasın
Alvarıncı mağaranın önleri
Usul boyu beli ince badesi
Sıralanmış ak gerdanın beňleri
Ġuğum kalkmış vatanına gediyo
Ayrılığın şerbetinden dadıyo
Baş ġaldırmış sehil deyip gediyo
Ayıtlansın Ġumrukdaşı’n yolları
Kiraz’dan kalkınca Tapan’a ġonun
Tapan’dan kalkınca Ġırksu’ya dönün
Devecalağı’na çevrilin ġonun
Ordan öte geder dostun yolları
Devecalā’ndan eyice çekilin
Eleksu’dan Bağlama’ya dökülün
Yollarınızda künde alan var sakının
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Avcıları derin gezer gölleri
Devecalā’ndan eyice göçünce
Savrun’dan Sumbas’dan bir su içince
Günburnu’na Cahan suyun geçince
Altıgöz’e geder dosdun yolları
Çayırağzı’na ġondu m(u) ola evleri
Eseli İmren pıňarında yurdları belli
Ağ eller ġınalı gözler sürmeli
Yet Hamza’m der (de) aňar m(ı) ola dilleri
Hamza bu türküyü söyledikten sonra avare avare kızı ilk gördüğü yere yanı darı suladığı yere
gelir. Bakar ki toprağa saklanan kürekten başka ne darı kalmış ne de başka bir şey. Küreği çeken
Hamza’nın cinsel gücü yerine tekrardan gelir ve kendi kendine “Dün nerdeydin?” diye sitem eder.
229. ÖKSÜZ ALİ III1388
Mısırlı olan Öksüz Ali ile amcasının kızı birbirlerini çok sevmelerine karşın çeşitli bahneler ileri
sürülerek evlenmelerine müsaade etmezler. Bu durum karşısında kaçmak zorunda kalırlar. Öksüz
Ali’nin Deli Mahmut adında Kırşehir’de bir arkadaşı vardır. Bunlar, Kırşehir’e doğru giderlerken
bir kervancı kızı alıp Develioğlu’na götürür. Develioğlu da bu kızı Dağlı Halil adındaki yeğenine
verir. Öksüz Ali, sevdiği kızın arkasından aşağıdaki dörtlükleri söyler. Bu arada Deli Mahmut,
arkadaşının sevdiği kızın başkasına gitmesine gönlü razı olmaz ve Dağlı Halil’i öldürür.
Ilġım ılġım esen seher yelleri
Yârimin yaylası hele ġar m(ı) ola
Ah çekdikce ġan yaş akar gözümden1389
Yâr da benim gimi intizar m(ı) ola [intizar m(ı) ola]
Bağlamış belini fidan gim(i) edmiş
Yaban elma ġımı bir dalda bidmiş

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 20.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1960 doğumlu Büyük Kara Hasan lakaplı Hasan Eker’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1389
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1388
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Seni Ġadir Mevla’m övmüş yaradmış1390
Bir cüvap söylesem daha tor m(u) ola
Diyo Öksüz Ali’m aynı âlemi
Dilimizde vardır Hak’ın kelemi
Dolaşdım dünyayı gezdim âlemi
Gelinin menendi tāğı var m(ı) ola [tāğı var m(ı) ola]
230. ALA GÖZLÜ BENLİ DİLBER1391
Karacaoğlan, bir kıza âşık olur. Bu kızı ailesinden istetmek için ailesini gönderir. Ancak kızı
Karacaoğlan’a vermezler. Karacaoğlan, bir gün elinde sazıyla gezerken bu kızı görür ve bu kıza
duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Ala gözlü benli dilber
Halımdan habarın var mı
Seni baňa vermediler1392
Zulümden haberin var mı
Ala gözlü benli dilber
Ġoyma beni el yerine
Altın kemerin olayım1393
Dola beni bel yerine
Hecine gönlüm hecine
Yiğit de ölüm gecine
Dak beni zülfün ucuna1394
Sallanayım pul yerine
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Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.08.2020 tarihinde Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünden 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Börklü Ömer, bu hikâyeli türküyü çok eski zamanlarda dayısı İnce Mehmet (Geyik) ten havası ve
hikâyesiyle öğrenmiştir.
1392
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1393
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1394
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1391

1084

Ġaracoğlan der nolayım
Ġolunu boynuna dolayım
Kele ġız kölen olayım1395
Ġabul eyle ġul yerine
231. YOKSULLUK1396
Ömer Kına, hayatı boyunca çeşitli sıkıntılar çekmiştir. 1987-88 yıllarında Ömer Kına’nın evinde
ekmek yapacak unu kalmaz. Kardeşinin yanına varır, un ister. Kardeşi vermek ister ancak
kardeşinin eşi unu vermez, vermediği gibi sanki garez eder gibi kendi kardeşine verir. Bu duruma
çok sinirlenen Ömer Kına, Tabaklar’da Cehil İbrahim adında bir dostunun yanına gider, ondan
un ister. Adam unu vermek istemese de hanımının sert ikazıyla bir torba un vermek zorunda kalır.
Zor şartlar altında unu evine getirdikten sonra bu durumları göz önüne getirerek fakirlik üzerine
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Nesini seveyim de şu yalan dünyanın
Bütün fakirlerin halı perişan
Evlenip yuvaya ġoysalar bile1397
Yardım etmez oğlu ġızı perişan
Fakirlik ġapıya geldi gitmiyor
Ağlamaktan fakirin gözü yaşı bitmiyor
Zengin olanlar da yardım etmiyor1398
Fakir olanların tümü perişan
Diyor Ömer Kına’m da böyle mi olmalı (olmalı)
Fakir olanların (da) yüzü gülmeli
Devlet değil onlara Mevla’m vermeli1399

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ġapında kölen olayım” şeklinde
söylenmiştir.
1396
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Kına, bu türküyü 1987 yılında söylemiştir.
1397
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1398
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Zenginler fakire yardım etmiyor”
şeklinde söylenmektedir.
1399
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “hepi” sözcüğü yerine
“tümü” sözcüğü kullanılmıştır.
1395
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Fakir olanların hepi perişan
232. ŞEYTAN BUNUN NERESİNDE1400
Karacaoğlan bir gün elinde sazı, altında eşeğiyle gezerken uzaktan Kars kadısı ile Siirt müftüsünü
görür. Kadı, müftüye bu gelenin kim olduğunu sorar. Müftü de o gelenin elindeki sazdan ötürü
“cehennem zavalağı” olduğunu söyler. Kadı, müftüye “Cehennem zavalağı” nedir diye sorunca
müftü, “kelp” diye cevap verir. Kelp, Arapça köpek demektir. Bu sözler çok uzakta olan
Karacaoğlan’a ayan olur. Karacaoğlan, müftünün kendisi hakkındaki bu sözler üzerine eşeğini bir
o yana bir bu yana savurarak formaliteden dövmeye başlar. Müftü ile kadı, Karacaoğlan’ın yanına
geldiğinde Karacaoğlan’ın eşeğini dövmesine kızarak “Önündeki eşşek, sen de mi eşşeksin,
neden vuruyon oňa?” deyince Karacaoğlan da “anlaşamıyok.” şeklinde cevap verir. Bunun
üzerine kadı, “Ne ediyo saňa?” diye sorar. Karacaoğlan ise “Duddurdu, ya ben geder Ġars’a ġadı
olurum ya da Siird’e müftü olurum, diyo. Ben de ulan saz belle, söz belle, meclise otur, diyom
diyom fayda edmiyo.” diye cevap verir. Bu cevap üzerine kadı, müftüye dönerek “Neci bu adam?”
diye sorar. Müftü de kadıya “Bu, Şeytani. Saz çalıyo. Şeytan yuvası.” şeklindeki sözleri üzerine
hemen elindeki sazı kucağına alan Karacaoğlan, aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Abdest alsan alma demez1401
Namaz gılsan ġılma demez
Hoca gimi haram yemez1402
Şeytan bunun neresinde
Ardıç ağacından ġolu
Venedik’den gelir teli
Hey Allah’ın zalım ġulu1403
Şeytan bunun neresinde
İçinde mi dışında mı
Göğsünün nakışında mı

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 15.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Ömer Kına bu türküyü 1970’li yıllarda dayısı Osman Yutkal’dan öğrenmiştir.
1401
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1402
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Hoca” yerine “Müftü”
sözcüğü kullanılmıştır.
1403
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1400
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Püskülünün başında mı1404
Şeytan bunun neresinde
Ġaracoğlan derler baňa
İşim olmaz andan soňa
Ġadı’m söyle nolur baňa1405
Şeytan bunun neresinde
Karacaoğlan bu dörtlükleri söyleyince kadı ile müftü, söylediği sözlerden pişman olarak “Ulan
bir dağa çarptık, gedek.” derler ve çekip giderler.
233. KÖREZEK’İN AĞIDI I1406
Zindağan köyünde Körezek adında bir âşığın birbirlerine sık sık gidip geldikleri Yakup Hoca
adında bir arkadaşı vardır. Körezek, arkadaşı Yakup Hoca’ya Düldül Dağı civarında Karadelik
denen yere kızıyla çıra (yanıcı çam odunu) yapmaya gider. O bölgeye geldiğinde kızına orada
bulunan odunları toplamasını ister, kendisinin de yukarıdaki çam ağacını kesip geleceğini söyler.
Çam ağacının olduğu yerden aşağı yuvarlanır. Sal denen bir taşıma aracıyla köye getirirler.
Köylüler vakit kaybetmeden bir katıra bindirip hastaneye yetiştirmeye çalışsalar da Körezek
yolda ölür. Bunu haber alan Yakup Hoca elini kulağına atar ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bıyık baltasını almış
Dilim dilim çamlar yarmış
Düldül’ün salında kalmış1407
Nerde benim Körezeğim
Binerdi ġara ġatıra
Beňzerdi ġara kütüre

1404

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Ġadım” yerine “Müftüm”
sözcüğü kullanılmıştır.
1406
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde
oturan 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Ömer Kına, bu ağıdı çevresindeki âşıklardan uzun yıllar önce öğrenmiştir. Ağıdın varynatı için bkz.
(Atılgan, 2019: 337-338).
1407
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “nerde” sözcüğü yerine
“hanı” sözcüğünü kullanılmıştır.
1405
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Dostlarına çam getire1408
Hanı benim Körezeğim
Davud’un elinde baston
Nerde benim aziz dostum
Kırk sekiz âşıktan üstün1409
Nerde benim Körezek’im
234. HEY AĞALAR NİCE OLUR1410
Bir gün elinde sazıyla gezen Karacaoğlan, yol üzerinde gördüğü bir çadıra misafir olur. Ev
sahipleri, Karacaoğlan’a nerden gelip gittiğini sorar. Karacaoğlan da kendisinin bir Hak aşığı
olduğunu söyler. Ev sahibi Karacaoğlan’a yemek verir, Karacaoğlan’ın karnını doyurur. Bu arada
ev sahibi yaşlı, hasta, yatalak bir adamdır. Yanında ise çok güzel, on beş yirmi yaşlarında bir gelin
dolanmaktadır. Karacaoğlan bu güzel gelini ev sahibinin gelini zanneder. Ancak yemek sırasında
gelinin hasta adama beyim, kocam gibi sözler söylemesinden karısı olduğunu anlar. Güzelliği ve
tazeliğiyle böyle güzel bir gelinin yaşlı ve hastalıklı bir adamla evli olmasına üzülerek orada
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Hey ağalar nice olur1411
Halı yârdan ayrılanın
On beş yaşında bükülür1412
Beli yârdan ayrılanın
Gül tikensiz bitmezimiş1413
Bülbül gülsüz ötmezimiş
İşe gücü yetmezimiş1414
Eli yardan ayrılanın

1408

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1410
Bu hikâyeli türkü; H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Ömer
Kına, bu hikâyeli türküyü 1970’li yıllarda çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1411 İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1412 Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1413 İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1414 Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1409
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Göklerden durna çekilir1415
İner Bağdat’a dökülür
Ġocamadan tez bükülür1416
Beli yardan ayrılanın
Ġaracoğlan budur dilek1417
Ateş aldı yanar yürek
Ġapısında hazır gerek1418
Salı yârdan ayrılanın
235. O NEDİR Kİ YOL EDİYOR DEŇİZİ1419
Karacaoğlan bir gün elinde sazıyla gezerken yolu bir köye düşer. Bu köydeki bir düğüne iştirak
eden Karacaoğlan elinde sazıyla düğünde çalıp söylemeye başlar. Orada bulunan dinleyicilerden
biri hemen köy ağasının yanına vararak düğüne bir âşık geldiğini ve çok güzel çalıp söylediğini
bildirir. Ağa da Karacaoğlan’ı yanına getirmelerini söyler. Bu kişiler, Karacaoğlan’ı ağanın
yanına getirirler. Köyün ağası, Karacaoğlan’a âşık olup olmadığını sorar. Karacaoğlan da Hak
aşığı olduğunu, çalıp söylediğini belirtir. Ağanın Deli Ali adında bir âşığı vardır. Karacaoğlan’ın
bu sözleri üzerine ağa, kendi âşığıyla atışıp atışamayacağını sorar. Bu arada Karacaoğlan’ın
elindeki saz çok iyi olmamakla birlikte Deli Ali’nin sazı çok iyidir. Deli Ali’nin sazında gözü
kalan Karacaoğlan, yarışmayı kaybedenin sazını karşı tarafa verme şartıyla Deli Ali’yle
atışabileceğini söyler. Sunulan teklifin kabul edilmesi üzerine iki âşık atışmaya başlar. İlk sözü
Deli Ali alır:
Aldı Deli Ali1420
1415 İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1416 Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1417 İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1418 Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1419 Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünde oturan 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan derlemecinin evinde ses
kayıt cihazı ile derlenmiştir. Ömer Kına, bu hikâyeli türküyü 1970’li yıllarda dayısı Topal Osman’dan
öğrenmiştir. Bu hikâyeli türkünün kahramanı birçok kaynakta Han Mahmut olarak geçmektedir.
Tarafımızca derlenen türkünün “O nedir ki yere düşse paslanmaz/O nedir ki suya geder ıslanmaz/O nedir
ki etin kezsen seslenmez/Ustayısan bu merhemi bil çocuk” şeklindeki bir dörtlüğü Ferruh Arsunar’ın (1962:
276-277) eserinde benzer bir varyantı bulunmaktadır. Arsunar’ın eserinde Âşık Garip ile Âşık Deli Emîr
atışmaktadır. Dolayısıyla türkünün kahramanları Âşık Garip ile Âşık Deli Emir’dir. Ömer Kına’dan
derlediğimiz türkünün kahramanları ise Karacaoğlan ile Deli Ali’dir.
1420
Yener Okutan, “Türkülerimizin Penceresinden Doğamız” adlı çalışmasında bu hikâyeli türküyü 1940’lı
yıllardan beri köylülerin söylediğine şahit olduğunu ancak kime ait olduğunu bilmediğini söylemekle
birlikte internetten araştırdığı kadarıyla bu türkünün kahramanın adının Aziz, genç kızın adının da Cemile
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O nedir ki yol ediyor deňizi1421
O nedir ki gösteriyor beňizi
O nedir ki uyuz eder doňuzu1422
Ustayısan bu merhemi bil çocuk
Aldı Karacaoğlan
Vapur derler yol ediyor deňizi1423
Ayna derler gösteriyor beňizi
Küncü derler uyuz eder doňuzu1424
Ben bunu bilirim Al[i] emmi sen get öğren de gel
Aldı Deli Ali
O nedir ki yere düşse paslanmaz1425
O nedir ki suya geder ıslanmaz
O nedir ki etin kezsen seslenmez1426
Ustayısan bu merhemi bil çocuk
Aldı Karacaoğlan
Altın derler yerde durur paslanmaz1427
Ördek derler suya geder ıslanmaz
Ölü derler etin kessen seslenmez1428
Ben onu biliyom Al(i) emmi sen get öğren de gel

olduğunu belirtmektedir. Ancak Okutan, çalışmasında iki dörtlük vermiş ve bahsettiği isimler de verdiği
iki dörtlükte (bizim derlediğimiz metinin üçüncü ve dördüncü dörtlüklerinin varyantı) geçmemektedir.
Okutan’ın dörtlükleri yorumlayışı ise dikkat çekicidir. Okutan, türkülerde kimya, fizik, biyoloji
unsurlarının bulunduğunu, türkülerin bu bilimlerden uzak kalmadığını söyleyerek türkülerin penceresinin
çok geniş olduğunu ima etmiştir (2013: 146).
1421
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1422
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1423
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1424
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1425
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1426
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1427
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1428
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Bu atışmadan sonra Deli Ali, “Yol olursa kim olsa o gider.” diyerek hâlâ atışmak istediğini belli
eder. Bu kez sözü Karacaoğlan’a verir.
Aldı Karacaoğlan
Ġadı nedir müftü nedir Al(i) emmi
Bu dünyanın dadı nedir Al(i) emmi
Nuh peygamber bir gemicik yaptırmış
Ustasının adı nedir Al(i) emmi
Bu dörtlükler üzerine Deli Ali, dörtlükte sorulan soruların cevabının olmadığını, bu soruların
hiçbir kaynakta yer almadığını söyleyerek itiraz eder. Bu itiraz üzerine Karacaoğlan, sorduğu
soruların cevabı olduğunu, inanılmaması halinde kitaplara bakılabileceğini söyledikten sonra
sorduğu sorunun cevabını aşağıdaki dörtlüklerle yine kendisi cevaplar:
Ġadı ġadı müftü müftü Al(i) emmi1429
Bu dünyanın dadı sağlık Al(i) emmi
Nuh peygamber bir gemicik yapdırmış1430
Ustasının adı Lebi Al(i) emmi
Bu arada aranan kitap gelir ve bakarlar ki Karacaoğlan’ın sorduğu ve cevapladığı dörtlüklerdeki
bilgiler kitapta yer almaktadır. Orada bulunanlar Karacaoğlan’ın büyük bir âşık olduğunu anlarlar
ve o toplantının ileri gelenleri Deli Ali’nin sazını alır ve Karacaoğlan’a vererek Karacaoğlan’ın
üstatlığını kabul etmiş olurlar. Köyün ağası, Karacaoğlan’a benim aşığım ol, der. Karacaoğlan ise
ben gezgin bir aşığım, ben bir yerde duramam, diyerek teklifi kabul etmez ve oradan ayrılır.
236. ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ1431
Ömer Kına, 1987-88 yıllarında hastalanır. Birçok doktora gitmesine karşın parası olmadığı için
tedavi olamaz. Kına’nın maddi durumu çok iyi olmadığı için dönemin belediye başkanına varır,

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1431
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1956 doğumlu Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir.
1429
1430
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durumunu arz eder. Dönemin belediye başkanı Asaf Namlı, Börklü Ömer’e bir araba tutar ve
cebine harçlığını koyarak Adana’ya doktora gönderir. Kına’yı tedavi eden Adana’daki doktor,
Kına’ya sinir hastalığı teşhisi koyar. Kına’ya dinlenmeyi öneren doktor, rahatlaması için de her
sabah yarım çay bardağı viski içmeyi önerir. Bu reçeteyi haram diye kabul etmeyen Kına,
İskenderun’daki bir doktora gider. Çeşitli tahliller yaptırdıktan sonra Kına’ya yazdığı reçetedeki
ilaçları kullanmasını ve kontrol etmek için on beş gün sonra geri gelmesini söyler. Evine gelen
Kına, yazılan ilaçları kullanır. On beş gün sonra tekrardan doktorun yanına varır. Kına’yı tedavi
eden doktor, hastanın durumunun biraz iyiye gittiğini görünce bir reçete yazarak ömür boyu bu
ilaçları kullanmasını söyler. Kına, bu süreçte hem maddi durumunun iyi olmamasına hem de
sağlığının iyi olmamasına çok üzülür ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Şu yalan dünyaya geldim geleli1432
Eller gibi şad olup gülmedim
Hastalandım yedi aydan beri yatarım1433
Tabipten doktordan derman bulmadım
Ahbaplarım gelmiş beni soruyor
Yavrularım melil mahsun duruyor
Ömer Kına’m hastalanmış ölüyor1434
Yürü fani dünya bir gün oňmadım
Diyor Ömer Kına’m yanıyor özüm (of ulan of)
Yanıyor da ağlıyor gözüm
Öksüz mü ġalıyor bir oğlum ġızım1435
Şu dünyada yavrulara doymadım
237. DELİ BORAN IV1436

İki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1434
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1435
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1436
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan Börklü Ömer lakaplı 1956 doğumlu Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Bu türkünün iki dörtlüğü daha olduğunu ancak kendisinin bu dörtlüklerin hatırına gelmediğini
belirtmiştir.
1432
1433
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Zamanında Boran denen bir çocuk ve o devrin padişahı olan bir amcası varmış. Boran’ın babası
olmadığı için padişah olan amcası Boran’ı büyütür. Boran evlenme çağına gelir ve bir kıza
nişanlarlar. Boran, bir gün amcasından nişanlısını görmek için izin ister. Amcası Boran’a üç gün
izin verir; ancak üçüncü günün akşamında yanında olmasını söyler. Boran da tamam der ve ayrılır.
Padişahın kötü kalpli bir veziri vardır. Boran, ayrıldıktan sonra hemen Boran’a yetişir. Vezir,
Boran’a “Müjde olsun sana. Amcandan üç gün de ben izin aldım senin için.” der. Boran da bu
duruma sevinir ve yoluna devam eder. Vezir, Boran’dan ayrıldıktan hemen sonra padişahın
yanına varır ve Boran’ın üç gün içinde gelmeyeceğini söyler. Padişah ise “O çocuğun kanında
azıcık benim kanımdan varsa ucu ölüm de olsa üç sonra gelir.” der. Bunun üzerine vezir padişaha
Boran gelmezse kendisine ne vereceğini söyler. Padişah da kırk tane deve vereceğini söyler. Bu
iddiadan sonra üç gün geçer, Boran gelmez. Dördüncü gün de görünmeyen Boran’a amcası çok
sinirlenir ve “Boran, gözüme görünmesin. Görünürse onu öldürürüm.” der. Hiçbir şeyden haberi
olmayan Boran, amcasının bu sözlerine çok alınır ve kendini dağlara vurur. Bu arada vezir de
padişahtan deveyi alır. Padişah ise yeğeninin sözünde durmamasına çok üzülür, bunu bir türlü
kabullenemez. Aradan yedi yıl geçer. Bir gün bir Kurban Bayramı’nda Avcı İshak adında fakir
biri kendi kendine “Gideyim de dağlardan bir geyik vurayım da çocuklar bayramı etsiz
geçirmesin.” der ve dağa çıkar. Dağda geyiklerin su içtiği bir pınar başına pusuya yatar ve
geyiklerin gelmesini bekler. Geyikler gelir, suyunu içerler. Avcı geyiklere nişan alır; ancak
geyiklerin içinde garip bir varlık olduğunu görünce geyiklere ateş etmekten vazgeçer ve bu garip
yaradılışlı varlığı izler. Biraz sonra saç sakalı birbirine karışmış, üstü başı perişan olan Boran
çıkagelir. Suyunu içen bir kaya parçasının üstüne çıkar ve yönünü de memleketine dönerek
aşağıdaki türküyü söyler. Boran, dağa çıktıktan sonra mahlas olarak “Deli” sözcüğünü adına
ekler. Artık Boran, Deli Boran olmuştur.
Ben de çıktım Güldepe’ye
Seyreddim ellerine
Ağbaz ağbaz evler ġonmuş
Ovasının çöllerine
Şu ġızın evden çıkışı
Cerene benzer sekişi
Murad’ın coşġun akışı
Beňzer meşe sellerine
Ġola dakarlar burmayı

1093

Göze çekerler sürmeyi
Şahan da pek sever durnayı
Havas etmiş tellerine

Bunu diyen Deli Boran
Sevdiğine meyil veren
Top top olmuş ağca ceren
Gider dostun çöllerine
Deli Boran türküyü bitirince avcı bunun yıllar önce kaybolan Boran olduğunu anlar. Hemen
Boran’ı yakalar ve ellerini, kollarını bağlayarak evine getirir. Deli Boran’ı eve getiren Avcı İsa,
Deli Boran’ın uzayan saç ve sakallarını keser; Boran’a banyo yaptırır. Bu işlemleri yaptıktan
sonra padişahın yanına varır ve padişaha “Deli Boran, bir gün çıkıp gelse ne yaparsın?” der.
Padişah da hiçbir şey yapmayacağını söyler. Bunun üzerine Deli Boran’ı bulup getirene ne
vereceğini sorar. Padişah da istediği her şeyi vereceğini söyler. Bu sözler üzerine avcı eve giderek
Boran’ı amcasına getirir ve padişahtan bir deve ister. Padişah avcıya bir deve verir. Boran’ın geç
kalmasının sebebi anlaşılır, vezirin ihaneti ortaya çıkar. Vezirin kafası vurulur, Padişah yeğenine,
Boran da sevdiği kıza kavuşur.1437
238. AHU GÖZLÜM NE YÜKSEKDEN UÇARSIN1438
Karacaoğlan, yolda sazıyla gezerken güzel bir kız görür. Bu kız, Karacaoğlan’a hiç yüz vermez.
Bu duruma içerleyen Karacaoğlan, eline sazı alır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ahu gözlüm (de) ne yüksekden uçarsın
En ġara zülfüne ġullar olduğum
Beni gördün ġaşın gözün yıkarsın1439
Gül ġara zülfüne ġullar olduğum
Benim yârim daş başında oturur

Ömer Kına, Deli Boran’ın bulunup padişahın yanına getirildiği sırada hem veziri hem amcasını görünce
orada bir türkü söylediğini ancak bu türküyü unuttuğunu belirtmiştir.
1438
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde
oturan Börklü Ömer lakaplı 1956 doğumlu Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Ömer Kına, bu hikâyeli türküyü 15-20 yaşlarında dayısı İnce Mehmet’ten öğrenmiştir.
1439
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dizeyi 10.03.2019 tarihinde yaptığımız görüşmede “Ak
memeler purçak pufur terlemiş/Sil ġara zülfüne ġullar olduğum” şeklinde söylemiştir.
1437
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Ak ellerin soğuk suya batırır
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Bil ġara zülfüne ġullar olduğum1440
Keklik gibi daşdan daşa sekersin
Azgın azgın baykuş gibi bakarsın
Beni gördün ġaşın gözün yıkarsın1441
Gül ġara zülfüne ġullar olduğum
Diyor Ġaracoğlan aman neyimiş
Meyvenin eyisin ayı yerimiş
Göňül kimi severse güzel oyumuş1442
Duy ġara zülfüne ġullar olduğum
239. ĠIL NAMAZI ĠIL NAMAZI1443
Ömer Kına, bu türküyü 2016 yılında kaçan bir kızının üzerine söylemiştir. Kızının kaçmasını bir
türlü içine sindiremeyen Kına, bir ara kızını öldürmeyi bile düşünür. Nüfus Müdürlüğüne kızını
evlatlıktan men etmek için gider, ancak böyle bir kanun olmadığı için sildiremez. Bir gün bir
hocaya gider. Hoca Kına’ya beş vakit namaz kılmasını önerir. Beş vakit namaza başlayan Kına;
bir ara duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Sabah namazıňı ġılsan
Erenlere yoldaş olsan
Ölenleri sen de görsen1444
Ġıl namazı ġıl namazı
Öğleni ġıldığın zaman
Ġalbiňe getirme gümen
Yoldaş oluyor saňa iman1445

Bu dörtlük, Ömer Kına ile 10.03.2019 tarihinde yaptığımız görüşme esnasında söylenmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1442
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1443
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde
oturan Börklü Ömer lakaplı 1956 doğumlu Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1444
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1445
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1440
1441
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Ġıl namazı ġıl namazı
İkindini terk etme sakın
Uzak değil ecel yakın
Burda ġalıyor tarla takım1446
Ġıl namazı ġıl namazı
Namazı ġılarsan nolur
İman saňa yoldaş olur
Müslüman olduğunu bilin
Ġıl namazı ġıl ňamazı1447
Akşamıňan yatsını ġılmadan yadma
Şeytanın sözünü dudma
İmansız ahrete gedme1448
Ġıl namazı ġıl namazı
Sen ġılıyoň mu diye sorma (Ah ulan ah)
Oňa buňa ġafa yorma
Mümkünse yalan söyleme1449
Ġıl namazı ġıl namazı
Ömer Kına’m söyler sözün
Hak’a bütün eyle özün
Yardım etmez (saňa) oğlun ġızın
Ġıl namazı ġıl namazı
240. BİLEMEDİM BİR DERDİN VAR ĠIZ SENİN I1450

1446

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu dörtlük daha sonraki derleme çalışmalarında derlenmiş olup kaynak kişinin dediği sıraya göre
türküye dâhil ettik.
1448
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1449
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1450
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1956 doğumlu Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1447
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Elinde sazı ile gezen Karacaoğlan’ın karşısına güzel bir kız çıkar. Kız, Karacaoğlan’ın çok hoşuna
gider. Kızı çok üzgün, mutsuz gören Karacaoğlan kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Güzelsiz yaylaya ġonup göçülmez
Kelle kesmeyiňen ġanlar saçılmaz
Gelirim geçerim gözün açılmaz1451
Ne derdin var bilemedim ġız senin
Yiğidin bindiği Arap atıdır
Şahanın yediği durna etidir
Söyle güzel nişanlın mı kötüdür1452
Ne derdin var bilemedim ġız senin
Diyor Ġaracoğlan ermediler mi
Domurcuk güllerin dermediler mi
Yoksa sevdiğine vermediler mi1453
Ne derdin var bilemedim ġız senin
241. BANA KARA DİYEN DİLBER I1454
Karacaoğlan’ın adını çok duyan bir kadın, Karacaoğlan’ı görmeden Karacaoğlan’a karşı derin
duygular beslemeye başlar. Karacaoğlan’ın nasıl biri olduğunu çok merak eden bu kadın, onu
görmek için yanıp tutuşur. Komşularından biri, bu kadına Karacaoğlan’ın sıklıkla geçtiği bir yeri
tarif eder ve Karacaoğlan’ın mutlaka oradan geçeceğini söyler. Bu yer, bir pınar başı olup kadın,
bu pınarın başında Karacaoğlan’ı beklemeye koyulur. Bir müddet sonra elinde sazıyla esmer bir
adam pınarın başına gelir. Kadın, bu adama kim olduğunu sorar. Adam da Karacaoğlan olduğunu
söyler. Hayalinde büyüttüğü Karacaoğlan ile karşısında duran Karacaoğlan arasında dağlar kadar
fark olduğunu gören kadın tam bir hayal kırıklığı yaşar. Hayal kırıklığı yaşayan bu kadın,
Karacaoğlan’ı küçümseyerek o kadar seneden beri merak ettiğim Karacaoğlan senin gibi kara biri
miymiş, ben de seni farklı biri sanıyordum, sen ġapġara Abdal gibi bir adammışsın, boşuna âşık

1451

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1453
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1454
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan)
köyünde oturan 1956 doğumlu Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1452
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olmuşum ben sana, şeklinde hakarete varan sözler sarf eder. Kadının bu sözlerine çok içerleyen
Karacaoğlan kadına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bana ġara diyen dilber
Ġaşların ġara değil mi
Eğil de bir kere öpeyim
Gözlerin ġara değil mi
Beni ġara deyip yerme
Mevla’m yaratmış hor görme
Gözlere çekilen sürme
Sürme de ġara değil mi
Ġaracoğlan derler bana
İşim olmaz andan sona
Ağalar beyler içerler
Ġahve de ġara değil mi
242. MEKÂN ĠURSAM ĠARLI DAĞLAR BAŞINA1455
2018 yılında Ömer Kına, çok ağır hasta olur. Yedi ay boyunca yatağa mahkûm kalır. Yedi aydan
sonra iyileşir. İyileşince hayatındaki zorlukları, hastalığı aklına gelir ve duygulanarak aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Mekân ġursam ġarlı dağlar başına1456
Alır geder beni sel beni yavaş yavaş
Varabilsem yârin eşik daşına
Ġuvar beni der ki öl yavaş yavaş1457
Nasıl edem dünya senin elinden1458
Boğulmuşam gözyaşımın selinden

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 22.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünde oturan Ömer Kına’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1456
İki defa tekrar edilmektedir.
1457
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1458
İki defa tekrar edilmektedir.
1455
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Osandım ben ġaypak insanların dilinden1459
Ağla gözyaşlarım sil yavaş yavaş
Ömer Kına’m der de övünürdüm1460
Boşa geldiğimi sonradan bildim
Ayrı düşdüm tüm insanlardan çekildim1461
Ağla gözyaşların sil yavaş yavaş1462
243. ERZİNLİOĞLU’NUN AĞIDI1463
Çok eski zamanlarda üç kişi geyik avına gider. Bu üç kişi dayı, dayının yeğeni (Erzinlioğlu) ve
bir komşularıdır. Bunlar dağda geyik avlarken bir geyiğe tesadüf ederler. Erzinlioğlu, bu geyiğin
peşine takılır ve geyiğin izini sürer. Uzun uğraşlar sonrası Erzinlioğlu, geyiği bir yerde sıkıştırır
ve geyiği vurur. Geyiğin derisini yüzer. Bu arada vakit akşam olmuştur. Tabii o zamanlar
elektirik, telefon gibi teknoloji ürünleri olmadığı için Erzinlioğlu, geyiğin derisini yüzdükten
sonra geyiğin postunu üzerine örterek orada yatar. Aradan bir müddet geçtikten sonra gencin
dayısı ve komşuları olan genç geyik derisinin içinde yatan Erzinlioğlu’nun olduğunu anlamadan
geyiğin yattığını düşünürler. Erzinlioğlu’nun dayısı, geyiğe doğru nişan alır ve bir el ateş eder.
Erzinlioğlu, kurşunun değmesiyle bir çığlık atar ve orada ölür. Dayı ve diğer genç, geyik
sandıkları geyik derisini çekince Erzinlioğlu’nun al kanlar içinde cansız yattığını görürler. Dayı
yeğenini vurmanın acısıyla orada aşağıdaki dörtlükleri yeğeninin ağzından söyler:
Uyku geldi ala göze süzüldü
Geyik geldi alnacığıma düzüldü
Teltik çeken barnacığım büzüldü
Gedin dostlar ben gedemez oldum

1459

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1461
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ayrı düşdüm Celil Ahmed’den
çekildim” şeklinde söylenmiştir.
1462
Börklü Ömer ile 10.03.2019 tarihinde yaptığımız görüşmede bu dizeyi “Dostum bu halıma gül yavaş
yavaş” şeklinde icra etmiştir.
1463
Bu ağıt, 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Börklü Ömer lakaplı
Ömer Kına’nın kendi evinde Ömer Kına ve Mehmet Yutkal’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Börklü Ömer bu ağıdı hikâyesiyle birlikte 1974-75 yıllarında teyzesinin oğlu Kasım Kürek lakaplı Mehmet
Yandak’dan öğrenmekle birlikte son iki dörtlüğünü hatırlayamadığını belirtmiştir. Derleme yaptığımız
esnada orada bulunan Mehmet Yutkal, bu ağıdın son iki dörtlüğünü hatırladığını söyledi. Biz de derlemeyi
aynı anda yapmaya karar vererek derleme çalışmasına başladık. Ömer Kına, ağıdın hikâyesini anlatıp ilk
dört dörtlüğünü icra ettikten hemen sonra Mehmet Yutkal, ağıdın son iki dörtlüğünü icra etmiştir.
1460
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Yol altından ġarı anam çıkışın
Top top edip de ak saçını yoluşun
Beğ Mustafa’m nerde deyip soruşun
Gedin dostlar ben gedemez oldum1464
Yol üsdüne ġoca babam çıkışın
Gözü yaşı sakalına döküşün
Beğ Mustafa’m nerde deyip soruşun
Aldatman ġocaya öldü den beni
Tüfeğim ġayada asılı ġaldı
Elbisem bohçada basılı ġaldı
Nişannım ellerde küsülü ġaldı
Gedin dostlar ben gedemez oldum
Çek yeğenim tüfeciğin ġurulsun
Akıl bize de ġısmet size verilsin
Sıkmasan dayım da elim ġırılsın1465
Siz gedin de ben gedemez oldum
Erzinlioğlu’m (da) gelir oldu ıraktan
Avcıları bekleşiyo sulakda
Ya ġızıl ġoltukdan ya da kürekden1466
Siz gedin dostlarım (da) gedemez oldum
244. KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KIZIN AĞIDI I1467

Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’yla 10.09.2019 tarihinde önceden derlediğimiz türkülerin
anlamadığımız yerlerini düzeltirken/yazarken son dizeyi ilk derlemede yanlış söylediğini doğrusunun ise
“Aldatın ġarıyı yolda den beni” şeklinde olması gerektiğini söyledi.
1465
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Siz gedin dostlarım da gedemez
oldum” şeklinde söylenmiştir.
1466
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1467
Bu ağıt, 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Börklü Ömer lakaplı
Ömer Kına’nın kendi evinde Ömer Kına ve Mehmet Yutkal’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Kına, bu ağıdı hikâyesiyle birlikte 1970’li yıllarda teyzesinin oğlu Mehmet Yandak’dan öğrenmekle birlikte
sadece ağıdın iki dörtlüğü aklında kaldığını belirtmiştir. Derleme yaptığımız esnada orada bulunan Mehmet
Yutkal, bu ağıdın bir dörtlüğünü hatırladığını söyledi. Biz de derlemeyi aynı anda yapmaya karar vererek
1464
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Zamanında bir kız ile bir oğlan birbirini çok severler. Bu iki genç evlenmek isterler ama aileleri
bu evliliğe karşı çıkar. Oğlan ile kız birlikte kaçmaya karar verirler ve bir gün kaçarlar.
Kahramanmaraş’tan kaçan bu gençler, Hoğdu yaylasından Yeşilyurt köyünün bir yerine
geldiklerinde dinlenmek için mola verirler. Bu arada kızın kaçtığını öğrenen kızın erkek
kardeşleri, bu gençlerin peşine düşmüştür. Yeşilyurt köyünün az aşağısında bulunan bir yerde
dinlenen bu gençleri kızın kardeşleri yakalar ve bir kılıç darbesiyle kızı öldürür. Oğlan da kızın
ağzıyla aşağıdaki dörtlükleri söyler. O zamandan sonra kızın öldürüldüğü ve mezarının olduğu
bu yere yöre halkı “Ziyaret” demektedir.
Evlerinin önü kiraz
Kirazın dalları biyaz
Gine öddü ġanlı horoz1468
Uyan Ali’m sabah oldu
Ali’nin geydiği atlas
Atlasa inneler badmaz
Güvey oğlan böyle yadmaz1469
Uyan Ali’m sabah oldu
Ġardaşın ardımdan ulaşdı
Görünce tedbilim şaşdı
Bir ġılıcınan vurunca1470
On beliğim birden düşdü
245. SUDAN GEDEN ALLI GELİN II1471

derleme çalışmasına başladık. Ömer Kına, ağıdın hikâyesini anlatıp ilk iki dörtlüğünü icra ettikten sonra
Mehmet Yutkal, ağıdın bir dörtlüğünü daha icra etmiştir.
1468
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1469
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1470
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1471
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında
Dingil denen yaylalık bir yerde hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü 18-20 yaşlarında ezgisiyle birlikte babası Âşık Celil Göl’den
öğrenmiştir.
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Karacaoğlan, bir yerden geçerken gelin1472 zannettiği bir kız görür. Bu kızdan hoşlanan
Karacaoğlan kendi kendine eğer kız iyi ahlaklı ise bu kızı alırım, iyi ahlaklı değilse çeker giderim,
diye düşünür. Bunun için kızı denemeye karar verir. Eğer kız, kendi türkülerine olumlu yanıt
verirse bunun iyi bir eş olmayacağını; olumlu yanıt vermezse iyi bir eş olacağını düşünerek kıza
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar. Kız da Karacaoğlan’ın her dörtlüğüne cevap verir.
Dolayısıyla türkü Karacaoğlan ile kızın karşılıklı atışmasından oluşmaktadır.
Aldı Karacaoğlan
Sudan geden allı gelin
Gelin kimin gelinisin
Ağ yâr bir su ver içeyim
Gelin kimin gelinisin1473
Aldı Kız
Su değildir senin derdin
Görmek ise yeter gördün
Oğlan burda çokça durdun
Agam gelir döğülürsün
Aldı Karacaoğlan
Dövülürsem dövüleyim
Sövülürsem sövüleyim
Gelin saňa kul olayım1474
Pertev Naili Boratav, Köroğlu adlı eserinde Köroğlu’nun Özbek rivayeti hakkında bilgi verirken bu
rivayette göçebelerdeki kadın erkek münasebetinin çok iyi korunduğu tespitinde bulunmaktadır. Türkmen
gelini, yakışıklı Ivaz’ı görünce kendisinin talihine Ivaz gibi bir yakışıklıya değil de çirkin bir koca
düşmesine lanet okumaktan çekinmez. Hatta daha da ileri giderek böyle bir yakışıklı gençle bir gece birlikte
olanın dünyada hiçbir arzusu kalmaz, demekten de çekinmez. Boratav, bu çözümlemeden hareketle sözü
Karacaoğlan’a getirir ve “Karacaoğlan gibi halk şairlerimizin, ‘Gelin! Küçücük gelin! Güzel gelin!’
hitaplarıyla dolu türküleri, aşk mefhumunun göçebelerde ne kadar geniş ve serbest olduğunu gösterebilir.”
(2016: 144) diyerek göçebe toplumlarda kadın erkek ilişkilerinin daha serbest olduğunu ifade etmektedir.
Boratav’ın değerlendirmesinden hareketle Karacaoğlan’ın da göçerevli bir kültür ortamında yaşam
sürdürdüğü göz önüne alınırsa Karacaoğlan’da bu tarzda türkülerin olması oldukça normal görünmektedir.
1473
26.09.2019 tarihinde yazamadığımız bazı sözcükleri düzeltmek için derleme çalışmalarımızda bu dizeyi
“Ölürsem ġanlım olursun” şeklinde olması gerektiğini söyledi.
1474
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dizenin ikinci tekrarında dördüncü dizedeki “Ölürüm”
sözcüğü yerine “ölürsem” sözcüğünü söylemiştir.
1472
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Ölürüm ġanlım olursun
Aldı Kız
Sen yaylaya göçmedin mi
Soğuk sular içmedin mi
Gözel görüp geçmedin mi
Beni gördün del(i) olursun
Aldı Karacaoğlan
Yüce dağlara göçünce
Soğuk suların içince
Ġocayıp vaktın geçince
Taşları alır dövülürsün
Aldı Kız
Benim adım Emine Hatun
Ağamı görünce korkan
Telli perçemlisin oğlan
Ne dedim ki darılırsın
Kızın yumuşadığını gören Karacaoğlan, bu kızın kendine yaramayacağını düşünür ve aşağıdaki
dörtlüğü söyledikten sonra kızın oradan ayrılarak yoluna devam etmeyi düşünür.
Aldı Karacaoğlan
Ġaracoğlan saňa vurgun
Döşlerin elmadan dolgun
Sevindirdin beni bugün1475
İňşallah cennet görürsün

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü dize “Beni sevindirdin
bugün” şeklinde söylenmiştir.
1475
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Karacaoğlan, bu dörtlüğü söyledikten sonra kız kendini iyice tanıtmak amacıyla aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Aldı Kız
On yedi benim yaşlarım
Ġaleme beňzer ġaşlarım
Ġoncaya beňzer döşlerim
Sarılayım nenni nenni
On yedi benim yaşlarım
Ġaleme beňzer ġaşlarım
Altın ġafesde beslerim
Böyütürüm nenni nenni
Gümüşoluğ’un başında
Gören olur çekileyim
Yatağına ben varayım
Böyüteyin nenni nenni
Benim adım Emine Hatun
Parayınan allım satın
Bilirim yârın ġıymatın
Sarılayım nenni nenni
Kendisinin sözlerine kanan bu kıza hiç yüz vermeyen Karacaoğlan, yoluna devam eder.
246. BİNİN GARDAŞLAR DA GEDELİM AVA1476
Karacaoğlan bir gün arkadaşlarıyla ava gider. Av sırasında Karacaoğlan’ın arkadaşlarından biri,
bir diğer arkadaşını yanlışlıkla vurarak yaralar. Yaralanan arkadaş ölmek üzereyken Karacaoğlan,

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında adına
Dingil denen yaylalık bir yerde hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında ezgisiyle birlikte Âşık Cine Kiki’den
öğrenmiştir.
1476
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ölmek üzere olan arkadaşının ağzıyla aşağıdaki dörtlükleri söyler. Ölmek üzere olan arkadaşı evli
olup çocukları da vardır.
Binin gardaşlar da gedelim ava
Kırıldı bülbülü bozuldu yuva
Yazın mektubumu gönderin eve1477
Baş defterde nazlı yârim ağlasın
Gedmezse nüfusum geri gelirim
Hanı benim (de) ak sakallı pederim
Hanı benim Hacı Báğ’im Haydar’ım1478
Aralıkda (da) ġuzularım ağlasın
Ġurşun değdi (de) ġuluncumdan döşüme
Böyle olursa çok işler gelir başıma
Yazın tarihimi mezar taşıma1479
Yârim gelip geçtikçe görsün ağlasın
İşde geldik (de) Ballenin Düzü’ne
Ağlasın ağlasın (da) vursun dizine
Benden selam söylen (de) emmim ġızına1480
Çırpına çırpına dönsün ağlasın
Diyor Ġaracoğlan edem yasanı
Ġarbi derler (de) seher çağı esene
Düldül’ün yamacı Hıyarkesen’e1481
Dostum oralara çıksın yaylasın
247. ŞU ĠARŞIMDA DURAN GÖZEL1482

1477

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1479
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1480
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1481
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1482
Bu hikâyeli türkü, Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında adına Dingil denen yaylalık bir yerde
hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırının önündeki bir ağacın altında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
1478
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Karacaoğlan bir gün elinde sazıyla gezerken bir pınar başında bir güzel görür ve bu kızdan
etkilenir. Eline sazı alan Karacaoğlan aşağıdaki dörtlükleri orada söylemeye başlar.
Şu ġarşımda duran gözel
Beni görmüş gülüp durur
Benim seni sevdiğimi1483
Cümle âlem bilip durur
Erbişim ġuşak belinde
Hak’ın kelamı dilinde
Doldurmuş kadeh elinde1484
İçememiş tutup durur

Kadehi alsam elinden
Sarılsam ince belinden
Heç mi bilmen yâr halımdan1485
Gözüm seni güdüp durur
Karacoğlan der nolalım
İki göňül bir olalım
Canı candan sarılalım1486
Can intizar olup durur
248. ŞU GÖLLERDE ÖTEN ĠUŞLAR1487
Karacaoğlan elinde sazıyla giderken bir göl kenarında birkaç güzel kız ve gelin görür ve bu
güzellere duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir.

derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında ezgisiyle birlikte babası Âşık Celil
Göl’den öğrenmiştir.
1483
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1484
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1485
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1486
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1487
Bu hikâyeli türkü, Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında adına Dingil denen yaylalık bir yerde
hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde
oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli
türküyü ilk gençlik yıllarında ezgisiyle birlikte babası Âşık Celil Göl’den öğrenmiştir.
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Şu göllerde öten ġuşlar
Ördeğinen ġaz değil mi
Bir yiğidi candan eden1488
Kömür gözlü ġız değil mi

Kaz dururken baz dururken
Tele alışgın saz dururken
Kömür gözlü ġız dururken1489
Gelin sevmek ar değil mi
Ördeği ayırsak ġazdan
Ne gelir mefasız sözden
Sözün bilmez cahil ġızdan1490
Gelin sevmek e(yi) değil mi
Ġaracoğlan derler baňa
Yârimi (de) ġoymam daňa
Bir çift öpüş verdin baňa1491
Sevdiğine az değil mi
249. AK BİLEKDE SARI HAKİK1492
Karacaoğlan, bir gün bir düğüne kınacı âşık olarak çağrılır. Kınada saz çalarken sazın teli kopar.
Sazın telinin kopması üzerine Karacaoğlan’ın içine bir kurt düşer. Kendi kendine bu sazın telinin
kırılmasında mutlaka bir hikmet vardır, diye düşünür. Oradakilere eve gidip sazın telini değiştirip
geleceğini söylerek ayrılır. Bu arada Karacaoğlan’ın hanımını yıllardır çok seven ve kavuşamayan
Karacaoğlan’ın amcasının oğlu, Karacaoğlan’ın hanımına bari seninle evlenemedim, ne olur bir
gece senle aynı yatakta sırt sırta bacı-kardeş gibi yatalım, diye çok ısrar eder. Karacaoğlan’ın
1488

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1490
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1491
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1492
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında
Dingil denen yaylalık bir yerde hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında ezgisiyle birlikte Âşık Cine Kiki’den
öğrenmiştir. Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Görkem ve Tülüce, 2008: 67-68).
1489
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hanımı bu teklifi gönülsüz de olsa kabul etmek zorunda kalır. Karacaoğlan’ın kınacı âşık olarak
gitmelerini fırsat bilen Karacaoğlan’ın amcasının oğlu, Karacaoğlan’ın hanımıyla aynı yatakta
sırt sırta yatarlar ve uyurlar. Evine gelen Karacaoğlan amcası oğlu ile hanımını aynı yatakta görür.
Metanetini koruyan Karacaoğlan, üstündeki günümüzün pardösüsüne benzeyen maşlahanını
bunların üzerine sessizce örter. Böyle yapmasının amacı ise hanımı ile amcasının oğlunu aynı
yatakta birlikte uyuduğunu gördüğünü belli etmektir. Karacaoğlan, üstündeki hırkasını serdikten
sonra sessizce oradan ayrılır ve düğün evine gelerek icrasına kaldığı yerden devam eder.
Sabahleyin uyanan Karacaoğlan’ın hanımı, üstlerindeki Karacaoğlan’ın maşlahanını görmesi
üzerine Karacaoğlan’ın geldiğini ve kendilerini gördüğünü anlar. Bu duruma çok üzülen
Karacaoğlan’ın hanımı yanındakini uyandırır ve durumu ona anlatır. Karacaoğlan’ın amcasının
oğlu ise buna ihtimal vermese de Karacaoğlan’ın hanımı, maşlahı göstererek kınaya giderken
bunu giymişti, der. Artık yapacak bir şey yoktur. Karacaoğlan da kınada sabaha kadar türküsünü
söyledikten sonra eline sazını alarak evine doğru yola koyulur. Karacaoğlan’ın evinin önünde
devamlı oturduğu büyük bir taş vardır. Evine gelen Karacaoğlan, utançtan yüzü kıpkırmızı olan
hanımının siyah elbiseler içinde kapıda beklediğini görür. Karacaoğlan’ın hanımı daha önceleri
Karacaoğlan bir yerlere gidip eve geldiğinde kapıda hoş sohbetle karşılar, bir isteği olup
olmadığını sorarmış. Ama bu kez, utancından ağzını açıp bir kelime edemiş. Hiçbir şeyden haberi
yokmuşcasına davranan Karacaoğlan, her zamanki oturduğu taşa oturarak aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ak bilekde sarı hakik1493
Zülfünü gerdana dökük
Ġaşın melul boynun bükük1494
Dosdum neler duydun bugün
Yüce dağdan bakınırdım1495
Lale sümbül takınırdım
Seni elden sakınırdım1496
Sen ellere uydun bugün
Fani Ġaracoğlan fani1497

İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1495
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1496
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1497
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1493
1494
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Veren Mevla’m alır canı
Sevmediğim siyah donu1498
Yâr ġarşımda geydin bugün
Karacaoğlan bu türküyü okuduktan sonra karısı utancından tek bir kelime edemediği gibi
yerinden de kımıldayamaz. Bunun üzerine Karacaoğlan bir türkü daha okur.
Dolandım da geldim Urum’u Şam’ı
Sevdiğim yüzüyün nuru ġalmamış
Oğrun oğrun (da) aşinalık ederken1499
Şimdi söyleyecek dilin ġalmamış
Kömür gözlüm ben de bunu bilmedim
Yıkılıp bahçana gülün dermedim
Bir gece koynunda mihrap olmadım1500
Şimdi el değmedik yerin ġalmamış
Kadara da Karacoğlan kadara
Sırrın verme nolur kötü adama
Çoluk çocuk doldurmuşun odana1501
Varıp oturacak yerin ġalmamış
Karacaoğlan, bu türküyü söyledikten sonra hanımından ayrılır ve bir daha evlenmemeye yemin
eder. Karacaoğlan, kendine lazım olan ufak tefek eşyasını ve sazını eşeğinin heybesine koyar ve
Haruniye’deki (Düziçi) evinden ayrılarak Kozan’a doğru yola koyulur. Yolda eşeğiyle ve elinde
sazıyla giderken halkın sorunlarını dinlemek için yolculuğa çıkan eski ismi Ġars yeni adı Kadirli
olan ilçenin kadısı ile eski ismi Sis yeni ismi ise Kozan olan ilçenin müftüsünü görür. Aynı şekilde
kadı ile müftü de uzaktan elinde sazı olan Karacaoğlan’ın geldiğini hayal meyal görür. Tabii,
gelenin Karacaoğlan olduğunu bilmemektedirler. Müftü, kadıya uzaktan gelen Karacaoğlan’ı
eliyle göstererek ta öteden biri geliyor, görebiliyor musun? diye sorar. Kadı da bu gelenin “kelp”
olduğunu söyler. Kelp, Arapça köpek demektir. Kadı’nın sözü Allah tarafından Karacaoğlan’a
ayan olur. Bu söze çok içerleyen Karacaoğlan, eline aldığı bir sopayla eşeğini dövmeye başlar.
1498

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1500
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1501
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1499
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Karacaoğlan’ın sopayla eşeğini dövdüğünü gören müftü ile kadı; yazık değil mi, dili dişi olmayan
hayvanı dövmen? şeklinde Karacaoğlan’a çıkışırlar. Karacaoğlan ise “Ben bu eşeğe her zaman
sana söz düşmeden konuşma, saz çal, meclislere gir gibi nasihatler ediyorum ama bu eşek benim
sözümü tutmuyor. Ben ille de gider ya Ġars’a geder ġadı olurum ya da gider Sis’e Müftü olurum,
diyor. Hiç söz dinlemiyor bu eşek” der. Kendilerine taş geldiğini anlayan kadı ile müftü, bu sözler
üzerine çileden çıkarlar. Kadı ile Müftü’nün iyice sinirlendiğini gören Karacaoğlan, kadı ile
müftüye kendisine köpek dediklerini duyduğunu söyler. Madem bana köpek dediniz, ben de size
dörtlüklerle soru sorayım, bakalım cevap verebilecek misiniz? der ve aşağıdaki dörtlükleri
söylemeye başlar:
Her sabah her sabah ezan verirsin (Hoca’m verirsin)
İlim nedir (de) irfan nedir din nedir
Okumuş da ince dilden bilirsin (bilirsin)1502
Ateş nedir (de) alev nedir kül nedir (Hoca’m)
Beş ġardaş da bir köynekde dururlar (dururlar)
Köynek durur (da) birer birer yürürler
Ona inanmazsan örde vururlar (vururlar)1503
Ateş nedir (de) alev nedir köz nedir (Hoca’m)
Gettiğim yol da Hak İslam yolu (Hak İslam yolu)
Evvela Muhammed de ahiri Ali
Üç yüz atmış altı selvinin dalı (selvinin dalı)1504
Arasında biten iki gül nedir (Hoca’m)
Cennet’in kapısında üç sabu bekler (üç sabu bekler)
İkisi yörür de biri ġalaklar
Sallanı sallanı (da) gelen melekler (melekler)1505
İsimlerini biliyom da şeriflerin bil nedir (Hoca’m)
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki
içerisindeki “bilirsin” sözcüğü kullanılmamıştır.
1503
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki
içerisindeki “vururlar” sözcüğü kullanılmamıştır.
1504
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki
içerisindeki “selvinin dalı” sözcüğü kullanılmamış, ayrıca dördüncü dizenin sonundaki
içerisindeki “Hoca’m” sözcüğü iki defa kullanılmıştır.
1505
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki
içerisindeki “melekler” sözcüğü kullanılmamıştır.
1502

parantez
parantez
parantez
parantez
parantez
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Ġaracoğlan der ki bu bize ardır (bu bize ardır)
Deryanın içinde bir balık vardır
Balığın ġarnında da üç ġutu vardır1506
İkisin biliyom da birin bil nedir (Hoca’m)
250. YAYLA SENİN İÇİN CİĞERİM YAKTIM1507
Âşık Celil Göl, yaşı ilerlediği için artık eskisi gibi kendi köyünün yaylalarına gidip gelemez.
Eskiden çok gittiği ve yayladığı yaylalar (Bihassa da Seki Yaylası) buram buram burnunda
tütmektedir. Bir gün evinde otururken bu duygular içinde aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yayla senin için (de) ciğerim yaktım
Deryalar gibi engine akdım
Ayrıldım senden gözyaşı dökdüm1508
Ben gediyom yayla ġal melül melül
Yayla sende biraz yayladım
Yalvarıp Mevla’ya dua eyledim
Üç dört ay sende yayla yayladım1509
Ben gediyom yayla ġal melül melul
Havayı da deli gönlüm havayı
Ateşe ġoyarlar (yağlı)1510 tavayı
Yedim içdim sende sürdüm sefayı1511
Ben gediyom yayla ġal melül melül

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda dördüncü dizedeki “biliyom” sözcüğü
yerine “bilirim” sözcüğü kullanılmış ayrıca dözrdüncü dizenin sonundaki parantez içerisndeki “Hoca’m”
sözcüğü iki defa söylenmiştir.
1507
Bu hikâyeli türkü, Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında adına Dingil denen yaylalık bir yerde
hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırının önündeki bir ağacın altında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü 1993 yılında ezgisiyle birlikte babası Âşık Celil Göl’den
öğrenmiştir.
1508
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1509
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1510
Âşık Güllü Mehmet, türkü okurken bu “yağlı” sözcüğünü söylemeyi unutmuştur. Kendisine ait bir
defterde bu sözcük olduğundan dolayı biz burada bu sözcüğü koymak ihtiyacı hissettik.
1511
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1506
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Yadını da deli gönlüm yadını
Seki vurmuşlar da senin adını
Yaylıyan bilir senin tadını1512
Ben gediyom yayla ġal melül melül
Bazı dostların da vardır arısı
Ġocadım (da) geddi ömrümün yarısı
Ġazandık beş on tas mısır darısı1513
Ben gediyom yayla ġal melül melül
Âşık Celil der ki ben de nolamam
Şu yalan dünyada muradıma eremem
Vadem yeter belki yeni yıl gelemem1514
Ben gediyom yayla ġal melül melül
251. ELLER GÖÇDÜ ĠIŞLASINA DERİLDİ1515
Âşık Celil Göl’ün kendi köyü Yeşilyurt’un (Zindeğan) üst taraflarında adına Seki denen bir yerde
tarlası vardır. Bu tarlayı sürecek ne bir öküzü ne de bir traktörü vardır. Buğday ekim zamanı
geldiğinde her kime vardıysa da kimse sürmez. Kendisi o zamanlar yeni evli olduğu için daha
çoluk çocuğu da ya olmadığından ya da küçük olduğundan olacak ki tarlayı işleyecek eleman da
bulamaz. İşte böyle bir günde kara kara düşünürken aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Eller göçdü ġışlasına derildi
Bizim ġısmet yaylalardan verildi
Gün ġalmadı vakit geldi derildi1516
Çift sürecek bir vasıtam yok benim

1512

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1514
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1515
Bu hikâyeli türkü, Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında adına Dingil denen yaylalık bir yerde
hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırının önündeki bir ağacın altında 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce ezgisiyle birlikte babası Âşık Celil Göl’den
öğrenmiştir.
1516
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1513
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Yağmur yağar da suları çağlar
Burada durmakla dağlar ne anlar
Moralim bozuldu (da) gözlerim ağlar1517
Sil arkadaş diyecek dosdum yok benim
Davar gider engebeye akışır
İstemiyenler geriden bakar gülüşür
Ġuran Muhammed’e uymuş yakışır1518
Vay ciğerim diyecek (de) anam atam yok benim
Deli gönlüm der de ızılar
Gönlüm kırık da ciğerciğim sızılar
Şimdi burda gerek oldu ġuzular1519
Issız ġaldım da ġonum ġoňşum yok benim
Nerir de deli gönlüm nerir
Bazıları da murada erir
Çalışır dilersen Mevla’m bol bol verir1520
Allah’tan başka kayıranım yok benim
Âşık Celil der de nacır
Çit sürerler gacır ġucur
Hakiki Müslüman olsa (da) acır1521
Beş vakit namazlı Müslüman elim yok benim
252. GÖKYÜZÜNDE BÖLÜK BÖLÜK DURNALAR I1522

1517

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1519
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1520
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1521
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1522
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 26.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünden 1964 doğumlu Âşık Güllü (Mehmet Göl) den Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’nın
evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Göl, bu hikâyeli türküyü babası Âşık Celil’den
1980’li yıllarda öğrenmiş ve bir deftere yazmıştır.
1518

1113

Karacaoğlan elinde sazıyla giderken yorulur ve dinlenmek için bir yere oturur. Karacaoğlan,
dinlenirken gökyüzünde uçan turnaları görür ve duygulanır. Duygularını turnalar üzerinden dile
getirerek aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Gökyüzünde (de) bölük bölük durnalar
Erkan edin şu halime bak benim
Şahin pençe vurdu tüyünü ığralar1523
Ġanadımdan bir ok değdi berk benim
Gökyüzünde (de) durnam bölükdur bölük
Ayrılık elinden ciğerim delik
Önü muhabbetlik sonu ayrılık1524
Depreşdirmen (de) eski derdim çok benim
Bir gedip de beş ardına bakılmaz
Kim ölüp de kim ġaldığı bilinmez
Ölsem gurbet elde gözüm yumulmaz1525
Anam atam bir ağlarım yok benim
Diyor (da) Ġaracoğlan ġırklar erenler
Ben gediyom hoşca ġalın yarenler
Ġonuşduğum (da) kavim ġardaş yarenler1526
Söğündürmen çıralarım yak benim
253. DÜLDÜL DAĞI I1527
Karayiğit Osman, bir gün Düldül Dağı’na geyik avına çıkar. Düldül’ün yamaçlarında avlanırken
Düldül’ün hayranlık veren heybetli duruşu ve manzarasından etkilenerek aşağıdaki dörtlükleri
söyler:

1523

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1525
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1526
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1527
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çatak köyünde
oturan 1969 doğumlu Ökkeş Hak’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Ökkeş Hak,
bu hikâyeli türküyü Düziçi’nin Çitli köyünde oturan ünlü âşık Karayiğit Osman’ın amatörce kaydedilmiş
bir kasedinden 1985 yılında dinleyerek öğrenmiştir.
1524
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Atlığ’a çıkınca da ġarşıda görünüyor Beşikbeleği
Ġarşıda görünüyor da çift Ġurtġulağı
Gedmek istiyorsan Düldül’e gör Başyolağ’ı
Düldül’e oradan çıkılıp geder (of, of) gider efendim
Bir yol da Hüseyin Yaylası’na varıp durursun
Ordan kalkıp da Erenler’e varırsın beyler varırsın
Yayak Bel’den de düz ovayı görürsün
Düziçi’ne de oradan (of, of) bakılıp gider
Çağşağ’ın Yaylası biraz derindir
Başkonuş Yaylası vardır da (beyler, beyler) suyu serindir
Yayak Bel’den Kefen Düldül görünür görünür
Maraş yolcuları da oradan (of, of) çekilip gider
Ġarşıda görünüyor da Hoğdu Ovası
Cana can ġatıyor da (Düldül, Düldül) temiz havası
Nacar derler de Farsak Çatak Yaylası
Güz bahar ayı geldiğinde çadırları sökülüp gider
Âşık Osman da bu kadarın söyledi
Meraklısı da himasını avladı (Düldül’ün) avladı
Nice insan da bu yaylalarda yayladı
Elbette ki insan bu dünyadan çekilip geder
254. ÖKSÜZ ALİ IV1528
Öksüz Ali’nin annesi babası ölünce amcası Öksüz Ali’ye sahip çıkar. Öksüz Ali zamanla büyür
ve evlenme çağına gelir. Öksüz Ali, yeğenini evlendirmek ister. Öksüz Ali, kızını Öksüz Ali’ye
verir. Ancak evlenmeleri konusunda bazı sıkıntılar çıkınca nişanlısı Öksüz Ali’ye kendini
kaçırmasını söyler. Öksüz Ali, amcasının kızını kaçırmak zorunda kalır. Bunlar kaçarlarken

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesinde oturan 1937 doğumlu Muasır Mehmet lakaplı Mehmet Balçık’tan ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir.
1528
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yollları bir mezarlığın yanına düşer. Öksüz Ali, nişanlısını mezarlığa sakladıktan sonra kendisi o
civardaki bir düğüne gider. Öksüz Ali, düğündeyken o mezarlığın yanından geçen bir kervan kızı
görür ve kızı alarak yollarına devam eder. Öksüz Ali, düğünden geldiğinde nişanlısını bulamaz.
Kervancıların izlerini sürerek nişanlısını aramaya koyulur. Nişanlısını, uzak bir yerde
evlendirilirken bulur. Eline kına yaktırmayan nişanlısına sazıyla aşağıdaki dörtlükleri söyleyerek
geldiğini belli etmek ister:
Ey ala gözlerin sevdiğim dilber
Sen gülü kime sundun evvela
Kiprikleri can almıya ġasd eder1529
Kele güzel uçlarını iyele

Mecnun idim Mecnun Mecnun ben oldum (Mecnun ben oldum)
Ġarg oldu gemim de deryada ġaldım
Söyle o geline işde ben geldim1530
Ağlamasın ġına yaksın ağ ele
Öňsüz Ali’m avlağında avında
İstemezler ġaybatında ġovunda
Sultan Ġırşehir’de huzurevinde1531
Ağlar gördüm bir gözleri Göğala
255. SABAHTAN UĞRADIM BÜLBÜL SESİNE1532
Karacaoğlan bir gün elinde sazıyla gezerken bir bahçeye yolu düşer. Bahçede bir ağaçta öten
bülbülü görür ve bu bülbülün ötüşünden çok etkilenir. Bülbülün bu ötüşünden çok etkilenen
Karacaoğlan eline sazı alır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabahdan uğradım bülbül sesine
O da bir yanını güle getirir

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “kele” yerine “hele” sözcüğü
kullanılmıştır.
1530
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1531
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1532
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi
ilçesinin Karacaoğlan Mahallesinde oturan 1937 doğumlu Muasır Mehmet lakaplı Mehmet Balçık’tan ses
kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Balçık, bu parçayı 1960’lı yıllarda Güllü Kahya’dan öğrenmiştir.
1529
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Yiğid olan yiğid sırrını demez
Kötüler ödmeden dile getirir (oy oy oy)
Körün gözüne girsen kör zatı görmez
Namussuza öğüd versen almaz
Bir kötü dilim var ağzıma sığmaz
Kötü dil başıňa bela getirir (getirir)

Selam verme yoldan gidmez yolsuza
Sırrın verme olur olmaz deňsize
Koňşu olma namıssıza arsıza1533
Belkile ırzına hile getirir (oy oy oy)
Ġaracoğlan der de handa kühanda
Derd(i) olmayan bülbül öter mi dalda (oy oy oy)
Çok keramet vardır şu dadlı dilde
Havada uçanı yola getirir (oy oy oy)
256. GELMİŞ ĠOCALIK ĠOCALIK1534
Mehmet Balçık, oğlu Mehmet’i farklı zamanlarda üç kızla nişanlamasına karşın kız tarafı çeşitli
bahaneler ileri sürerek nişanı bozmuştur. Hatta bu nişanın biri, düğün günü kızın başka biriyle
kaçması üzerine biter. Kız kaçarken altınları ise bırakmıştır. Bu olay, Balçık ve ailesinin moralini
son derece bozar. Aynı köyde Balçık’ın bir bacısı vardır. Balçık ve ailesi bu bacısının yanına
varırlar. Balçık ve ailesi evde otururlarken Balçık’ın bacısının komşusu olan bir kız, Balçık’ın
oğlu Mehmet’e varacağını söyler. Balçık, kaçan kıza taktıkları altınları hemen orada o kıza
takarak oğlunu bir kez daha nişanlar ve bir hafta sonra düğün için gün alırlar. Okuntular dağıtılır,
düğün günü gelir ve düğün başlar. Kızı almaya gidecekleri vakit kızın kaçtığını öğrenen Balçık
ailesi, büsbütün yıkılır. Böylece dördüncü nişan da boşa çıkmış olur. Bu olayın ertesi günü Balçık,
akrabaları bulunan Yeşilyurt (Zindeğan) köyüne oğluna başka bir kız aramaya gider. Yeşilyurt
köyünde bir akrabasının kızı vardır. Balçık, bu kızı isteyeceği sırada kaçan kızın bulunduğu
haberini alır ve kızı istemekten vazgeçer. Kaçan kız ile oğlunu tekrardan evlendirirler (Bu kız, iki
1533

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi
ilçesinin Karacaoğlan Mahallesinde oturan 1937 doğumlu Muasır Mehmet lakaplı Mehmet Balçık’tan ses
kayıt cihazı ile derlenmiştir.
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çocuğu olmasına karşın daha sonra tekrar kaçacaktır). Bu olaylardan yıllar sonra Balçık, bir gün
tarlasından gelirken yaşanan bu hadiseler aklına gelir. Yaşı da ilerlemiş olan Balçık duygulanarak
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Değneği aldım elime
Bir ağrı geldi belime
Gedemez oldum yoluma1535
Gelmiş ġocalık ġocalık
Ġulaklarım duymaz oldu
Gören gözüm görmez oldu
Dizlerime sızı geldi1536
Gelmiş ġocalık ġocalık
Sen(e) altmışta bekâr idim
Başta hala çeker idim
Hala oynar mermi sıkar idim
Gelmiş ġocalık ġocalık
Çocuklar baňa gülüyor
Gendi ġocamam sanıyor
Yaşım yetmişe varıyor1537
Gelmiş ġocalık ġocalık
Yeter Māsır Mehmet yeter
Ġocalık ölümden beter
Çocuk sözüňü mü tutar1538
Gelmiş ġocalık ġocalık
257. HAYDİ GURBET ELE BURDAN GÖÇELİM1539

1535

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1537
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1538
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1539
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 03.06.2020 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi
ilçesinin Karacaoğlan Mahallesinde oturan 1937 doğumlu Muasır Mehmet lakaplı Mehmet Balçık’tan ses
1536
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Şekeroluğu (Sehiller) nda oturan Kul Bekir adında bir adam kendi aşireti olan Varsaklarla bir
sebepten dolayı tartışır ve kendi köylülerine küserek Andırın’a yerleşir. Orada uzun müddet kalan
Kul Bekir, yaşlanınca memleketini özler ve köyüne döner. Kul Bekir, köyüne döndüğünde içinde
hısım ve akrabalarının bulunduğu Varsak aşireti, Nacar ve Hoğdu yaylarına çıktığından köyünde
kimseyi bulamaz. Köylülerinin yaylaya çıktıklarını anlayan Kul Bekir, kendisi de yaylaya çıkmak
ister ama yaşlı olmasından dolayı yaylaya çıkmayı göze alamaz. Bunun üzerine eskiden
kendisinin de çıktığı yayla güzergâhlarını içine katarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Haydi gurbet ele burdan göçelim
Baltalı’ya varınca bayrak açalım
Devred’e varınca gözelleri seçelim
Bir yurdumuz Çatak olsun aşiret
Şu Çatak’da boz sığırlar sulanır
Böyük ġızlar Damlalı’ya dolanır
Garipçe yokuşdur yüreciğim bulanır
Bir yurdumuz Çamġonuş’u aşiret
Darılığ’a yokarı cem olur beyler
Erimiş ġarları suları çağlar
Boyyurd Sekisi’ne Seyrani derler
Seyran yeri Ġanlı Seki aşiret
Öküzgötü’ne çıkınca sağa sola bakınır
Böyük ġızlar ayı gülü sokunur
Alt yanınızda İnceloğlu var ondan sakının
O yollardan toplu gedin aşiret
Ġızılġaya dersen evliya yeri
İçdim yârin elinden işde bir dolu
Düldül’ün dibinde Âşığ’ın yeri
Onu baňa dellal edin aşiret

kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Balçık, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki
icracılardan öğrenmiştir.
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Olucak da Günburnu’na dökülür
El ħurur da şu Hodu’ya çekilir
Önünüzde Alıç der yurdunuz var ondan sakının1540
Ordan size ġaħır eder aşiret
Nolurum da Ġul Bekir’im nolalım
Üsdü Nacar suyun ġalan ġanalım
Ġol ġol olup Uzunġoz’a ġonalım1541
Güney Yavşan ġızlar yurdu aşiret
258. DİNLE SEVDİĞİM DİNLE SÖZÜMÜ1542
Mustafa Köse, 1974 yıllında bir kaza sonucu gözlerini kaybeder. Gözlerini kaybeden Köse bu
duruma çok içerler ve yer yer duygulanarak gizli gizli ağlar. Uzun yıllar geçse de bu duruma çok
üzülür. Hanımı, gözlerini kaybettiği zamandan bugüne hep kocasının yanındadır. İşte yine böyle
bir gün hanımı yanındayken gözlerini yitirmenin üzüntüsüyle duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri
söyler:1543
Dinle sevdiğim dinle sözümü
Yalan dünya yaktı benim özümü
Otuz yıldır kayıbettim gözümü1544
Görmedin mi saçlarını sevdiğim
Aşağıdan bir yel esti serinden
Yüreğime bir ok değdi derinden
Gözlerimi ġayıb ettim yerinden
Sormadın mı saçlarını sevdiğim

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Uzunġoz’a” yerine “derelere”
sözcüğü kullanılmıştır.
1542
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Âşık Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Aynı türküyü aynı kaynak kişiden Bekir İşlek de derlemiştir. Derlenen bu türkünüğn varyantı için bkz.
(Tolu ve İşlek, 2018: 134).
1543
Âşık Mustafa Köse bu türküyü ne zaman bize aktarsa duygulanmış ve gözlerinden yaşlar akmıştır.
1544
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1540
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Şu yalan dünyaya geldim ki gülem
Eller gibi ben de murada erem
Belki gözlerimi oldu bir bulan1545
Sormadın mı saçlarını sevdiğim
Ġul Mustafa’m söyler amma boşuna
Belki bu sözlerim gedmez hoşuna
Mağdur diye yazdır mezar daşıma1546
Unutma ha saçlarını sevdiğim
259. ÇOK KELAM GONUŞURSAN AĞZIN İÇİNDE1547
Afşinli Âşık Murat çok uzun yıllar önce Düziçi’ne gelirek kendi bestelediği destanları satarmış.
Âşık Mustafa Köse bu türküyü ondan ilk gençlik yıllarında öğrenmiştir. Köse’nin Âşık Murat’tan
öğrendiği kadarıyla aşağıda verdiğimiz türkünün hikâyesi şöyledir: Âşık Murat, dinine düşkün
biridir. Bir gün peygamber efendimizin Uhud Savaşı ve Peygamber efendimizin ve sahabelerinin
Allah yolunda ne kadar çile çektikleri aklına gelir. Âşık Murat, bu duygu yoğunluğu içerisinde
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çok kelam ġonuşursan ağzın içinde
Çok keramet vardır dilin içinde
Milletin ağzından geri alaman
Söyleme sırrını elin içinde
Sevgili habibin ġıymatıň bilek
Methinden azizdir insanla melek
Sağ alnına vuruldu levlake levlek
Muhammed makbuldür ġulun içinde
Ömrü hayatında edmedi ġusür

1545

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1547
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan Âşık Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Köse, bu
türküyü Kahramanmaraş-Afşinli Âşık Murat’tan 1970’li yıllarda öğrenmiştir. Köse ilk iki dörtlüğün
havasını son iki dizeleri tekrar etmeden söylemiş, sağlığı elvermediği için diğer dörtlükleri havasıyla icra
edememiştir. Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Kanat, 2010: 268-270)
1546
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Varıdı devesi üç binden küsür
Verdi Hak yoluna büründü hasır
Ebu Bekir ġaldı çulun içinde
Cevahir ġanad dakdı gençlik çağında
Bülbül ġonup ötmedi mi bağında
Hazreti Hamza şehid oldu Uhud Dağı’nda
Çaman eylediler salın içinde
Aşığısan göğe çıkmalı ahın
İsmini ġalbiňde sakla o şahın
Şehid oldu yatıyor Hüseyin şahın
Kerbela denen çölün içinde
Yörü bre deli göňül ölürsün er geç
O dadlı canıňı verirsin zor güç
Ġoyarlar ġabıra örerler kerpiç
Bilmem nasıl oluruk onun içinde
Kim memnun ki bu dünyanın işinden
Sen geden de ölün gelir peşinden
Hazreti Ali Küfe’de yaralandı başından
Akdı al ġanları ġılın içinde
Diyor Ġul Murad’ım ġabıra var ki
O ġaranlık yerde olma mı ġorku
Bir yandan azap da bir yandan sorgu
Bilmem nasıl olur halın içinde
260. YALAN DÜNYA NE ŞİRİNSİN1548

Bu hikâyeli tükü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1548
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Kaza sonucu gözlerini kaybeden Âşık Mustafa Köse, gözlerini kaybetmeyi bir türlü hazmedemez.
Ancak çok inançlı biri olduğu için Allah’a isyan etmediği gibi daha da dindar bir yapıya bürünür.
Yine böyle bir gün evinde otururken duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yalan dünya ne şirinsin
Mevla’m seni halk edeli
Sen de çekilin sorguya
Cümle âlemi aldık keri
Dünya doyulmaz dadıňa
İsim uyar mı adıňa
Dayanılmaz feryadına
Sur düdüğünü çaldık keri
Dünya tadı arddı gene
Gün günü geçdikçe sene
Sen de giren cehenneme
Mevla’m emir verdik keri
Ġul Mustafa’m diyor nolur
Beni alan seni (de) alır
Haklı haksız belli olur
Hak divanı ġurduk keri
261. DİNLEYİN AĞALAR METHİNİ EDEYİM1549
Payas’ta zindanda tutuklu olan Dadaloğlu, buradan kaçar ve Kahramanmaraş’a gelir.
Kahramanmaraş’ta o dönemin ileri gelen ağaları ve beyleri bir konakta bir araya gelmişlerdir. Bu
konaktaki kişiler Dadaloğlu’nun geldiğinden habersiz bir şekilde Dadaloğlu hakkında atıp
tutmaktadırlar. Kendisi ve aşireti hakkında kötü ve rendice edici sözlere dayananamayan
Dadaloğlu, orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Köse,
bu türküyü ilk gençlik yıllarında çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
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Dinleyin ağalar methini edeyim
Avşırı çavşırı yolun var dağlar
Ġamalaklı Ġara(a)rdıçlı sekiler
Selvili söğütlü yerin var dağlar
Ala Dağ Bakır Dağ Bulgar’ın táğı
Bulanık görünmez hani Ġoç Dağı
Binboğa’yı dersen yaylalar báği
Ġol ġol olur gezilir yerin var dağlar
Ahır Dağı’ndan gördüm Maraş báğini
Engizek’de derler elin çoğunu
Beyti Saraycık’da Ġoňur Dağı’nı
Erciyes ulunuz piriniz dağlar
Ġul Dadalı’m bunu böyle diyeli
Üç yüz altmış altı dağlar sıralı
Ġulaklar küpeli tavsı mayalı
Göksun güzeli derler yerin var dağlar
262. ORA GÜNEŞ DÁĞMEDİ Mİ1550
Âşık Mustafa Köse, yaşanan bir kaza sonucu Adana’ya hastaneye götürülür. Tedavi süresince
kendi köyünden gelenler gidenler olmasına karşın hanımı gelmemektedir. Gelenlere hanımının
neden gelmediğini sorduğunda ise kar fırtınadan ve evde küçük çocuk olmasından dolayı
gelemediğini söylerler. Köse, bu acılı günlerde hanımını yanında görmek ister, onun desteğini
yanında hissetmek ister. İşte böyle duygulu bir zamanda hanımına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ora güneş dáğmedi mi
Fırtınası dinmedi mi
Elif Gelin áğlenmezdi
Gedek diyen olmadı mı

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1550
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Yerin yüksek birez yüce
Gündüz baňa oldu gece
Ġardaşım İbrahim Hoca
Arz(u) eyledim gelmedi mi
Bizim dağlar sıra sıra
Ġar yağdı mı pere pere
Benim gibi bahtı ġara
Elif Gelin gelmedi mi
Ġul Mustafa’m ġayrı yeter
Söyledikçe derdin artar
Şükür eyle yaradana
Çok işler var bundan beter
263. YEKİN DURNAM YEKİN GÖĞSUN GÖLÜNDEN1551
Dadaloğlu zamanında İnce Bey denen bir bey vardır. Osmanlı bu beyleri bulunduğu yerlerin
vergilerini toplaması için görevlendirir. Ancak bazı beyler, kendi zimmetine para geçirir. Bunun
üzerine Osmanlı bu beyleri hapishaneye atar. İşte bu hapishaneye alınan beylerden biri de İnce
Bey’dir. Halep’te hapiste tutulan İnce Bey, sıradan insanlarla, kölelerle aynı koğuşta kalır.
Koskoca bir beyken kölelerle aynı koğuşta kalmak çok zoruna gider ve aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Yekin durnam yekin (de) Göğsun Gölü’nden1552
Acep nere varır (da) bizim halımız
Halep Vadisi’nden yüce dağlardan
Ġurtbeli’nden doğru geder yoluňuz (der yolunuz)

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Köse
bu türküyü 13.03.2019 tarihinde yaptığımız derleme çalışmasında, gençlik yıllarında babasından
öğrendiğini; 20.03.2019 tarihinde yaptığımız derleme çalışmalarında ise kitaptan öğrendiğini söylemiştir.
21.07.2019 tarihinde ise bu türküyü çevresindeki âşıklardan öğrendiğini söylemiştir. Üç farklı tarihte üç
farklı kaynak göstermiştir.
1552
İki defa tekrar edilmektedir.
1551
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Yayla yaylarısan (da) Domruğ’u yayla1553
En Ökkeş Dede’ye seyranın eyle (seyranın eyle)
Haseli’de benim sağlığımı söyle
Emmi dayı böyük güccük biliňiz (der biliniz)
Halep’den beri Domruk Dağları1554
Antep eli hoş yetirir bağları (der bağları)
Avcı derler Çavışlı’nın báğleri1555
Orda biraz yüksek uçun sürüňüz
Şekerobası derler bir hubca yerdir
Şenliği geniş de meydanı dardır
Bulanık’da bizim yeğenler vardır
Ağca Báğ’a selam söyle biriňiz
Diyor İnce Báğ’ım ünüm varıken
Arap at üstünde demim varıken
Hasali’de kırk atlı bir báğ iken
Şimdi köleyiňen ġaldık yalıňız
264. ARZUMANIM GALDI ŞÖYLE BİR ADDA1556
Karacaoğlan bir gün bir kınaya âşık olarak çağrılır. Kına evinde ahalinin toplanmasını beklerken
sazını duvara asar. Duvardaki sazın bir teli kendi kendine kopması üzerine Karacaoğlan’ın içine
bir sıkıntı düşer ve oradakilerden sazın telini değiştirme bahanesiyle ayrılır. Eve geldiğinde Elif
adındaki hanımını yanında bir erkek ile yattığını gören Karacaoğlan, üstündeki günümüzdeki
monta benzer meşlasını çıkararak üstlerine örttükten sonra sessizce oradan ayrılır. Bu olaya canı
sıkılan Karacaoğlan orada aşağıdaki türküyü söyler. Bu türküyü söyledikten sonra başını alıp
diyar diyar gezmiştir.

İki defa tekrar edilmektedir.
İki defa tekrar edilmektedir.
1555
İlk iki dizenin havasını verdikten sonra Mustafa Köse rahatsızlığından dolayı türkünün havasını
verememiştir.
1556
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Hikâye kısmını ise 21.07.2019 tarihinde derledik.
1553
1554
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Arzumanım ġaldı şöyle bir adda
Ġadir Mevla’m ġoma bizi fırġadda
Düğünde bayramda ağır zeynedde
Aňar m(ı) ola emmi dayı el bizi
Giyemedim hırkamınan postumu
Bilemedim ġararımı ġasdımı
Elimden aldırdım nazlı dosdumu
Geri dönsek ġınar mı el bizi
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Ne de güldüm ġahpe felek şad oldum
Emmiden dayıdan elden yâd oldum
Ne uzağa addın ola yol bizi
Diyor Ġaracoğlan ġayrı neyim var
Yar yitirdim ġasavetim ġamım var
Yedi derya ortasında gemim var
Bir kenara atar m(ı) ola sel bizi
265. DÜLDÜL DAĞI II1557
2000’li yıllarda Düziçi ve Osmaniye’de yapılan âşıklıkla ilgili programlara katılan Âşık Mustafa
Köse, bu yarışmalarda ödül alamaz. Ödül genellikle dışarıdan gelen âşıklara verilir. Dışarıdan
gelen âşıklar kendi türkülerini söylerken Âşık Mustafa Köse de kendi ilçesinin simgesi olan
Düldül Dağı’nı tanıtan ve bu dağa hayranlığını dile getiren aşağıdaki dörtlükleri söyler. Köse, ilçe
âşıklarına ödül verilmeyip dışarıdan gelen âşıklara verildiğine çok sinirlenir. Köse, ayrıca bu
programı düzenleyen kişinin kendisiyle görüşme isteğini de bu haksızlıktan dolayı reddeder.
Dinlen şu Düldül’ü tarif edeyim
Güz ayında yağar ġarı Düldül’ün

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 20.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bu
türkünün ismini Köse kendisi vermiştir. Aynı âşıktan Bekir İşlek de bu türküyü derlemiştir. Bu türkünün
varyantı için bkz. (Tolu ve İşlek, 2018: 133).
1557
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Ġarbisi poyrazı her yanı açık1558
Gayet serin olur yeli Düldül’ün
Hele bakın şu Düldül’ün işine
Bulut görse duman ener başına
Ötüşür keklikler geder hoşuma
Öter çeşit çeşit ġuşu Düldül’ün
Çıkaydım şu Düldül’ün başına
Uğramasak boranına ġışına
Hazreti Ali geldi çıkdı başına1559
Ne insanlar gördü başı Düldül’ün
Yeter Ġul Mustafa’m Düldül bilindi
Çevre yanım mor sümbüle büründü
Hazreti Ali’nin atının adı verildi
Ondan söyleniyor adı Düldül’ün
266. BUYDURAN PINARI1560
Buyduran Pınarı Düziçi ilçesinin Dumanlı Yaylası’nda çok güzel bir pınardır. Âşık Mustafa Köse,
zamanında bu pınardan çok su içmiş ve dibinde eğlenmiştir. Bir gün evde otururken bu pınar
aklına gelir ve aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Dumanlıya çık ki Harnı’ya bakar
Buyduran’ın suyu ne güzel akar
Yaylaların gülü ne güzel kokar
Kokar burcu burcu gülü yaylanın
Dumanlıya çık da yaylanı yayla
Önü düz ovadır seyranın eyle
1558

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1560
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 20.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karkın
Mahallesinde oturan 1938 doğumlu Mustafa Köse’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bu
türkünün ismini Mustafa Köse kendisi vermiştir. Aynı âşıktan derlenen bu türkünün varyantı için bkz. (Tolu
ve İşlek, 2018: 133).
1559
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Gettiğin yerlerde methini eyle
Eser ılgıt ılgıt yeli yaylanın
Aslı Dumanlı’dır dumanı çöker
Her eşikten serin bir suyu akar
Gız gelin baharda yaylana çıkar
Olur al yeşilli başı yaylanın
Diyor Ġul Mustafam yaylanı yayla
İn de düz ovaya seyranın eyle
Gettiğin yerlerde methini eyle
Geder dağdan dağa yolu yaylanın
267. HATÇA’NIN AĞIDI1561
Eski zamanlarda Yörükler yaylalara çıkarlarmış. Yaylada bir Yörük beyinin oğlu ile başka bir
Yörük beyinin kızı birbirine sevdalanırlar. Oğlan tarafı kız tarafına dünürcü gider, söz kesilir ve
düğün hazırlıklarına başlanılır. Aradan birkaç ay geçtikten sonra düğün kurulur. Hem kız tarafı
hem de oğlan tarafı bu düğünü coşkuyla yaparlar. Davullar çalınır, zurnalar öter, oyunlar oynanır,
halaylar çekilir. Oğlan tarafı kızı almaya gider, kızı ata bindir ve oğlan tarafına doğru yola
çıkarlar. Tekir Yaylası’ndan yola çıkan düğün alayı Maraş’ın kuzeyinden akan Aksu Nehri’ne
gelirler. O arada birden hava bulutlanır, şiddetli bir şekilde gök gürülder, fırtına eser. Gelin atıyla
beraber tam köprünün üstünden geçerken gök gürlemesiyle at irkilir ve at şaha kalkar. Atın şaha
kalkması sonucu gelin köprüden aşağıya düşer ve nehirde boğulur. Ölüsünü de bulamazlar. Bunun
üzerine gelinin kaynanası aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Aman) Maraş’tan sağmen yürüdü.
(Amanın) Aksu’ya geldi oturdu
Yalanımış yalan dünya1562

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesinde
oturan 1958 doğumlu Âşık Kemal Kurt’tan Haruniye’deki kendisinin işlettiği kahvehanede ses kayıt cihazı
ile derlenmiştir. Kurt, bu ağıdı uzun yıllar önce kendi mahallesinde yaşamış önemli bir icracı olan
Maraşlı’nın Avradı olarak da bilinen Cenned Garı’dan öğrenmiştir. Aynı âşıktan aynı ağıdı Ayhan Karakaş
(2011: 652-653) da derlemiştir. İki ağıt da üçer dörtlükten oluşmasına karşın üçüncü dörtükleri farklıdır.
Diğer iki dörtlük ise hemen hemen birbirinin aynısıdır. Türkünün bir diğer varyantı için bkz. (Tolu ve İşlek,
2018: 135). Bu varyanta ağıt altı dörtlüktür.
1562
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1561
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Hatça ġızı sel götürdü
(Amanın da ) Elinde gümüş bardağı
(Hele) Çıkmış geziyo çardağı
Varın söyleyin güveyiğe1563
Beklemesin boş gerdeği
(Aman) Sağmen gedikten aşmadan
(Hele) Düğün yemeği bişmeden
(Hele) Yalanımış (da) yalan dünya1564
Ġına çapudun çeşmeden
268. KIR HÖKE’NİN AĞIDI1565
Uzun yıllar önce Höke Ali adında babayiğit, cesur bir adam varmış. Höke Ali, o dönemde sözü
geçen Yeşil Mehmet Ağa’yla bir proplem yaşar ve bu ağayı öldürmeyi kafasına koyar. Höke Ali,
Yeşil Mehmet Ağa’yı öldürmek için askerden kaçar. Hem kaçak konuma düştüğü hem de bahsi
geçen ağayı öldürmek için bir bakıma kendini koruma altına almak amacıyla Dumanlı Yaylasının
zirvesinde saklanır. Dağın zirvesinde kalan Höke Ali’ye Yeşil Mehmet Ağa’nın akrabası olan
dostu İsa Yeşil, aç kalmaması amacıyla azık tedarik eder. Günler böyle gelip giderken Yeşil
Mehmet Ağa, jandarmaya giderek Höke Ali’nin dağlarda saklandığını ve kendini vurmak için
fırsat kolladığını söyler. Jandarma, hemen harekete geçerek Höke Ali’yi bulmak için soruşturma
başlatır ve Höke Ali’nin en yakın arkadaşı İsa Yeşil’i bularak Höke Ali’nin yerini söylemesini
ister. İsa Yeşil, her ne kadar Höke Ali’nin yerini söylemek istemese de yapılan baskılara
dayanamaz ve göstermek zorunda kalır. Höke Ali, jandarmanın teslim ol çağrısına silahla karşılık
vermesi üzerine çıkan çatışmada Höke Ali, vurularak öldürülür. Höke Ali’yle önceden beri
husumeti olan ve Höke Ali’den nefret eden bir amcasının oğlu vardır. Höke Ali’nin vurularak
öldürülmesine çok sevinen bu kişi, Höke Ali’nin kafasını keserek Höke Ali’nin bacısının önüne
atar. Sadece bununla da kalmaz Höke Ali’nin gömleğini de üstüne giyer. Höke Ali’nin bacısı
orada aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:

1563

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1565
Hikâyesi olan bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde oturan 1958 doğumlu Âşık Kemal Kurt’tan Haruniye’deki kendisinin işlettiği kahvehanede
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Kemal Kurt, bu ağıdı uzun yıllar önce kendi mahallesinde yaşamış
önemli bir icracı olan Maraşlı’nın Avradı olarak da bilinen Cenned Garı’dan öğrenmiştir.
1564
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Havili góňül havili
Sırtında yelek mavili1566
Ne zalımmış emmimoğlu
Söyle buňa ne demeli1567
Sağ yanından ġurşun yemiş
Sol yana boynunu eğmiş1568
Zalımmışsın emmimoğlu
Ġanlı gömleğini geymiş1569
Budadım dalını ġozun
Sildim ġunduranın tozun1570
Baş sebebim ġávır Ese
Sürünesin dizin dizin1571
269. DİNLE ĠARDAŞ SAŇA BİR MEKTUP YAZDIĞIM1572
Âşık Kemal Kurt, uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında çeşitli işlerde işçi olarak çalışmıştır. Bu
çalıştığı yerlerden biri de Libya’dır. Âşık Kemal Kurt, Libya’ya vardığında işyerinde birkaç tane
Düziçili olduğunu görür. Bu kişiler, Âşık Kemal’e büyük bir sevgi ve özlemle memleketin
ahvalini sorarlar. Sazını yanında götüren Âşık Kemal de bu kişilere memleketin ahvalini
aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Dinle ġardaş saňa bir mektup yazdığım
Tavuklara ġıran geldi duydun mu
Ġatıklı Ġadir’in davarı öldü1573
Ġurdlar ġuşlar ete doydu duydun mu

İlk iki dize iki defa tekrar edilmeketedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Ġávırımış emmimoğlu/De buňa
neler demeli” şeklinde söylenmiştir.
1568
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1569
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1570
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda ilk dize “Budadım dalını ġozun” şeklinde
söylenmiştir.
1571
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1572
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde oturan 1958 doğumlu Âşık Kemal Kurt’tan Haruniye’deki kendisinin işlettiği kahvehanede
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1573
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Berber Hasan ters ediyo tıraşı
Metel(i) Ahmed gezer Antep Maraş’ı
Nalbant Baki çok seviyo yarışı1574
Gene bir ġatıra bindi duydun mu (duydun mu)
Veli Emmi şalgamının usdası
Küçük Veli çöpçülerin posdası
Ġara Ahmed sakalının hasdası
Gö Hössün hapı yuddu duydun mu (duydun mu duydun mu)
İcili Hebip çifte atı dutarkan
Fısdık Memmed eski laflar satarkan
Horoz Ġoca ilk aġşamdan yatarkan
Tavukları dilki aldı duydun mu (duydun mu duydun mu duydun mu)
Çoban Ali bir id bulmuş ürümez
Topal Yusup bir at almış yürümez
Böyük Memmed ne iş yapar bilinmez
Üç aşşağı beş yokarı duydun mu (duydun mu duydun mu duydun mu)
Talas Hasan yüz eyledi davarı
Metelikler oňa eddi zavarı
Çitçi deller Dillilerin Kemal’ı
Dönümünü yüz elli eyledi duydun mu (duydun mu duydun mu duydun mu)
Köse Memmed ahıl eder çalıdan
Bir tüccar türemiş Cavra Ali’den
Heç habarın var mı Deli Ali’den
Hamballıkdan zarar edmiş duydun mu (duydun mu duydun mu duydun mu)
Ġarip Kemal deli göňúl uslandı

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçücü dizedeki “seviyo” sözcüğü yerine
“severdi” sözcüğü kullanılmıştır. Dördüncü dörtlüğün sonundaki paratez içindeki sözcük ise
kullanılmamıştır.
1574
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Bir güzelin sevdasına yaslandı
Duvardaki sazın teli paslandı
O da sazı bırakıyo duydun mu (duydun mu duydun mu duydun mu)
270. TRAFİK KAZASINDA ÖLEN MEHMET YUTKAL’IN AĞIDI1575
Mehmet Yutkal’ın kardeşi, Beli Kırık Memmed olarak bilinen ve kendisiyle aynı adı taşıyan
Mehmet Yutkal 2016 yılında bir bayram arifesinde akşam saatlerinde Zindeğan köyü Uzundere
mevkisinde trafik kazası sonucu ağır yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Kazadan habersiz olan
Mehmet Yutkal’ı yeğeni arayarak hastaneye gelmesini ve kardeşinin kaza geçirdiğini, ağır yaralı
olduğunu söyler. Yutkal, hastaneye vardığında kardeşinin ölüm haberini öğrenir. Yapılan adli
işlemlerden sonra ertesi gün, yani bayram günü meftayı köyüne defnederler. Kardeşini defneden
Mehmet Yutkal, cenazeden birkaç gün sonra evine geldiğinde ölen kardeşinin arkasından
aşağıdaki ağıdı söyler:
Yeğenimden habar geldi
Hastane ġapısın çaldım
Ġurban olam Ġadir Mevla’m1576
Ölmüş ħabarıňı aldım
Savcı tokdur hepi geldi
Beri bakın hele içim yandı
Ġurban olam Ġadir Mevla’m1577
Beni ġardaşdan ayırdı
Zindeğen’de Uzundere
Suyu akar boydan boya
Ġurban olam Ġadir Mevla’m1578
Ġardaşı belemiş ġana

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yenice Haruniye Mahallesi
Çirişliyazı mevkiinde oturan 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst
taraflarında Dingil denen yerde hayvancılıkla meşgul olan Ali Pekel’in çadırında ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir.
1576
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1577
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1578
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1575
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Araba tekeri ġaymış
Ġardaşımı daşa çalmış
Ġurban olam Ġadir Mevla’m1579
Ġanı ciğerine dolmuş
Üçü oğlu bir torunu
Gelin de görün ħalını
Ġurban olam Ġadir Mevla’m1580
Dutamam ġardaş salını
Ġul Memmed’im acın yakar
Bak hele boynumu büker
Ġurban olam Ġadir Mevla’m1581
Bundan soňra kime bakar
271. DÜLDÜL DAĞI III1582
Mehmet Yutkal, 1989 yılında Çukurova’da Afatma denen yerde pamuk çapasında çalışırken
aklına memleketi Düziçi ve Düziçi’nde bulunan Düldül Dağı aklına gelir ve efkârlanır. Bunun
üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Güz geldi de sakçaların dönüyor
Bozuk mu (da) morelin duman iniyor
Eski tarihlerden (de) ismin alıyor1583
Sordun mu imanı köyüme Düldül
Ġuduredden yapma beşik salladın
Niçe beyler sende góňül eğledi
Sen gelip geçene neler söyledin1584

1579

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1581
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1582
Bu hikâyeli türkü, 07.04.2019 tarihinde Yenice Haruniye Mahallesi Çirişliyazı mevkinde oturan Topal
Mehmet lakaplı Mehmet Yutkal’ın kendi evinde Mehmet Yutkal’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bu
türkünün ismini Mehmet Yutkal kendisi vermiştir.
1583
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1584
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1580
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Sordun mu imanı köyüme Düldül
Ġuduredden top mermisin atıyor
Salağında imaların yatıyor
Daşlarında kekliklerin ötüyor1585
Sordum imanı eliňe Düldül
Adana Maraş’dan saňa bakıyor
Çevre köyler (de) hep yaylaňa çıkıyor
Melül melül (da) gözden yaşların akıyor1586
Sordun mu imanı eliňe Düldül
Diyor Ġul Memmed’im aslım oralı
Doğmuş anasından bahrı yaralı
Çevre köyler dört yanında sıralı1587
Sordun mu imanı eliňe Düldül
272. VEFASIZ DÜNYA1588
Mehmet Yutkal, birçok sağlık proplemi yaşar. Hatta ayağının birinden ciddi şekilde
rahatsızlanması sonucu ameliyatla ayağının bir kısmı alınır. Aslen Yeşilyurt köyünden olan
Mehmet Yutkal, Yenice Haruniye Mahallesi’nin Çirişliyazı mevkisindeki evinin önündeki dut
ağacının altında otururken ilk gençlik yıllarındaki sağlıklı günler aklına gelir. Maddi manevi
sıkıntılar çeken Yutkal duygulanarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Şu dünyaya geldim geleli (oy, oy)
Ayıkmıyor (da) benim başım beladan
Ġader mi gırık bilmem (de) bahtım mı ġara1589
Şu dünyayı (da) göremedim yaradan

1585

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1587
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1588
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan Düziçi’nin
Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’nın evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla 27.08.2019 tarihinde derlenmiştir.
1589
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ağlamakdan da gülemedim
yaradan” şeklinde söylenmiştir.
1586
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Doğdum anamdan da çekdim çileyi
Kimse bilmez içerimde yarayı
Yaşamakdan uzak (da) eddin arayı1590
Ben dünyayı göremedim yaradan
Ġalıbına baksan adam sanıyon
Sözlerine baksan ġafam duruyo
Gendine bakmadan (da) baňa gülüyo1591
Ben ġulları bilemedim yaradan

Hani nerde ben seviyom diyenler
Gözlerine bakıp da yüze gülenler
Oğrun oğrun bir de gendi vuranlar1592
Gerçek bir dost bulamadım yaradan
Diyo Ġul Memmed’im (de) acı çökdü özüme
Güvenem de oğlumunan ġızıma
Beni amanat edme (de) elin ġızına1593
Tek umudum sende ġaldı yaradan
273. DÜĞÜNDE VURULARAK ÖLEN MEHMET’İN AĞIDI1594
Çok eski zamanlarda bir kız ile oğlan (Mehmet) birbirini severler ve düğün kurarlar. O zamanın
koşullarında gelin bir atın üstünde oğlan evine getirilirmiş. Damat ve ailesi atın üstünde kızı
oğlanın evine getirirler. Damadın evine geldiklerinde kaza eseri damat vurulur ve orada ölür.
Damadın anası, oğlunun ölmesini gelinin uğursuz olmasına bağlar ve aşağıdaki dörtlükleri
söylemeye başlar. Şimdi olduğu gibi o zamanlar da düğün evinde bayrak asılırmış. Damat vurulup
ölmesi üzerine bayrak dürülürek kaldırılır. Gelin, hem damadın ölmesine hem de kaynanasının
1590

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1592
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1593
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1594
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 29.08.2019 tarihinde 1952 doğumlu Topal Mehmet lakaplı
Mehmet Yutkal’dan Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında yer alan Dingil denen yerde
hayvancılıkla meşgul olan Ali Pekel’in çadırında Mehmet Yutkal’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu ağıdı hikâyesiyle birlikte çok uzun yıllar önce Âşık Gebeç Tavıt’tan
öğrenmiştir.
1591
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kendisini uğursuz olarak görmesine çok üzülür. Aşağıdaki ilk iki dörtlük damadın anası tarafından
söylenmekte diğer dörtlükleri ise gelin söylemektedir.
Aldı Kaynana
İlk akşamdan doğan yıldız
Buňa Kervanġıran derler
Adın bata gelin senin1595
Buňa bayrak düren derler

Eledim elin getirdim
Getirdim aklım yitirdim
Ġınamayın eller beni1596
Ġademsiz gelin getirdim
Aldı Gelin
Oturmadım evinize
Süpürmedim eşiğiňizi
Baňa ġademsiz diyonuz1597
Ben m(i) öldürdüm oğlunuzu
Ġayadibi ġarınçalı
Ağlasaňa görümceler
Sanki ben (de) gelin m(i) oldum1598
Çifte yenge görümceli

Bre deve bre deve
Gelir boynun eğe eğe
Sanki ben (de) gelin m(i) oldum1599
Ağ suvaklı böyük eve
1595

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1597
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin sonundaki “diyonuz” sözcüğü
yerine “diyorlar” sözcüğü kullanılmıştır.
1598
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1599
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1596
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Açılır pammuk ġozası
Böyleymiş Mevla’mın ġazası
Hazırlanmış cenazası1600
Namazın ġılmıya geldim
Davıl düdük çalınıyo
Ciğerlerim bölünüyo
Düğününe gelen sáğmen1601
Cenezande bulunuyo

Verin ipek mendilini
Ġanını silmeye geldim
Buňa canlar dayanır mı1602
Barabar ölmeye geldim
Martının dakmış ġoluna
Bakmaz sağına soluna
Erzurum’un Ġarseli’ne
Memmed’i görmeye geldim
274. OD OMAR’IN AĞIDI1603
Düziçi ilçesinin Çatak köyüne bağlı Çamkonuşu mevkisinde Topaktaş denen bir yerde Od Omar
adıyla bilinen hali vakti yerinde bir adam varmış. Bu adamların hayvanları olup yazları yaylaya
çıkarmış. Bilinmeyen bir sebepten dolayı o dönemin Kahramanmaraş valisi ile bu adamın arası
açılır. Vali, bu adama yaylaya çıkmayı yasakladığı gibi yaylaya çıktığında askerlerine vur emri
verir. Yaz gelince Od Omar, hayvanlarını otlatmak için Maraş valisinin emrini dinlemeyerek
hayvanlarıyla birlikte yaylaya göç eder. Bu arada Od Omar’ın Eşe adındaki bir bacısı, Od Omar

1600

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1602
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1603
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 27.08.2019 tarihinde 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan
Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Ömer Kına’nın evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu hikâyeli türküyü yıllar önce (yaklâşık 40 yıl önce) amcasının oğlu Mehmet
Aslan’dan öğrenmiştir. Bu hikâyeli ağıt, Yeşilyurt köyünde eski zamanlarda sıkça icra edilirmiş. Bu ağıtın
varyantı için bkz. (Şimşek, 1993: 213-214).
1601
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ile arası kötü olacak ki Maraş valisine kardeşinin yaylaya çıktığı haberini iletir. Bu haberi duyan
vali, askerlerine Od Omar’ı vurmaları için emir verir. Askerler Od Omar’ı yaylada vurur. Bu
haberi alan Od Omar’ın diğer bir bacısı Emiş, kardeşinin başında aşağıdaki dörtlükleri söyler:1604
Yoncalı’nın boz dumanı
Hökümet bilmez amanı
Ot biçimi orak zamanı1605
Ġardaş yükletmiş yükünü
Yoncalı’nın cılgı yolu
Gede gide ġavışuyo
Seni vuran cendermeler1606
Eloğlu’nu savışıyo
Bacısının adı Emiş
Hançarının ucu gümüş
Maraşal Fevzi Çakmak1607
Od Omar’ı vurun demiş
Bacısının adı Eşe
Cehennem tortuna düşe
On ikicik saçma admış1608
Heç birin salmamış boşa
275. BULANIK’TA BİR GÜZELE UĞRADIM I1609

Veysel Arseven’in 1953 yılında TFA’da yayımlanan “Avşar ve Türkmen İllerinden: Birkaç Ağıt” adlı
çalışmasında tarafımızca derlenen ağıtın bir varyantı yer almaktadır.
1605
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1606
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1607
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1608
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1609
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 27.08.2019 tarihinde 1952 doğumlu Mehmet
Yutkal’dan Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Ömer Kına’nın evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu hikâyeli türküyü 1960’lı yıllarda Âşık Güllü Kahya’nın oğlu
Âşık Celil Göl’den öğrenmiştir. Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Görkem ve Tülüce, 2008: 90).
1604
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Karacaoğlan, elinde sazıyla bir gün şimdiki adı Bahçe (Osmaniye’nin ilçesi) eski adı Bulanık olan
yerden giderken bir kız görür. Bu kızdan hoşlanan Karacaoğlan eline sazını alır ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler.
Bulanık’da bir güzele uğradım
Görüşün cemalin selefet verdim
Vermişler beş bini bin daha değer1610
Her bakışı eder beş bin ġırmızı
Bulanık’da olur güzelin hası
Ġızı ġımı güzel m(i) ola anası
Ağ ellere yakmış Mekke ġınası1611
Ağ bilekler kehriberden ġırmızı
Görünce sevdiğim yüzünü eğme
Ala göz üsdüne ġara ġaş eğme
Ağ döşün üsdünde çaprazlı düğme
Ağ memeler şebedenden ġırmızı
Diyor Ġaracoğlan (da) bu ġadar öğme
Arkada saç var topuklar döğme
Yârin ayağında fermenli çizme1612
Ġadife fermeni topu ġırmızı
276. ANNACIMDAN GELEN GÜCÜCEK GELİN1613
Karacaoğlan, bir gün elinde sazıyla Düziçi ilçesinin Karataşlık mevkisinin doğu yamacında yer
alan Şekeroğlu mezrasından Kurtlar Kalesi’ne doğru çıkar. Oradan Dumanlı Yaylasına doğru
ilerleyerek Dumanlı Yaylası’nın üst taraflarında yer alan Pijli denen bir yaylaya gelir. Burada
1610

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1612
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1613
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünde oturan Börklü Ömer lakaplı Ömer Kına’nın kendi evinde Ömer Kına ve Mehmet
Yutkal’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu hikâyeli türküyü Âşık Cine Kiki
lakaplı Mehmet İnce’nin kardeşi Ali İnce’den yaklâşık 50 yıl önce öğrenmiştir. İlk dörtlüğü Mehmet
Yutkal, son dörtlüğü ise Ömer Kına icra etmiştir. Her iki kaynak kişimiz de bu türkünün son dörtlüğünü
hatırlayamadığını belirtmekle birlikte Karacaoğlan’a ait olduğu konusunda hemfikirdir.
1611
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oğlak güden bir gelini görür. Gelin, Karacaoğlan’ın çok hoşuna gidince eline sazını alır ve
Karacaoğlan, geline aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Annacımdan gelen gücücek gelin
Bir sáat ġarşımda durabilin mi
Bir cevap söylesem dilleriminen1614
Ġolunu boynuma sarabilin mi
Ġoynundaki ayva mıdır nar mıdır
Adı Hürü müdür Gülüzar mıdır
Söyle gelin bir sevgilin var mıdır1615
Yüzünü yüzüme sürebilin mi
277. GÖKYÜZÜNDE BÖLÜK BÖLÜK DURNALAR II1616
Gurbet elde gezen Karacaoğlan, bir dağdaki vadide kar ve fırtınaya tutulur1617. Çok zor durumda
kalan Karacaoğlan, bir yandan kar ve fırtınaya tutulması bir yandan da yardım eli uzatacak
kimsenin olmaması üzerine kendini yapayalnız ve çaresiz hisseder. Bu duygu yoğunluğu altında
Karacaoğlan aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġatar ġatar olmuş (da) gelen durnalar
Şu halıma şu günüme bak benim
Şahin pençe vurup (da) tüyüm ığralar
Ciğerime (de) bir ok dáğdi berk benim
Durnam gökyüzünde bölükdür bölük
Ayrılık elinden de ciğerim delik

1614

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü dizedeki “gelin”
yerine güzel” sözcüğü kullanılmıştır.
1616
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesi sınırları civarındaki Çirişliyazı Mevkisi’nde oturan 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan kendi
evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu hikâyeli türküyü dayısı Âşık Celil Göl’den
yaklaşık elli yıl önce sözlü kültür ortamında öğrenmiştir. Aynı türkü, 07.04.2019 tarihinde kendi evinde bir
kez daha derlenmiştir. Biz çalışmamızda ikinci icrayı esas aldık.
1617
Ahmet Kabaklı’ya göre Dİvan şiirinde genelde ev, kapı, meydan çarşı, bahçe pencere gibi mekânlar
yer tutarken Karacaoğlan’da genelde yaylalar, dağ geçitleri, çadır, yüce dağ başları, göçerevli aşiretler gibi
mekân ve sosyal yaşam yer tutmaktadır (1976: 285). Nitekim bu türkünün hikâyesinde de mekân bir dağ
geçitidir.
1615
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Önü muhabbet de sonu ayrılık1618
Derdleştirmen de eski derdim çok benim

Gidsem gurbet ele geri gelinmez
Kim ölüp (de) kim ġaldığı bilinmez
Ölsem gurbet elde (de) gözüm yumulmaz1619
Anam atam (da) heç ağlarım yok benim
Diyor Ġaracoğlan (da) bre yarenler
Size derim size (de) ġırklar erenler
Ġonuşduğum ġafım (da) ġardaş yarenler1620
Söndürmen de şu çıramı yak benim
278. BİLEMEDİM BİR DERDİN VAR ĠIZ SENİN II1621
Karacaoğlan, bir gün elinde sazıyla giderken bir yere oturmuş üzgün, boynu bükük bir kız görür.
Üzgün ve kederli görünen bu kıza Karacaoğlan, bir derdi olup olmadığını aşağıdaki dörtlüklerle
sorar:
Güzelsiz yaylıya ġonup göçülmez
Kelle kesmeyinen ġanlar saçılmaz
Gelirim geçerim (de) gözün açılmaz
Bilemedim bir derdin var ġız senin
Bir geder de beş ardıňa bakarsın
Gözlerinden ġanlı anlı yaşlar dökersin
Bilmem küskün müsün yas mı çekersin
Bilemedim bir derdin var ġız senin
Yiğidin bindiği (de) Arap atıdır
Şahinin yediği durna etidir
1618

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1620
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1621
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesi sınırları civarındaki Çirişliyazı Mevkisi’nde oturan 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan kendi
evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1619
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Yoğsa güzel nışanlın mı kötüdür
Bilemedim bir derdin var ġız senin
Derdim oňa dere depe gezdirir
Ġazma kürek mezarımı ġazdırır
Gelerim geçerim ġız yüzünü azdırır
Bilemedim bir derdin var ġız senin
Diyor Ġaracoğlan ermediler mi
Domurcuk güllerini dermediler mi
Yoğsa sevdiğine vermediler mi
Bilemedim bir derdin var ġız senin
279. MEHMET’İN AĞITI III (SIRÇA’NIN AĞIDI)1622
Çok eski zamanlarda Düziçi’nin Kahramanmaraş’a bağlı olduğu zamanlarda Karacaoğlan
Farsak’ından Karagozaklar ailesinden (Bu ailenin soyadı Çömez’dir) Sırça adında bir adam
bilinmeyen bir nedenden dolayı Kahramanmaraş’ta ilk önce hapse atılır daha sonra ise idam edilir.
Cenazeyi almak için Sırça’nın ailesi Kahramanmaraş’a gider. İdam edilen Sırça’nın bacısı da bu
cenazeyi almaya gelenler arasındadır. Cenazeyi gören Sırça’nın bacısı Gara Emine feryat figan
ederek gözyaşları dökmeye başlar ve aşağıdaki dörtlükleri söyler. Bu arada bu kızın ağlamasını
gören görevliler bu kız acaba ölünün neyi? diye birbirlerine sorarlar. Bunu duyan Gara Emine bir
dörtlüğü o görevlilere söyler.
Maraş derler ova yazı
Meleşiyor ġoyun ġuzu
Boğazında sarı gazi1623
Gelin ġarşı varmadı mı
Maraş’dakı Ulu Mezar
Yel esdikçe ġumu tozar

Bu ağıt, 27.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan Börklü Ömer lakaplı
Ömer Kına’nın evinde Mehmet Yutkal’dan doğal ortamda derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu hikâyeli
türküyü amcasının oğlu Abbas Memmed lakaplı Mehmet Aslan’dan 1970’li yıllarda öğrenmiştir.
1623
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1622
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Çoban benim babamoğlu1624
Hereket’in Beli’n gezer
Şu Maraş’ın ardı dağlar
İçi mor çubuklu bağlar
Salmamış babam oğlunu1625
Maraş’dakı böyük báğler
Aba ġara güdük ġara
Ben osandım yana yana
Ged Maraş’ın çölün ara1626
Ġardaş ora geddi deyi
Şu Ġarlığ’ın daşlarına
Keklik ġonar başlarına
Hele bakın bacılarım1627
Gözden akan yaşlarıma
Ücelerin ġıcısıyım
Ben tütünün acısıyım
Beni ne çok soruyonuz1628
Ben Sırça’nın bacısıyım
280. KÖREZEK’İN AĞIDI II1629
1950’li yıllarda Düziçi’nde Yakup Hoca adında hali vakti yerinde bir adam varmış. Yakup
Hoca’nın çok yakın dostu Âşık Körezek, bir gün dağlara Yakup Hoca için çıra toplamaya gider.
Bir kayadan düşen Körezek’in boynuna bir çam budağı saplanması sonucu Körezek ağır yaralanır.

1624

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1626
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1627
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1628
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1629
Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesi
sınırlarındaki Çirişliyazı Mevkisi’nde oturan 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan kendi evinde ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Aynı ağıt, 07.04.2019 tarihinde kendi evinde kendisinden bir kez daha derlenmiştir.
Çalışmamızda ikinci icrayı esas aldık. Mehmet Yutkal, bu ağıdı 1990’lı yıllarda Ceprail Kına’dan
öğrenmiştir.
1625
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Olay yerine ilk varanlardan biri Mehmet Yutkal’dır. Hemen orada ağaçlardan bir sal yaparlar ve
Körezek’i evine getirirler. Sabahleyin hastaneye götürmek için yola doğru çıktıklarında Körezek
ölür ve Körezek’i gömerler. Bu haberi duyan Yakup Hoca çok üzülür ve aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Bıyık paltasını almış
Dilim dilim çamlar yarmış
Düldül’ün salında ġalmış1630
Hanı benim Körezeğ’im
Binerdi ġara gatıra
Beňzerdi şeker ġutura
Dostlarına çam getire1631
Hanı benim Körezeğ’im
Zindeğan’da Uzundere
Bilmiyom ki ora nere
Yatırmışlar ġuru yere1632
Hanı benim Körezeğ’im
Âşık Mahmut dosdum Davud
Siz de bana verin öğüd
Horasan Şahı’ndan yiğid1633
Hanı benim Körezeğ’im
Tavut’un elinde baston
Hanı benim aziz dostum
Kırk sekiz âşıkdan üstün1634
Hanı benim Körezeğ’im
Yakup Hoca’m yoruluyá

1630

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1632
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1633
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1634
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1631
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Elim ġolum ġırılıyá
Ben dosdumu ġayıp eddim1635
Ġızlarım baňa gülüyá
281. DAĞLAR SENİN NAMLI NAMLI ĠARIN VAR1636
Karacaoğlan, bir kış günü hastalanır ve yatağa mahkûm olur. Kış günü olduğu için her taraf karla
kaplı olduğu gibi dağların başlarını da kar kaplamıştır. Yatakta hasta yatan Karacaoğlan,
duygulanarak bu karlı dağlara aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Dağlar senin (de) namlı namlı ġarın var
Seni yaylıyacak benim zamanım dağlar
Takatım yok da başından aşmıya1637
Ġalmadı dizimin dermanı dağlar
Yağmır yağar (da) mor menekşe bitirir
Yel esdikçe kokuların getirir
Sarı çiçek (de) savran (da) ġurmuş oturur1638
Ġarışmış güllere senin (de) çimenin dağlar
Beyler (de) başıňa yaylıya ġonar
Güzeller suyundan içer de ġanar
Ġulakda küpeler (de) mum gibi yanar1639
Gördükçe arsıyor (da) benim imanım dağlar
Diyor Ġaracoğlan (da) çökdüm oturdum
Bağ bahçe dikdim de meyve yetirdim
Alnı top perçemli beňli (de) suna yitirdim1640
Bir köşende ġaldı benim (de) gümenim dağlar

1635

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 07.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesi
sınırlarındaki Çirişliyazı Mevkisi’nde oturan 1952 doğumlu Mehmet Yutkal’dan kendi evinde ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Yutkal, bu türküyü yıllar önce Âşık Kiki Mehmet’ten öğrenmiştir.
1637
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1638
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1639
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1640
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1636
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282. SABAHIŇAN BİZİM GÖLE I1641
Karacaoğlan bir gün elinde sazıyla giderken bir dere kenarında üç kadının çamaşır yıkadıklarını
görür. Bu üç kadından biri tokaçla elbiselere vurmakta diğerleri ise çamaşırları suda temizlemeye
çalışmaktadır. Bu üç kadını gören Karacaoğlan, bir taşın başına oturur ve elindeki sazıyla
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Sabahıňan bizim göle
İki gelin bir ġız gelmiş
Üçü (de) birbirinden güzel1642
Sandım ki göle ġaz gelmiş
O birinin adı Neşe
Beňleri var ġaşa ġoşa
Sarı çiçek mor menekşe1643
Açıldı (da) dağlar yaz geldi
O birinin adı Durdu
O da güzellerin yurdu
Kimler yudu kimler ördü1644
Zülüf gerdana az geldi
O birinin adı Fadma
Beňleri var çadma çodma
Mevla’m bugün sabah edme1645
Bu gece baňa az geldi
Hak’a Ġaracoğlan Hak’a

Bu hikâyeli türkü, 04.05.2019 tarihinde Düziçi’nin Yenice Haruniye Mahallesi Çirişliyazı Mevkinde
oturan Topal Mehmet lakaplı Mehmet Yutkal’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet
Yutkal, bu hikâyeli türküyü Yeşildere köyünde oturan zamanın ünlü âşıklarından Âşık Cine Kiki lakaplı
Mehmet İnce’den 1970’li yıllarda öğrenmiştir.
1642
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1643
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1644
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1645
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1641
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Kipriklerin beňzer oka
Üç gözele baka baka1646
Tükendi ömrüm az ġaldı
283. SEVDİĞİM SÖZÜMÜZ BÖYLEYİ MİDİ1647
Bir kıza deli gibi sevdalanan Karacaoğlan, kızla evlenmek için elinden geleni yapar ama kıza
kavuşamaz. Karacaoğlan’ın sevdiği kız başkasıyla evlenir. Bunun üzerine kahırlanan
Karacaoğlan kıza beddua niyetiyle aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sevdiğim sözümüz böyleyi midi
Vardığın ġocada durmayasın
Gece gündüz yalvarırım Mevla’ma1648
Bir zaman maksuda ermeyesice
Böyle mi olurdu güzelin merdi
Baňa sen verdin sevdiğim (de) oňulmaz derdi
Bekleddin sevdiğim (de) bir ana yurdu1649
Ġurduğun yuvada (da) durmayasıca
Genç yaşda sevdiğim beliň bükülsün
Ağrısın dişlerin (de) eti dökülsün
Elin ayakların (da) ġollar dökülsün1650
Kör olup gözlerin görmiyesice
Diyor Ġaracoğlan (da) nolur halları
Bekleddin sevdiğim (de) uzun yılları
Altın burmayıňan (da) nazik ġolları1651
Vardığın adamı (da) sarmıyasıca
1646

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, 04.05.2019 tarihinde Yenice Haruniye Mahallesi Çirişliyazı mevkinde oturan Topal
Mehmet lakaplı Mehmet Yutkal’ın kendi evinde Mehmet Yutkal’dan doğal ortamda derlenmiştir. Mehmet
Yutkal, bu hikâyeli türküyü Yeşildere köyünde oturan zamanın ünlü âşıklarından Âşık Cine Kiki lakaplı
Mehmet İnce’den 1970’li yıllarda öğrenmiştir.
1648
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1649
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1650
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1651
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1647
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284. ÂŞIK HALİL IV1652
Âşık Halil, köydeki bir kıza âşık olur. Ancak Halil öksüz olduğu için kızı vermek istemezler. Âşık
Halil, sevdiği kızın köyündeki bir adamın yanında çoban olarak işe başlar. Âşık Halil’in amacı,
bu adamın yanında para kazanmak değil sevdiği kızı her gün görmektir. Âşık Halil’e bu köyde
bir gelin âşık olur ve gelin Âşık Halil ile birlikte olmak ister; ancak bu durumdan Âşık Halil’in
haberi yoktur. Hayvanları otlatmaya giden Âşık Halil’in öğle yemeklerini sevdiği kız
getirmektedir. Bir gün Âşık Halil’e âşık olan gelin, öğle yemeğini kendisinin götürmek istediğini
söyler ve yemekleri kendisi götürür. Öğle yemeğini sevdiği kızın değil de gelinin getirdiğini gören
Âşık Halil, geline yemekleri neden kızın getirmediğini sorar. Duygularını Âşık Halil’e açan gelin,
Âşık Halil ile birlikte olmayı teklif eder. Sevdiği bir kız olduğunu söyleyen Âşık Halil, bu gelinin
teklifini elinin tersiyle iter. Bu arada Halil’in sevdiği kız da gelinin azığı alıp Âşık Halil’in yanına
gelmesinden şüphelendiği için gizlice oraya gelmiş ve bir kayanın ardına gizlenmiştir. Sevdiği
kızı gören Âşık Halil, eline kulağına atarak orada aşağıdaki türküyü söyler:

Suya geder sudan gelir
Ak sayalı yosma gelin
Ġuru yere beyaz topuk
Yalın yere basma gelin
Gelin vermez misin pacı
Lebleleri can ilacı
Gelin zülfün dar ağacı1653
Ben garibim asma gelin
Gelin saçın ışıl ışıl
Bre ġız zülfünü deşir
Ġolların ġoynumdan aşır1654
Bu sözüme küsme gelin

Bu hikâyeli türkü, 04.05.2019 tarihinde Yenice Haruniye Mahallesi Çirişliyazı mevkinde oturan Topal
Mehmet lakaplı Mehmet Yutkal’ın kendi evinde Mehmet Yutkal’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Mehmet Yutkal, bu hikâyeli türküyü dayısı Güllü Osman’dan yıllar önce öğrenmiştir.
1653
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1654
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1652
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Âşık Halil derler baňa
İşim olmaz andan soňa
Bir el amanım var saňa1655
Bu amanım kesme gelin
285. KEREM İLE ASLI III1656
Kerem, Aslı’ya deli gibi sevdalanır. Aslı’nın babası kızını Kerem’e vermemek için ailesini de alıp
kaçar. Sevdiğinin peşine düşen Kerem, Aslı’nın arkasından aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Genç ömrümü gurbed elde geçirdim
Hasbilimi bilen yok bildiren yok
Geddi fırsad elden ġaçırdım
Ġarip ġaldım gülen yok güldürenim yok
Bir ħabar almadım gözü aladan
Onun için ġurtulmadım beladan
Çok zamandır habar gelmez sıladan
Heçbir ħabar getiren yok gelenim yok
Elimden aldırdım nazli yârimi
Terk eyledim ben (de) atamı anamı
Döğe döğe göğ eyledim sinemi1657
Hançer alıp delen yok deldirenim yok
Geldi m(i) ola üce dağların suyu
Açıldı m(ı) ola mor sümbüllü bağları
Ben Kerem’im ah çeker ağlarım1658
Çeşmim yaşın silen yok sildirenim yok

1655

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 07.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünden olup yaklaşık 20 yıldır Düziçi’nin Yenice Haruniye Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Çirişli Yazı Mevkisinde oturan Celil Ahmet lakaplı Ahmet Göl’den komşusu Mehmet Yutkal’ın
evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Ahmet Göl, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünde, Güllü Kahya’dan öğrenmiştir.
1657
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1658
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1656
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286. BENDEN SELAM SÖYLEN NAZLI YÂRE1659
Karacaoğlan, bir gün Kozan tarafından Düziçi’ne doğru hareket eder. Kadirli-Düziçi arasındaki
bir dağa gelen Karacaoğlan, karşısında Düldül Dağı’nı görür. Eski zamanlarda Varsak
Türkmenlerin göç yolu Sabun Çayı civarındaki Paltalı denen yerden geçermiş. Varsaklar da
yazları bu yoldan yaylaya göçerlermiş. Karacaoğlan, uzaktan bu göçü görünce Varsaklara
yetişmek ister; ancak çok yorgundur. Bir yere oturan Karacaoğlan yönünü Düldül Dağı’na vererek
göçün ardından aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Benden selam söylen nazlı yâre
Ölüyorum bir sucağız getirsin
Vadem yeter ben bu derdden ölürsem1660
Sağ yanımda salcazımı götürsün
Gene dumanlandı Düldül’ün başı
Akıddım gözümden ġanlı yaşı
Delik deşik oldu sinemin başı1661
Nazlı yârim umudunu kessin otursun
Yatsam uyusam yârın dizine
Uyandıkça baksam ala (ala) gözüne
Mezarımın günden yüzüne
Ġaşın gözün sürmelesin otursun
İşde geldim bahçalardan bağlardan
Habar aldım hastalardan sağlardan
Ġars’a geden karlı dağlardan1662

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 07.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt
(Zindeğan) köyünden olup yaklaşık 20 yıldır Düziçi’nin Yeniceharuniye Mahallesi Çirişliyazı Mevkisinde
oturan Celil Ahmet lakaplı Ahmet Göl’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Ahmet Göl, bu hikâyeli türküyü
ilk gençlik yıllarında Zindeğan köyünde Güllü Kahya’dan öğrenmiştir. Bu hikâyeli türkünün bir varyantı
için bkz. (Dağsever, 2009: 117; Görkem ve Tülüce, 2008: 100-101; Karakaş, 2011: 350; Yalman, 1977:
382-383).
1660
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1661
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dizedeki “Nazlı yârim” yerine “dostum”
sözcüğü kullanılmıştır.
1662
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1659
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Dostum mezarıma güller getirsin
Der Ġaracoğlan bilmem nolurum
İflah olmaz ben bu derdden ölürüm
Yetmez kefinim yarım ġalırısa1663
Dostum cenberinden yırtsın getirsin
Uzaktan göçün gittiğini gören Karacaoğlan çok üzgündür çünkü göçün içinde sevdiği bir kız
vardır. Karacaoğlan, sevdiğine hitaben aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ala gözlü benli dilber1664
Ġoma beni el yerine
Altın kemerin olayım1665
Dola beni bel yerine
Hecine de deli göňül hecine
Yiğit (de) ölür mü gecine
Al beni zülfün ucuna1666
Sallanayım tel yerine
Gel ġız ġarşımda dursana
Şu benim halımı sorsana
Zülfünden bir tel versene1667
Kokulayayım gül yerine
Der Ġaracoğlan nolurum
Ben de bu derdden ölürüm
Ġız kele kölen olurum1668
Ġabul eyle ġul yerine

1663

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Dağsever, 2009: 117-118).
1665
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1666
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1667
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1668
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1664
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287. KEREM İLE ASLI IV1669
Âşık Kerem’in yolu bir gün Erzurum’daki bir âşıklar kahvesine düşer. Kerem, bir boş
sandalyeye oturur ve orada çalıp söyleyen âşıkları dinlemeye başlar. Aşkından yanıp
tutuştuğu Aslı’yı bulmak umuduyla diyar diyar gezen Kerem’in üstündeki elbiseler de
oldukça eskimiştir. Kahvehanede oturan Kerem’in gözüne bir âşığın sazı çarpar. Saza
dokunmak isteyen Kerem, sazın sahibi tarafından sert bir şekilde sazına dokunulmaması
adına uyarılır. Kerem, sazın sahibine kendisinin âşık olduğunu söyler. Kerem’in bu sözü
üzerine aynı âşık, Kerem’e “bit” üzerine bu güne kadar söylenmemiş, duyulmamış yalan
üstüne bir türkü söylemesi halinde âşık olduğuna inanacaklarını aksi takdirde
inanmayacaklarını söyler. Mahcup olmamak adına “Allah’ım söyletmek senden, söylemek
benden. Yüzümü ġara çıkarma.” diye dua eden Kerem, eline aldığı sazla aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ben gelirken bir sineğe düş oldum
Bilemedim beyler bu sineğin işini
Duddum ġılıcınan (aman, aman) kesdim başını1670
Yedi dağ üsdüne serdim üleşini
Kerem, bu dörtlüğü söyledikten sonra oradaki âşıklar, kendi kendilerine “Lan bu âşık, sineği bu
şekilde anlatıyorsa bundan büyük âşık olamaz.” diyerek elllerindeki sazları yere bırakırlar ve pür
dikkat Kerem’i dinlemeye devam ederler.

Neddiler heybelerim neddiler
Atmış kese akçaya yekün saddılar
Gemiğinden bir de köprü çaddılar1671
Hesap eddim iki binden yaşını
Sinek uçdu vızıladı havaya
Yağını sürdüm üç yüz altmış altı tavaya

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 14.12.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşildere köyünden
olan 1950 doğumlu Âşık Kiki Mehmet lakaplı Mehmet İnce’den Hatay’ın Erzin ilçesindeki evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Kiki Mehmet, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce babası Cine
Kiki’den öğrenmiştir. İnce, bu türkünün bozlak olduğunu belirtmiştir.
1670
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1671
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “de” bağlacı “gemiğinden”
sözcüğünden sonra kullanılmıştır. Dördüncü dizenin başında da “Aman” sözcüğü kullanılmıştır.
1669
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Deňk eyledim doksan dokuz ġatar deveye1672
Peşkeş eddim Ġayseri’ye döşünü
Arşınladım atmış arşın dizi var
Otuz harman yerinden böyük gözü var
Atmış badman iç yağının hası var1673
Zayıf geçmiş zehmerinin ġışını
Ben bilirim karanlıkda geleni
Gelip de dadlı canını alanı
Ancak Kerem söyler (de) böyle yalanı1674
Ya kim gördü bu sineğin işini
Kerem, bu türküyü söyledikten sonra kahvedeki âşıkların başı, Kerem’i tebrik ederek Kerem’in
büyük bir âşık olduğunu, kendilerinin “yalan üstüne” böyle bir türkü söyleyemeyeceklerini
belirtir.
288. KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KIZIN AĞIDI II1675
Zamanında bir köyde evli iki kız kardeş vardır. Bu iki kız kardeşden birinin oğlu, diğerinin ise
kızı olur. Bu iki kız kardeş çocuklarını beşik kertmesiyle nişanlarlar. Bu çocuklar zamanla
büyürler ve evlenme çağına gelirler. Kızın annesi bilinmeyen bir sebepten dolayı bu nişandan
vazgeçer ve kızını başka biriyle nişanlar. Bu durumu içine sindiremeyen kızın teyzesi, hem
bacısından hem de yeğeninden intikam almayı kafasına koyar. Bu arada kızın nişanlısı kıza birçok
altın takmıştır. Bu kız bir gün pınara su almaya gider. Teyzesi, bu durumdan istifade ederek
hemen kızın yanına varır. Tatlı bir dille yeğenine kendi oğlunu bir kızla nişanladıklarını ancak
kıza takmak için yeterince altın bulamadıklarını ve geçici bir süreliğine boğazındaki altınları
vermesini söyler. Kendine tuzak kurulduğundan habersiz olan kız, teyzesini kırmaz ve

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “peşkeş eddim”
sözcüğünden sonra “de” bağlacı kullanılmıştır.
1673
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Atmış badman (da beyler) iç
yağının hası var” şeklinde söylenmiştir.
1674
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ancak Kerem söyler böyle böyük
bir yalanı” şeklinde söylenmektedir.
1675
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 14.12.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Yeşildere köyünden
olan 1950 doğumlu Âşık Kiki Mehmet lakaplı Mehmet İnce’den Hatay’ın Erzin ilçesindeki evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Kiki Mehmet, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce babası Cine
Kiki’den öğrenmiştir. Bu ağıt, çok uzun yıllar önce kendi köyünde bilinmekte ve sıkça icra edilmektedir.
1672

1154

boğazındaki altınları teyzesine verir. Altınları aldığı gibi hemen bacısının yanına gelen kızın
teyzesi, elindeki altınları bacısının önüne atar. Bacısı, bu altınların ne olduğunu sorar. Kızın
teyzesi; kendi oğlu ile yeğeninin pınar başında seviştiğini, seviştikten sonra altınları orada
unuttuklarını söyler. Bu sözü duyan kızın abisi, çılgına döner ve hemen eline kılıcını alarak pınara
doğru yola koyulur. Kız kardeşinin yanına gelen kızın abisi, bir kılıç darbesiyle bacısının kafasını
gövdesinden ayırır. Allah tarafından canlandırılan kızın kafası, aşağıdaki dörtlükleri söylemeye
başlar:
Ġardaşım arkamdan ulaşdı
Görüşün tedbilim şaşdı
Bir ġılıcınan vuruşun1676
On bir beliğim birden düşdü
Gelmiyem pıňar başına
Sürme çekmeyim ġaşıma
Beni ġınayanın versin başına1677
Ġardaş beni muta öldürdü
Bakın da elin oğluna
İki elin sokmuş ġoynuna
Bu dünyada ġavuşmadık1678
Mahşer günü dolan boynuma

Dezzeme den dezzem gelsin
Gelsin de halimi görsün
Bu dünyada bir şey demem1679
Mahşer günü suvalımı versin
Ġuluncumda var on bir beliğim

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “ah” sözcüğü
getirilmektedir.
1677
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “ah” sözcüğü
getirilmektedir.
1678
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Bu dünyada biz
ġavuşmadık” şeklinde, dördüncü dize ise “Mahşerde dolan ġoynuma” şeklinde söylenmiştir.
1679
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Ah yalan dünyada ben
bir şey demem” şeklinde söylenmiştir.
1676
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Döşüme çıkdı soluğum
Söylediğime bakman eller1680
Vallaha ben de ölügüm
289. FENEDİR DÜNYANIN ÖTESİ FENE1681
Karacaoğlan elinde sazıyla diyar diyar gezmektedir. Bu gezdiği yerlerin birinde Karacaoğlan’dan
çok hoşlanan bir kadın, Karacaoğlan ile bir olmak ister. Ancak Karacaoğlan, buna yanaşmaz.
Kadın, bunun üzerine Karacaoğlan’dan intikam almak için Karacaoğlan’ın kendisine zorla sahip
olmak istediğini, namusunu zor kurtardığını haykırarak ahaliyi etrafında toplar. Kadının bu
sözlerine inanan ahali, Karacaoğlan’ı yakalayarak ellerini arkadan bağlarlar ve demir kanca ve
çivilerle dolu bir yere atmaya götürürler. Karacaoğlan’ı tam bu demir kanca ve çivilerle dolu yere
atmak üzereyken Karacaoğlan, “Söylemek benden, söyletmek Allah’tan. Elimi çözün, iki çalıp
dört söyleyim, ondan sonra ne yapacaksanız yapınız.” der. Ahali, bu sözler üzerine
Karacaoğlan’ın elini çözerler. Karacaoğlan eline sazını alıp aşağıdaki dörtlükleri söylemeye
başlar:
Fenedir dünyanın ötesi fene
Yüklendi bahranam gediyom gene
Azrail gelmiş can isder benden
Can vermeye ne mecelim var benim
Hocamdan aldım öğrendim bir satır
Eňgsiğim varısa Mevla’m sen yetir
Dediler ki ġam yükünü sen götür1682
Ġatarmaya kervanım mı var benim
Hocam sen öğreddin yoluna beni
Irızda varısa geliyor ġısmet

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “ah” sözcüğü
getirilmektedir.
1681
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 14.12.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşildere köyünden
olan 1950 doğumlu Âşık Kiki Mehmet lakaplı Mehmet İnce’den Hatay’ın Erzin ilçesindeki evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Kiki Mehmet, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce babası Cine
Kiki’den öğrenmiştir.
1682
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1680
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Zalim muhannedden mal yemek isder1683
Ölmemiye fermenim mi var benim
Hekerler de Ġaracoğlan hekerler
Zehir oldu yediceğim şekerler
Güzel sevdim diye baňa ġara çekerler1684
Hak’dan başġa sevdiğim mi var benim
Yukarıda dörtlükleri söyleyen Karacaoğlan, hazırlanan kancalı/çivili yere atılır. Karacaoğlan, tam
bu kancalı/çivili yere düşmek üzereyken -Allah’ın yardımıyla- güvercin olur ve uçup gider. Bu
olaydan sonra Karacaoğlan’ı ne gören olur ne de duyan olur. Sırlara karışan Hak aşığı
Karacaoğlan’dan sonra yedi Karacaoğlan gelip geçmiş ancak hiçbiri hakiki Karacoğlan gibi Hak
aşığı olmayı başaramamıştır.
290. SAŇA DERİM SAŇA LEMSE ĠRALI1685
Lemse kKralı adında Türk düşmanı bir kral varmış. Bu kral, Osmanlı’yı tam donanımlı ordusuyla
işgale gelir. O zamanlar, Osmanlı’nın hem askeri azdır hem de silahları düşman askerlerinin
silahlarına göre teknik yönden zayıftır. Çok zor durumda kalan padişah, işin içinden nasıl
çıkacağını bilmemektedir. Çünkü düşman ordusu hem asker hem de teçhizat bakımından daha
üstündür. Lemse kralı gemilerle askerlerini Osmanlı topraklarına indirmektedir.

Kral ise

karargâhından kendi askerlerinin gemilerden inmesini zevkle izlemektedir. Padişah ise çaresiz bir
şekilde kara kara düşünmektedir.
O zamanlar, Karacaoğlan’ın ünü İstanbul’a kadar ulaşmıştır. Padişah da Karacaoğlan’ın büyük
bir âşık olduğunu ve çalıp söylediğini duyanlar arasındadır. Padişah, halletse helletse bizim
işimizi sazınan sözünen Karacaoğlan halleder, diyerek Karacaoğlan’ı İstanbul’a çağırttırır.
İstanbul’a gelen Karacaoğlan, padişahın huzuruna çıkar. Padişah, Karacaoğlan’a “Oğlum, Lemse
Kralı’nın huzuruna gedeceksin. Diliyin döndüğü ġadar, aklıyın yeddiği ġadar ġonuşacaksın; bu
savaşdan vazgeçireceksin.” der. Padişahın bu isteğini kabul eden Karacaoğlan, padişahtan

1683

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin ilk sözcüğü “Güzel” yerine
“gelin” sözcüğü kullanılmıştır.
1685
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 14.12.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşildere köyünden
olan 1950 doğumlu Âşık Kiki Mehmet lakaplı Mehmet İnce’den Hatay’ın Erzin ilçesindeki evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Kiki Mehmet, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce babası Cine
Kiki’den öğrenmiştir.
1684
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yapmasını istediği bir isteği olduğunu bildirir. Padişah, Karacaoğlan’a ne yapması gerektiğini
sorar. Karacaoğlan “Ne ġadar buynuzlu mal varsa buynuzuna mumları yapıştır, akaşam
namazından sonra ataşlat.” diyerek isteğini padişaha bildirir. Padişahın bu öneriye tamam demesi
üzerine Karacaoğlan, Lemse Kralı’nın yanına gitmek için oradan ayrılır. Karacaoğlan, Lemse
Kralı’nın yanına akşam namazı vaktinde varır. Lemse Kralı’na tercüman aracılığıyla “Ben seni
uyarmaya geldim.” dedikten sonra sazını kınından çıkarır ve aşağıdaki dörtlükleri söylemeye
başlar. Bu arada Padişah, Karacaoğlan’ın dediğini gerçekleştirir. Ülkesinden toplayabildiği ne
kadar boynuzlu hayvan varsa hepsinin boynuzlarına mum bağlar. Kararlaştırılan zamanda
hayvanların başındaki bu mumlar yakılarak Lemse Kralı’nın karargâhının bulunduğu yerin
yanındaki dağ yamacından bu hayvanlar salınır.
Saňa derim saňa (da) Lemse Ġralı (Ġralı)
Ne çok ġavġa isden Dünya Ġralı
Gökden yere de hakipler ileri1686
Dört köşede Ehli İslam uyandı
Lemse Ġralı’na eyleme minnet
Çalıyor ġılıcı bilmiyor sünnet
İki cihan selveri Muhammed1687
Muhammed’iňen Ahmet geliyor
Bu iki dörtlükten sonra Lemse Kralı’nın bekçileri Karacaoğlan’ın dediğinin doğru olup
olmadığını teyit etmek amacıyla çadırın kapısını açıp dışarı bakarlar. Uzaktan ışıklı çok büyük
bir grubun geldiğini gören bekçiler, bu durumu hemen krallarına haber verir. Bunun üzerine
Lemse Kralı, Karacaoğlan’a bu gelenler dışında ülkenizde başka Türk kaldı mı, tarzında bir soru
yöneltir. Karacaoğlan da bu gelenlerin sadece gözleri karanlıkta iyi görmeyip de ışık kullanan
askerler olduğunu asıl askerlerin onların arkasından geleceğini söyledikten sonra türküsünü
söylemeye devam eder. Bu arada kral, korkmuş olacak ki askerlerine gemileri yağlamalarını ve
hazırlanmalarını talimatını verir.
Lemse Ġralı gemisini yağladı
Yağladı da iskeleye bağladı

1686
1687

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Bu ġavġada çok anneler ağladı1688
İstanbul’un berdüşleri geliyor
Camıya atarlar halı
Sözümden anlamayan delidür deli
Allah’ın aslanı Hazreti Ali1689
Beňli Boz’a binmiş başda geliyor
Boynuzlarına mum bağlanmış hayvanların yaklaştını gören Lemse Kralı, gelen Türk askerlerin
korkusundan (Kral, gelenlerin hayvan olduklarını bilmemektedir.) askerlerine gemilerine
binmelerini emrini verir.
Altmış bini (de) Allah Allah deyici
Yetmiş bini sarı postal geyici
Seksen bini tatlı canına ġıyıcı1690
Doksan bini Tatar Han’dan geliyor
Lemse Ġralı da eyleme minnet
Çalar ġılıcı da bilmiyor sünnet
Saňa geleni vallah Ġaracoğlan’ı gönderdi Lemse Ġralı1691
Gökyüzündeki melekler dahı geliyor
Karacaoğlan, bu dörtlükleri söyledikten sonra Lemse Ġralı, Karacaoğlan ile vedalaşarak
askerleriyle gemilerine binip memleketine kaçar.
291. VAY FELEK NEDDİM SAŇA1692

1688

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1690
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkici tekrarda üçücü dize “Seksen bini de gendi canına ġıyıcı”
şeklinde söylenmektedir.
1691
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Cenabı Allah uyarmaya gönderdi
seni Lemse Ġralı” dördüncü dize ise “Melekler dahı de geliyor.” şeklinde söylenmiştir.
1692
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 14.12.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşildere köyünden
1950 doğumlu Âşık Kiki Mehmet lakaplı Mehmet İnce’den Hatay’ın Erzin ilçesindeki evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Kiki Mehmet, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce babası Cine
Kiki’den öğrenmiştir.
1689
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Bir gün hastalananan Karacaoğlan, kendi kendine herkesin malı, evi, ailesi vd. olduğunu;
kendisinin bir sazdan başka hiçbir şeyi olmadığını düşünerek üzülür. Bu duygular içinde feleğin
herkese bir şeyler bahşedip de kendisine hiçbir şey bahşetmemesine kahırlanarak aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Vay felek neddim saňa (ben saňa)
Hançerini vurdun baňa
Cahil iken genç yaşımda1693
Bellerimi büktün felek
Okumu addım havaya
Geri düşürdüm yuvaya
Elleri sürdün düz ovaya1694
Sen beni sarpa addın felek
Dünya ġalmadı gözümde
Ah bir ataş yanar özümde
Derman ġalmadı gözümde1695
Beni böyle yapdın felek
Diyor Ġaracoğlan neddirdim
Okumu Hak’a duddurdum
Ellere ak saraylar yaptırdın1696
Sen benim evimi yıkdın felek
292. ĠOCA BEL’E ÇIKDIM BEN GERİ BAKDIM1697

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “ah” ünlemi
söylenmiştir.
1694
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1695
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizede “(Ah) Dünya ġalmadı gözümde”
şeklinde söylenmektedir.
1696
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1697
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 31.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde oturan 1946 doğumlu Kemal Hindi’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Kemal
Hindi, icra ettiği bu türkünün birkaç dörtlüğü daha olduğunu ancak kendisinin bu kadarını hatırlayabildiğini
belirtmiştir.
1693
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Yıllarca önce Kemal Hindi’nin kardeşi Ali Hindi, atıyla dağlara odun yapmaya gider. Dağlara
vardığında gök gürülder, fırtınayla karışık şiddetli bir yağmur başlar. Şimşeklerden ürken atının
kaçması üzerine çaresiz bir durumda kalan Ali Hindi orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġoca Bel’e çıkdım (da) ben geri bakdım
Yağmırı görünce beygire çarpdım
Şimşekler çakınca ben yere yaddım1698
Aman Allah aman sen ġurtar bizi
Ġoca Beli’nen (de) Gölgediği’nin arası
Acel geldi ölmemizin sırası
Ġolcu İrbaham (da) ġurşunlardan gedesi
Aman Allah aman sen ġurtar bizi
293. TURNALAR II1699
Âşık Hüseyin, bir gün Adana’da iken gökyüzünden turnaların uçtuğunu görür. Acıklı acıklı
ötüşerek giden bu turnaların sesinden etkilenen Âşık Hüseyin, orada aşağıdaki dörtlükleri
söylemeye başlar:
Kim hoşlanır şu dünyanın tersinden
Góňul yenilmiyo gene hersinden
Ġaldırdım ġatarı ġoca Mersin’den
Adanı’ya doğru uçun durnalar
Adana eli de Cihan’ın yolu
Ġayet serin eser Düldül’ün yeli
Yaylayı yaylarsan Hoğdu’nun Beli
Puňarbaşı serin ġonun durnalar
Hoğdu’ya çıkın da eylen temaşa

1698

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 31.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde oturan 1946 doğumlu Kemal Hindi’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Kemal
Hindi, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce kardeşi Deli Ali lakaplı Ali Hindi’den öğrenmiştir. Türkünün
ilk ve son dörtlüğünü hatırlayamadığını belirtmiştir. Türkünün ilk dörtlüğünü Bekir Akan icra etmiştir.
1699

1161

Geçin Eloğlu’nu yanman ataşa
Eloğlu’ndan öte ġoca Maraş’a
Puňarbaşı serin ġonun durnalar
Maraş’a çıkın (da) sağa sola bakının
Böyük ġızlar mor menevşe sokunun
Göğsün’de İsmail Bey avcı derler ondan sakının
Birez yücelerden uçun durnalar
294. ÂŞIK HALİL V1700
Küçük yaşlarda annesini ve babasını kaybeden Âşık Halil’e amcası sahip çıkar. Amcasının
koyunlarını otlatan Âşık Halil amcasının kendi yaşlarındaki kızı Sultan’a deli gibi sevdalanır. Ne
yaptıysa kızın gönlünü razı edemez. Bir gün, Âşık Halil’in yemeğini getiren Sultan’a Âşık Halil
yine sevdasını dile getirse de Sultan yine pas vermez. Âşık Halil, kendisine yüz vermeyen
amcasının kızı Sultan’a aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Eğlen güzel eğlen fiġamı açayım
Bülbülün figanı (da) ġonca gülünen
Gezdiğin yerlerde söylensin methin
Edebinen erkanınan yolunan
Gezdiğin yerlerde söylensin methin
Ak gerdana dakam bin beş yüz altın
Ben bir bey olayım sen de bir hatın
Ġonak göçek yaylalara elinen
Gezdireyim yeşilinen alınan
Besleyeyim şekerinen balınan
Anan seni bana verse (de) şunca malınan
Kokulardım bir domurcuk gül gümü
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan bir çay ocağında ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Akan bu
türküyü uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir. Bu hikâyeli türküyü Bekir Akan’dan
24.11.2020 tarihinde kendi evinde tekrardan derledik. Bir önceki derlemede türkünün hikâyesi
anlatılmamışken son derlememizde türkünün hikâyesi anlatılmıştır. Bu türkünün bir varyantı içib bkz.
(Reinhard, 1965: 332; Karakaş, 2011: 346).
1700
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Hezele de deli gönlüm hezele
Bir melhem yap yaralarım tazele
Bir de saray lazım böyle güzele
Âşık Halil hizmet eder ġul ġumu
295. DAMADIN AĞIDI1701
Çok eski zamanlarda bir delikanlı ile bir genç kız birbirlerini severler ve bunlar birbirleriyle
evlenmeye karar verirler. Düğün hazırlıkları başlar ve düğün günü gelir çatar. Düğünde gelin ile
delikanlı yan yana otururken bir anda rahatsızlanan delikanlı ölür. Gelin, sevdiğinin ölümü
üzerine orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Evimizin önü ġuyu
Ġuyudan alırdık suyu
Yekin oğlan sabah oldu
Kötüdür babamın huyu
Evimizin ardı kesme
Kesmenin dalına basma
Canım ġurban olsun oğlan
Sen de bu sözüme küsme
296. SAŇA DERİM SAŇA HASAN ĠALESİ1702
Dadaloğlu, bir savaşa girer. Savaş esnasında iki taraf da ağır kayıplar vermekle birlikte kaybeden
taraf Dadaloğlu olur. Geri çekildiğinde askerlerinin çoğunun öldüğünü, sağ kalanların da yaralı
olduğunu gören Dadaloğlu, duygulanarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 23.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan bir çay ocağında ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Akan, bu
ağıdı hikâyesiyle birlikte Cennet Karı’dan uzun yıllar önce öğrenmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde
kendisinden tekrardan derlenmiştir. Akan, bu ağıdın daha birçok dörtlüğü olduğunu ancak kendisinin
aklında iki dörtlüğünün kaldığını belirtmiştir.
1702
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Aynı türkü,
19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Bu türkünün hikâyesi ise 24.11.2020 tarihinde
kendisinden kendi evinde derlenmiştir.
1701
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(Ey) Saňa derim saňa (da) Hasan Ġalesi
Alt yanında döğüş oldu yön oldu
Yiğid olan yiğid (de) döndü dóğüşdü
Ġoç yiğidin Arap atın gün oldu
Akşamkı gördüğüm şol ġara düşler
Hesaba gelmiyo (da) kesilen başlar
Eherlen atımı (da) güccük ġardaşlar
Hünker tarafından gel oldu bize
Öğleninen ikindinin arası
Aldı beni bu düşmanın yarası
Gamalağın ġaraardıcın arası
Cığıl cığıl gül gülüsdan ġan oldu
Dadaloğlu’m der de belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
Sekiz yüz atlıyınan (da) cenge dıkıldı
Yüzü geldi yedi yüzü yoğ oldu1703
297. EĞLEN GÜZEL EĞLEN FİGAM AÇAYIM1704
Kahramanmaraşlı Âşık Hüseyin, arkadaşıyla yaylada gezerlerken bir pınar başına gelir. Pınar
başında çok güzel bir kız görür. Yanındaki arkadaşı Âşık Hüseyin’e kıza bir türkü söylemesini
ister. Âşık Hüseyin ise “Bunlar aşiret. Bunlar adamı keserler. Boş ver.” diyerek korkusunu dile
getirir. Arkadaşı ise sana kimse bir şey diyemez der ve türkü söylemesi konusunda ısrarcı olur.
Arkadaşından cesaret alan Âşık Hüseyin kıza türkü söylemeye başlar. Âşık Hüseyin ilk dörtlüğü
söylemesi üzerine âşıklık yeteneği olan kız da Âşık Hüseyin’e karşılık verir. Böylece Âşık
Hüseyin ile kız karşılıklı olarak aşağıdaki gibi atışırlar.
Âşık Hüseyin

Akan, bu dörtlükten sonra bazı icracıların üç yüz atlı ile savaşa girdiğini söylediklerini belirtmiştir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde oturan 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Aynı
türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Bekir Akan, bu hikâyeli türkünün devamı
olduğunu, kız ile oğlanın çadırda da atışmaya devam ettiği bilgisini vermiştir.
1703
1704
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Eğlen güzel eğlen figam açayım
Can dadlıdır ben bu candan geçeyim
Et merhamet bir su ver de içeyim
Öyle getmez misin dilber yoluna
Aldı kız
Bu sözlerini de duysam bellemem
Zahmeride ben beşiğin sallamam
Çatlasan da bir tas suyu yollamam
Eğleme de beni gedem yoluma
Aldı Âşık Hüseyin
Umarım Mevla’dan boynun bükülsün
Ta dirsekten ġolcağazın sökülsün
Verme suyu üzerine dökülsün
Abu hayat versen ben ġalan içmem
Aldı kız
Deme yiğit yazık olur şanıma
Genç yaşımda ġıyma benim canıma
Al iç suyu ben de varam yanına
Doğan isen indireyim ġoluna
Aldı Âşık Hüseyin
Söylerim sözümü asla vazgeçmem
Bahçen gül olsa da el vurup seçmem
Abu hayat versen (de) ben ġalan içmem
Avcı olsam efsun ġurmam gölüne
Aldı kız
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İsmim Benli Döne nerden bileyim
Öl diyorsan bu daġġada öleyim
Bugün çadırımda mihman ġalayım
Cevap verem bahçemdeki bülbüle
Aldı Âşık Hüseyin
Âşık Hüseyin’im ciğerden yandım
İçdim suyunu da zemzeme ġandım
Bugün çadırıňa (da) ben mihman ollum
Cevap verrim bahçendeki bülbüle
298. ÂŞIK HALİL VI1705
Küçük yaşlarda annesini ve babasını kaybeden Kahramanmaraşlı Âşık Halil’e amcası sahip çıkar.
Âşık Halil, zamanla büyür ve eğlenme çağına gelir. Kendisiyle aynı yaşta olan amcasının kızı
Sultan’a sevdalanır. Amcasının koyunlarını otlatan Âşık Halil, Sultan’dan aşkına bir türlü karşılık
alamaz. O dönemde Adana’nın zenginlerinden Kel Osman Bey, evlenecek bir kız aramaktadır.
Osman Bey’le hem kel olması hem de biçimsiz fiziği yüzünden kimse evlenmek istemez. Osman
Bey, bir gün Kahramanmaraş’a vardığında Sultan adında bir kızın olduğunu öğrenir ve dünürcü
gönderirler. Sultan’ın babası kızını Osman Bey’e verir. Hazırlıklar yapılır ve düğün günü gelir.
Âşık Halil, gelin giden Sultan’a aşağıdaki dörtlüklere söyler:
Sultan yavru bazdayıdın
Ġuvvetçe de yüzdeyidin
Dün gece de bizdeyidin (de Sultan oy) 1706
Elin m(i) oldun elin m(i) oldun
Bir daha yüzüňe bakmam
Seniňen (de) muhabbet sürmem

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinde oturan 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Aynı
türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Bekir Akan, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar
önce bir düğünde bir kınacı âşıktan öğrenmiştir.
1706
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1705
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Olmuyon imana gelmen (de Sultan oy)1707
Ġávur m(u) oldun ġávur m(u) oldun
Sultan halımız nolmalı
Ah çeke çeke m(i) ölmeli
Bir ġız menendin bulmalı (da Sultan oy)1708
Kel’in m(i) oldun Kel’in m(i) oldun
Âşık Halil söyler halın
Ben nedicim dünya malın
Adanalı kötü Kel’in (de Sultan oy)
Bir domurcuk gülü m(ü) oldun1709
Osman Bey, Sultan’ı alarak Adana’ya doğru yola koyulur. Âşık Halil de yanına yüklü miktarda
altın alıp bunların peşine takılarak Adana’ya kadar gelir ama Adana’da izlerini kaybeder.
Adana’da yaşlı bir çalgıcı kadına, Kemancı Emine Garı’ya, tesadüf eder ve derdini ona anlatır.
Bu kadın da Âşık Halil’e Âşık Halil’in bütün altınlarının karşılığında yardımcı olacağını söyler.
Bu çalgıcı kadın, Âşık Halil’e bulundukları yerde beklemesini söyleyerek oradan ayrılır. Kınası
yakılan Sultan’ın yanına varır. Sultan’ın yanındaki kadınları kovduktan sonra Sultan’a Osman
Bey’in kel olduğunu, pis pis koktuğunu, onunla bu yüzden kimse evlenmediğini söyledikten sonra
Âşık Halil’in geldiğini ve kendisini beklediğini söyler. Akabinde ise Osman Bey’i yeren
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Osman Beğ’i süslemişler
Ġaymağıňan beslemişler
Ġırġ yerden ġız istemişler
Kel deyince vermemişler
Görsen selamı alınmaz
Hatır ġıymatı bilinmez
Kokusundan yemek yenmez

1707

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1709
Bu dörtlük 24.11.2020 tarihinde söylenmiştir. 09.04.2019 tarihinde yapılan derlemede bahsi geçen
dörtlük Bekir Akan’ın aklına gelmediği için icra edilmemişti.
1708
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Keli pis pis kokar ġızım1710
Kemancı Emine Garı, hem sözüyle hem de türküsüyle kızı evlendirmekten vazgeçirir ve ikisi
birlikte düğün evinden kaçararak Âşık Halil’in yanına gelirler. Bu kadın, ikisinin nikâhını
kıydıktan sonra yolcu eder. Yolda Sultan, amcası oğlu Âşık Halil’i reddedip başkasıyla evlendiği
için mahcup olur ve boynunu büker. Bu durumu gören Âşık Halil, Sultan’a aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ela gözlüm nedir senin fuanın
Yaz bahar ayında göçen ağlama
Ala ġarlı mor sümbüllü yaylanın
Soğuk suyun içen Sultan ağlama
Atına da binmiş de yol iki çatal
(Aman) Mevla’m bizi bu derdden ġurtar
Her kime yâr olsan dünyalık yeter
Dosduna badesten açan ağlama1711
Yârinden ayrılan âşık hoş olur
Göňul arar sevdiğine eş olur
Gam çekme sevdiğim elbet her iş baş olur
Zülüfün gerdana saçan Sultan ağlama1712
Diyo Âşık Halil (de) ġaldı gümanım
Evvel benim idin ġaşı kemanım
Ġudlusun ġumaşın (da) Hind’in Yemen’in
Giyinip ġarşımda duran Sultan ağlama
299. AHISKA II1713
Bekir Akan, bu türkünün devamı olduğunu, ancak kendisinin sadece bu iki dörtlüğün aklında kaldığını
belirtmiştir.
1711
24.11.2020 tarihinde yaptığımız görüşmede bu dizenin “Zülüfün gerdana saçan Sultan ağlama” şeklinde
olması gerektiğini, bir önceki derlemede karıştırmış olabileceğini belirtmiştir.
1712
İlk derlemede “Dosduna badesten açan Sultan ağlama” şeklinde icra ettiği bu dizeyi sonradan yapılan
derleme çalışmasında yukarıda yazdığımız şeklinde olması gerekitiğini söyledi. Bu yüzden biz de ilgili
dizeyi değiştirdik.
1713
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesinde
oturan 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bekir Akan bu türküyü
1710
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Eski devirlerde Kars yakınlarındaki Akışga’ya Ruslar baskın düzenler, erkekleri kılıçtan geçirir,
on iki bin civarında en güzel kızları kendilerine cariye yapmak için Rusya’ya götürürler.
Rusya’nın önemli mevkilerindeki kişiler, bu kızları kendi aralarında paylaşmaya başlarlar. Bu
kızların içinde o dönemin paşası Ali Paşa’nın çok akıllı, iffetli kızı da vardır. Bu kız, namuslarını
kirletmemek için esir kızları gizlice toplar ve kaçma planını anlatır. Planı ise Rusları biraz
oyalamak, bu süre zarfında ise İstanbul’daki padişaha mektup yazıp padişahın kendilerini
kurtarmalarını beklemektir. Bir aksilik olması halinde ise namuslarını korumak uğruna
parmaklarında takılı olan yüzüklerdeki zehri içerek öleceklerdir. Bu öneri, kızlar tarafından kabul
edilir. Ali Paşa’nın kızı, Rusları oyalamak için o dönemin önemli Rus ileri gelenlerine “Siz nasıl
bir milletsiniz? Bizim büyüklerimizi öldürdünüz. Bize kırk gün yas tutma hakkı verin. Bu bizim
törelerimizde var.” der. Ruslar da kızı haklı bulurlar ve kırk gün mühlet verirler. Kızların
tutulduğu saraya Malatya Darendeli bir tüccar mallarını satmaya gelmiştir. Ali Paşa’nın kızı bu
tüccarın Müslüman ve Türk olduğunu tahmin ederek nerden gelip nereye gittiğini sorması üzerine
tüccar da Darendeli olduğunu söyler. Kız, hemen bu tüccardan bir ricası olduğunu, yapması
halinde kolundaki bütün altınları vereceğini söyler. Tüccar da yapılması gereken işin ne olduğunu
sorar. Kız, vereceği bir mektubu İstanbul’daki padişaha ivedilikle iletmesini söyler. Tüccar teklifi
kabul eder. Kız, hemen bir mektup yazar ve kolundaki bütün altınlarla beraber mektubu Darendeli
tüccara verir. Ancak bu mektubu padişahtan başka hiçbir kimseye vermemesini iyice tembihler
ve acele etmesini de yineler. Darendeli tüccar bütün işini gücünü bırakır ve gece gündüz yol alarak
İstanbul’a padişahın sarayına varır. Saraydaki görevlilere padişahı görmek istediğini söyler ancak
oradaki yetkileler tüccara kendilerinin yardımcı olacaklarını söylerler. Tüccar, bizzat padişahla
görüşmek isteğinde ısrarcı olması üzerine durumu padişaha bildirirler. Padişah da tüccarı
huzuruna kabul eyler. Padişahın huzuruna kabul edilen tüccar elindeki mektubu padişaha, Yavuz
Sultan Selim’e, verir. Mektubu okuyan padişahın gözlerinden yaş akmaya başlar ve hemen
vezirlerine Rusya’daki kızları kurtarmak için orduyu toplamasını emreder. Ali Paşa’nın kızının
Yavuz Sultan Selim’e gönderdiği mektupta aşağıdaki dörtlükler yazılıdır:
İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız
Üç gün harp eyledik geceli gündüz
Yazılı defterde on iki bin ġız
Güzelleri yesir geden Akışġa
çocukluk yıllarında çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir. Akan, bu türkünün isminin “Akışga” olduğunu
belirtmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Bu türkünün varyantı
için bkz. (Bartók, 2017: 218). Bartók, bu türküyü Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Gökçayır köyünün
Tabaklar Mahallesinde yaşayan yörenin en önemli âşıklarından Kır İsmail’den derlemiştir.
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Akışġa’dan çıkan yeşil tütünler
Daha harp ediyá dini bütünler
Yesir oldu gün görmedik hatınlar
Güzelleri yesir geden Akışġa
Ġırk ġızıdık bir ġalada buldular
Buldular da ġulağımızdan küpemizi aldılar
Her birimizi bir ġrala verdiler
Malum olsun padişahım halımız
Durmaz da ġávurlar bina yabdırır
Her gün bu ġızlara kerpiç dökdürür
Akşam teker teker elini öpdürür
Malum olsun padişahım halımız
Akışġa’nın çevre yanı dağıdı
Etrafı mor sümbüllü bağıdı
Babam paşa ġardaşlarım báğidi
Malum olsun padişahım halımız
Aslımı sorarsan paşa ġızıyım
Anamın (da) babamın (da) iki gözüyüm
Avluda beslenmiş (de) körpe ġuzuyum
Malum olsun padışahım halımız
Bunu söyleyen de Beňli Emine
Altun burma dakarıdım ġoluma
Benden selam olsun da Yavuz Sultan Selim’e
Yetiş padışahım da namus elden gediyá
Yavuz Sultan Selim, bu mektuptan sonra ordusuyla kızları kurtarır.
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300. İKİ BÜLBÜL GELDİ ĠONDU DİKENE1714
Çok eski zamanlarda bir kız çok uzak bir yere gelin gider. Kız, belli bir zaman sonra başta annesi
olmak üzere memleketini özlemeye başlar. Tabii, o dönemin ulaşım imkânları kısıtlı olduğu için
ailesinin yanına gidip gelemez. Ailesini çok özleyen kız, utandığından bu durumu kimseye
açıklayamaz. Kocası da hanımının ailesini ve memleketini özlediğini hiç fark etmez. Ailesi ve
memleketi buram buram burnunda tüten kız, bir gün bu hasretliğe dayanamaz ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
İki bülbül geldi ġondu dikene
Öte öte ömrücüğün tükene
Benden selam olsun bizim vatana1715
Uçan ġuşlar (da) ben anama gedicim
Anamġılın elin yokuş diyolar
Keten gömleğine nakış diyolar
Sen de bizim ele yakış diyolar1716
Uçan ġuşlar (da) ben anama gedicim
Ufacık ufacık (da) görünen evler
Anamın evinin (de) başına beňzer
Anadan ayrılan (da) ġuzu anasın özler1717
Uçan ġuşlar (da) ben anama gedicim
Simirce simirce yağan yağmurlar
Anamın gözünün yaşına beňzer
Gurbedde ġalanlar (da) anasın özler1718
Uçan ġuşlar (da) ben anama gedicim

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 11.07.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi mahallesinde oturan Salih Kurt’un evinde ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Bekir Akan,
bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1715
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1716
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1717
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1718
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1714
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301. ESMAN İLE ZEVCAN1719
Eski zamanlarda biri çok zengin, diğeri çok fakir iki erkek kardeş varmış. Fakir olan kardeşin
Zevcan adlı bir oğlu, zengin olan kardeşin ise Esman adında bir kızı vardır. Aynı okulda okuyan
bu iki genç birbirlerine sevdalanır. Esman’ın babası, bu olayı duyunca fakir kardeşini başka yere
sürgün eder. Esman’dan ayrı düşen Zevcan, bu hasretliğe dayanamaz ve kıza daha yakın
olabilmek amacıyla kızın olduğu yere tekrardan gelir. O dönemde âşıkların toplandığı ve icralarını
gerçekleştirdiği bir mekânın temizlik işlerine bakmak üzere işe başlar. Âşıklığa çok meraklı olan
Zevcan, âşıkların icralarından sonra sazlarını mekânda bırakan âşıkların sazlarını çalmaya
çalışmaktadır. Bir gün, yine âşıklar icralarını gerçekleştirdikten sonra mekânda bırakılan sazı
eline alarak sevdiği kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Selam verdim (de) selamımı aldılar
Ġalbimdeki (de) gümanımı bildiler
Ab-u Kevser’den (de baňa) baňa dolu verdiler
Ben aşġın dolusuyum içdim ne dersin
Âşıklar söylerler pirin methini
Yanıyor yüreğim (de) çıkmaz tütünüm
Hesap eddim de ustam yerin göğün altını
Haġġ’ın hikmetine şaşdım ne dersin
Âşıklar metheder1720 pirin ġayedden
Bir dolu verdiler (de baňa) baňa ab-u hayat’dan
Hocam diyo da oğlum okusana hayaddan
Ben aşġın kitabın açdım ne dersin
Diyo Âşık Zevcan yandım ben öldüm
Sevdana düşeli saralıp soldum
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 13.05.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Akan bu
hikâyeli türküyü yöreninin ünlü âşıklarından Âşık Köroğlu’ndan uzun yıllar önce öğrenmiştir. Aynı türkü,
19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Akan, bu türkünün devamı olduğunu ancak
kendisinin bu kadarını hatırlayabildiğini belirtmiştir. Türkünün bir varyantı için bkz. (Atılgan, 2019: 272280)
1720
Bekir Akan’ın 13.05.2019 tarihindeki icrasında “metheder” sözcüğü kullanılmamışken 24.11.2020
tarihindeki icrasında söylenmiştir. Biz de türkünün bütünlüğünü sağlamak amacıyla bu sözcüğü dizeye
ekledik.
1719
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Haġġ’ın hikmetinden ummana daldım
Bir ağır sevdaya düşdüm ne dersin
302. AVŞAROĞLU1721
Çok eski zamanlarda adı şanı duyulmuş Avşaroğlu adında bir eşkıya bulunmaktadır. Bu eşkiyaya
devlet tarafından vur emri çıkar. Devlet kuvvetleriyle girdiği çatışmada Avşaroğlu ölür.
Avşaroğlu’nun ölümünden sonra biri tarafından aşağıdaki dörtlükler söylenmiştir:
Sabahınan erken vurun hay oldu
Geliyo takipçi gör Avşaroğlu
Jandarmalar ġol ġol oldu dağıldı
Yekin mavzerini al Avşaroğlu
Beş ġor fişşeği de ne hoş dizerdi
Aslan gimi dağ başında gezerdi
Bir hücumda bir orduyu bozardı
Şimdi dudmaz m(ı) oldu ġol Avşaroğlu
Sırmalı abası dalına uygun
Eşġıya olan da yatar mı baygın
Saçların gözlerin (de) kipriğin uygun
Aldaş’da biridin sen Avşaroğlu
Gün gimi yanıyo da Mehmed’in aynı
Sokakda topladım ġan ile beyni
Buna el mi dutar (da) ey gözü ġanlı
Akıyo ġanların sil Avşaroğlu
Sabahlayin takipçiler geldiler
Gün doğunca öldüğünü bildiler

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan komşusu Ahmet Tıraş’ın evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Bekir Akan, uzun yıllar önce bu türküyü amcasından öğrenmiştir. Akan bu türkünün isminin
“Avşaroğlu” olduğunu belirtmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir.
Türkünün bir varyantı için bkz. (Atılgan, ty: 105; Erkoçak, 1998: 71-72; Karaburç, ty: 53).
1721
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Şo Beňli Döne’ni (de) eller aldılar
Gezme bu dünyada öl Avşaroğlu
303. SALLANI SALLANI PIŇARA GELDİN1722
Derdiçok, Çukurova’da çok tanınan ve sevilen ünlü bir âşıktır. O dönemde, atışmalarda bütün
âşıkları alt etmesinin yanında güzelliğiyle de ün salmış bir kız vardır. Bu kızın ününü duyanlardan
biri de Âşık Derdiçok’tur. Derdiçok, hem kızı görmek hem de atışma yapmak amacıyla kızın
yaşadığı yere gelir. Pınarda su dolduran kızları görür. Elinde su kabıyla çok güzel bir kızın
geldiğini görünce aradığı kızın elinde su helkesiyle gelen kız olduğunu tahmin eder. Tahminini
test etmek için bu kıza bir türkü söylemeyi düşünür. Kız cevap verirse aradığı kızı bulmuş olacak,
cevap vermezse aradığı kızın o olmadığını anlayacak ve yoluna devam edecektir. Derdiçok,
pınara yaklaşan kıza aşağıdaki dörtlüğü söyler. Kız da karşılık verir. Âşık Derdiçok ile kız kendi
aralarında aşağıdaki gibi atışırlar:
Aldı Derdiçok
Sallanı sallanı pıňara geldin
Olanca aklımı başımdan aldın
Yoksa Keşiş ġızı Aslıhan m(ı) oldun
Kerem gimi ataş addın özüme
Aldı Kız
Yüce dağ başında sümbül mü biter
Vaktı gelmeyince bülbül mü öter
Oğlan baňa bahayile (de) gücün mü yeter
Bakmaz mısın alnımdaki gazime
Aldı Derdiçok

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.05.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1954 doğumlu Bekir Akan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bekir Akan,
bu hikâyeli türküyü 1980’li yıllarda Düziçi’nin Yazlamazlı köyünden Ali Çıplak adında birinden Hatay’da
bir taş ocağında birlikte çalışılarken öğrenmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan
derlenmiştir. Naci Kum’un çalışmasında bu türkünün bir varyantı bulunmaktadır. Kum’un çalışmasında bu
türkü Âşık Hacı’ya ait olarak geçmektedir. Bu türkünün varyantı için bkz. (Kum, 1950).
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Saçın sırma (da) zülüflerin tel midir
Ağzın şeker dudakların bal mıdır
Saňa veren Allah baňa vermez mi
Sen bakman mı (da) alnımdaki yazıma
Aldı Kız
İsmim Âşık Nazlı senden gizlemem
El değmedik bir danecik ġoruyum
Anam melek sorma ben de hürüyüm
Heçbir âşık (da) yakışmıyá sazıma
Aldı Derdiçok
Güzel oğlan söyler sözün tamını
Çok sevdim güzelin göğsü ağını
Kele nazlı (da) senin gimi çoğunu
Ninni çalıp uyutmuşsum dizimde
Aldı Kız
Uyudduğun o güzeller uyanmış
Sen âşıksın (da) diden ġana boyanmış
Yaşın varmış (da) ellisine dayanmış
Ben ġaçarsam (da) yetişemen tozuma
Aldı Derdiçok
Mevla’m ġanad verir ben de uçarsam
Bülbül olup (da) gül dalına ġonarsam
Yetişirim (de) aşk atına binersem
Yüce dağlar yol görünür gözüme
Aldı Kız
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Yürü bre oğlan ġalma ġusura
Ben de eremedim bu gizli sıra
Vallahi gederim ben ardın sıra
Sebep olun soňra bir tek yavruma
Aldı Derdiçok
Aşına da Derdiçok’um aşına
Henüz dáğmiş (de) on beş yirmi yaşına
Güzel bazan uğra (da) bu pıňarın başına
Sen gelmezsen (de) sal görünür gözüme
304. ÇAKMAK TAŞI1723
Eski zamanlarda evli kendi yağında kavrulan bir adam varmış. Bu adamın karısı kocasını bir
adamla aldatmaktadır. Kadın, sevgilisiyle daha çok birlikte olmak istemesine karşın kocasından
dolayı sık sık bir araya gelememektedir. Kadın, kendi kendine kocasını evden uzaklaştırmak için
bir çare düşünür. Kadın, kocasını evden uzaklaştırmanın bir çaresini bulur. Kadın, hemen
kocasının yanına vararak Kayseri’de çakmak taşıyla altının takas yapıldığını, kendi köylerinden
birçok kişinin eşeğine yüklediği çakmak taşıyla yola koyulduğunu, kendisinin de aceleyle eşeğine
çakmak taşı yüklemesini ve geç kalmadan Kayseri’ye hareket etmesi gerektiğini söyler.
Hanımının bu sözleri üzerine adam hemen dağdan çakmak taşı toplar, bu taşları heybeye yükler
ve taşları doldurduğu heybeyi de omuzuna atarak Kayseri’ye doğru yola koyulur. Kadının
düşündüğü çare işe yaramış, sevgilisiyle artık daha çok beraber olabilecektir. Adam Kayseri
yoluna doğru epey yol aldıktan sonra yolda Gaziantepli üzüm satan bir çerçiyle karşılaşır. Çerçi,
bu adama nerden gelip nereye gittiğini, omuzundaki heybenin içinde ne olduğunu sorar. Adam da
omuzuna yüklediği heybenin içinin çakmak taşıyla dolu olduğunu, Kayseri’de çakmak taşıyla
altının takas yapıldığını, bundan dolayı Kayseri’ye gittiğini söyler. Bu sözler üzerine çerçi,
Kayseri’de altınla çakmak taşının takas edildiğini kimden öğrendiğini sorar. Adam da kendi
hanımının dediğini belirtir. Durumu fark eden çerçi, adama kendi hanımının bir sevgilisi
olduğunu söyler. Bu söze çok kızan adam, çerçiye çıkışır. İddiasında ısrarlı olan çerçi, adama
bunu ispatlamayı teklif eder. Adam da mecburen çerçinin önerisini kabul etmek zorunda kalır.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 30.07.2021 tarihinde Düziçi’nin Yazlamazlı köyünde
oturan 1944 doğumlu Ali Çıplak’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Ali Çıplak, bu hikâyeli
türküyü ilk gençlik yıllarında abisinin Osmaniyeli asker arkadaşından öğrenmiştir. Ali Çıplak, bu türkünün
kendi yöresinde çok bilinen bir türkü olmadığını belirtmiştir.
1723
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Çerçinin önerisi ise şöyledir: Çerçi, eşeğine yüklediği heybenin bir gözündeki üzümü boşaltacak,
yerine ise adamı koyacaktır. Birlikte adamın evine varacaklar ve kadının sevgilisi olup olmadığını
kendi gözüyle görecektir. Tabii, heybenin adamın görebileceği kadar göz hizasından bir delik
açılacaktır. Adam, bu teklifi kabul eder ve boşaltılan heybeye adam biner ve birlikte adamın
köyüne doğru yola koyulurlar. Akşamüzeri adamın evine varırlar. Çerçi, evin avlusundan
kendisini bu akşam misafir olarak kabul etmesi için adamın karısına seslenir. Kadın ise, çerçinin
bu teklifini kocasının da evde olmamasını bahane ederek kesin bir dille reddeder. Çerçi de
kendisinin evin avlusunda yatacağını söyleyerek eşeğine yüklediği heybeyi avlunun kenarına
yerleştirir. Adama da beklemesini, biraz sonra karısının sevgilisinin geleceğini söyler. Hakikaten
de biraz sonra saçını taramış, kundurasını boyamış bir adam elinde bir hediye paketiyle çıkagelir
ve kapıyı tıklatır. Kapıyı açan hanım, sevgilisinin elindeki hediye paketini aldıktan sonra
sevgilisini içeri alarak kapıyı kapatır. Çerçi, bu olay üzerine heybenin yanına vararak karısının
kendisini aldattığını gözleriyle gören adama aşağıdaki türküyü söyler:
Ġayseri’ye geden ġişi
Altın m(ı) olur çakmak daşı
Gördün mü avrad oynaşın
Gördün mü deyis gördün mü
Deňk eyledim üzümüňen
Dönmüyordun sözümüňen
Gördün mü tek gözünüňen
Gördün mü deyis gördün mü
Çık çuvaldan ayak ayak
Al eliňe sağlam dayak
İkimiz de bir olak
Çalak şu deyyise dayak
Bütün gerçeği gözüyle gören adam o sinirle hemen çuvaldan çıkar ve eline aldığı bir sopayla eve
dalar. Kadın ve sevgilisi hemen pencereden atlayarak canlarını zor kurtarır. Çerçi, bu olay üzerine
adama “Ulan yūrūm, buňa ben sebep oldum. Ē, kötü sen buňňan duruyodun. Yörü seni Antep
eline götürüm de orda saňa bir avrad alıyım da bak avrada.” şeklinde bir teklifte bulunur. Adam
da bu teklifi kabul eder ve çerçiyle birlikte Antep’e gider. Gerçekten de çerçi, orada bu adamı
biriyle evlendirir.
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305. ĠISMET OLDU BEN BU ELDEN GEDİYOM1724
Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinde oturan Sailoğlu ailesine mensup Karacaoğlan’ın babası çok
küçük yaşta öldüğü için amcası Karacaoğlan’a sahip çıkar. Karacaoğlan, kendi köyünün hemen
yakınından akan Sabun Çayı civarında amcasının hayvanlarını otlatmaktadır. Amcasının yanında
büyüyen Karacaoğlan, esmer olduğu için çevresindeki kişilerce “ġara çocuk” diye çağrılmaktadır.
Aradan yıllar geçer ve Karacaoğlan evlenme çağına gelir. Karacaoğlan’ın amcası Karacaoğlan’a
kendi kızını vermek ve bunları evlendirmek düşüncesindedir. Karacaoğlan’ı yanına çağırarak
düşüncesini bildirir. Karacaoğlan da bu teklifi kabul eder. Bu arada kendi köylerindeki bir
delikanlı Karacaoğlan’ın amcasının kızını sevmektedir. Bu delikanlı, Karacaoğlan’ın amcasının
kızına evlenmek için ne kadar aracı gönderdiyse de kız kabul etmemiştir. Düğün hazırlıkları
yapılır ve Karacaoğlan ile amcasının kızı evlenir. Bunlar mutlu bir şekilde yaşamlarını
sürdürürken Karacaoğlan’ın hanımını seven delikanlı bu kızı hiçbir zaman unutamaz. Günler
böyle gelip geçerken Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesinde Erikli denen bir yerde oturan bir
adam, kızını Hatay’ın Payas ilçesine vermiş ve düğün kurulmuştur. Payas’tan oğlan evi kına
yakmak için geldiklerinde kız evi; oğlan evine kendi yörelerinde kız evine mutlaka bir kınacı âşık
çağırma geleneği olduğunu söyledikten sonra neden âşık getirmediklerini sorar. Payas’tan
gelenler ise kendi yörelerinde böyle bir adet olmadığını, bu yüzden de âşık getirmediklerini
söyler. Kız evi ise kendi yörelerinde kız kınasına mutlaka bir aşığın çağrıldığını, âşık çağrılmadığı
takdirde kına yakılmadığını açıkladıktan sonra kınacı âşık bulunmaması halinde kınanın
yakılamayacağını açıkça dile getirirler. Bu sözler üzerine çaresiz kalan oğlan evi, kendilerinin
yabancı olduklarını, bildikleri bir âşık varsa getirebileceklerini söyler. Kız evi de hemen aşağı
köyde Karacaoğlan adında bir aşığın olduğunu söyler. Payas’tan gelenler, Karacaoğlan’ı
çağırmak için Karacaoğlan’ın köyüne doğru yola çıkar. Bu arada Karacaoğlan, ev ihtiyaçlarını
tedarik için o dönemde Haruniye’nin merkezi ve çarşısı olan Karacören’e gitmiştir. Oğlan evi,
Karacaoğlan’ın köyüne gelirler ve Karacaoğlan’ı sorarlar. Köydekiler de Karacaoğlan’ın alışveriş
için Karacaören’e gittiğini söylerler. Çaresiz geri dönen oğlan evi, Karataşlık civarındaki
Şehitlik1725 denen bir mezarlığın yanına geldiklerinde karşılarına alışverişini tamamlamış evinen
dönen Karacaoğlan’a rastlarlar. Ancak oğlan evi, gelenin Karacaoğlan olduğunu bilmemektedir.
Karacaoğlan, morali bozuk olan bu kişilere morallerinin neden bozuk olduklarını sorar. Oğlan evi
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 06.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1941 doğumlu Abdülkadir Tıraş’dan ses kayıt cihazı ile Düziçi Fen Lisesi kampüsü
içerisinde bulunan Düziçi Şehit Mustafa Can Anadolu Lisesi bahçesindeki kamelyada derlenmiştir. Aynı
türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Abdülkadir Tıraş, bu hikâyeli türküyü
yörenin ünlü âşıklarından Âşık Hacı’dan yıllar önce öğrenmiştir.
1725
Anlatıcı, Şehitlik’i şimdi Mümin denen bir adamın oturduğu evin yanı olarak tarif etmektedir.
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de olup bitenleri ayrıntılarıyla anlattıktan sonra Karacaoğlan’ı bulamadıkları için üzgün
olduklarını söylerler. Karacaoğlan; adamlara aradıkları adamın kendisi olduğunu söyledikten
sonra oğlan evine düğüne gitmelerini, kendisinin eşyaları bıraktıktan sonra düğüne geleceğini
söyler. Oğlan evi, bu habere çok sevinerek düğün evine doğru yola koyulur. Elindeki eşyaları
bırakmak için evine varan Karacoğlan, eşyaları eve bıraktıktan sonra hanımına bir kınaya âşık
olarak çağrıldığını söyler. Eline sazını alan Karacaoğlan, düğün evine doğru yola koyulur.
Karacaoğlan’ın düğüne gittiğini haber alan Karacaoğlan’ın hanımını seven genç, kendi
köylerindeki yaşlı kadına varır ve fırsat bu fırsat diyerek Karacaoğlan’ın hanımını kendisiyle sırt
sırta yatması için ikna etmeye gönderir. Yaşlı kadın da zaten daha önceden bu genç için birkaç
defa gelmiş ancak kesin bir şekilde reddedilmiştir. Bu kez yaşlı kadın, bir şekilde Karacaoğlan’ın
hanımını kandırmayı başarır. Karacaoğlan, düğün evine vardığında Karacoğlan’ın hanımı ile o
genç de aynı yatakta sırt sırta yatarlar. Karacaoğlan, kınada türkü söylerken içine bir sıkıntı düşer
ve evinde kötü giden bir şey olduğunu sezinler. Dinleyicilere kendisinin işi olduğunu söyler ve
izin ister. Zaten saat de epey ilerlediği için oradakiler Karacoğlan’a teşekkürlerini sunduktan
sonra Karacaoğlan’ı yolcu ederler. Karacaoğlan, evine geldiğinde hanımı ile bir erkeği aynı
yatakta görür. Karacaoğlan’ın yaşadığı zamanlarda her erkeğin belinde “pala” denen bir bıçak
bulunmaktadır. Karacoğlan’ın da belinde pala olmasına karşın hanımıyla yanındaki genci
öldürmez. Üstündeki hırkasını bunların üzerine örter ve dışarı çıkar. Sabah olunca amcasının
yanına varır ve kızıyla boşanmak istediğini söyler. Amcası ise neden boşanmak istediklerini, bir
sorun olup olmadığını sorar. Karacaoğlan ise amcasının üzülmemesi için gerçeği söylemek
istemez. Amcası ise neden boşanmak istediğini ısrarla sorması üzerine Karacaoğlan olan biteni
amcasına anlatmak zorunda kalır. Bu acı gerçek karşısında kan beynine sıçrayan amcası
Karacaoğlan’a belindeki palayla ikisini birden neden öldürmediğini sorar. Karacaoğlan ise ikisini
de Allah’a havale ettiğini belirtir. Bu arada sabah uyandığında üzerlerinde Karacaoğlan’ın
düğüne giderken giydiği hırkayı gören Karacaoğlan’ın hanımı, kocasının kendilerini gördüğünü
anlar ve hicabından gözyaşlarına hâkim olamaz. Artık olan olmuş, yapacak bir şey yoktur.
Karacaoğlan, amcasının yanından ayrılıp eve eşyalarını almak için geldiğinde bir köşede
ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş hanımını görür. Karacaoğlan, hanımını bu şekilde
görünce sazı eline alır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġısmet oldu (da) ben bu elden gediyom (gediyom)
Yüce dağlar (da) yol göründü gözüme
Emmim ġızı (da) sen bulmuşsun yârini1726
Emmim ġızı (da) el göründü gözüme
1726

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Ġısmet olup (da) ben bu elden gedersem (gedersem)
Nergiz verip (de) gül ilahan alırsam
Emmim ġızı da sen bulmuşsun sevdiğini de ben de bulursam1727
Emmim ġızı (da) ġan göründün gözüme
Gene dumanlandı (da) şol ġoca Düldül (Düldül)
Sehil’den yaylaya (da) göç eddi bülbül (vay ġayrı bülbül)
Ġurdlar Sáller’de açılmış (da) menevşe sümbül1728
Emmim ġızı (da) ġan göründün gözüme
Diyor Ġaracoğlan (da) böyle olunmaz (olunmaz)
Kim ölüp (de) kim ġaldığı bilinmez
Ölürüm ġurbedde ölüm bulunmaz1729
Ruh çıksa (da) yol göründü gözüme
Karacaoğlan, bu türküyü söyledikten sonra kapıma bir dişi damızlığı bile bağlamam, diyerek
evlenmemeye yemin eder ve başını alıp yollara yollara düşer. Evi terk ettikten sonra yolu bir ara
Göksun’a düşer. Göksun’a varınca oranın doğasına hayran kalarak aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Göksün da yaylanın hası1730
Biddi yüreğimin pası
Mor sümbüllü mağarası1731
Dedebeli’n ġarın gördüm
Çağır Ġaracoğlan çağır
Daş düşdüğü yerde ağır
Güzel sevmesi günah değil1732
Ben Kitap’da yerin gördüm

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda son dizenin sonunda “ġayrı gözüme”
söz grubu eklenmiştir.
1728
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda son dizenin sonunda “ġayri gözüme”
söz grubu eklenmiştir.
1729
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1730
Abdullah Tıraş, bu türkünün bazı dörtlükleri olduğunu ancak kendisinin hatırlamadığını söylemektedir.
1731
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1732
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1727

1180

306. ÖLDÜRÜLEN ÜÇ OĞULUN AĞIDI IV1733
Çok eski zamanlarda Avşar Ali Ağa adında yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı olan çok
zengin bir ağa, ailesi ve aşiretiyle Düziçi’ne yerleşir. Üç oğlu, dört gelini ve bir veya iki kızı
bulunan Ali Ağa, hayvancılıkla uğraşmaktadır. Osmaniye’nin Araplı köyünde eşkıyalık yapan
Açacık Ömer adlı biri de yanına topladığı kişilerle Andırın taraflarında hayvan hırsızlığı
yapmaktadır. Bir gün Araplı’da bir düğün olur ve Avşar Ali Ağa’ya okuntu gelir. Düğüne Avşar
Ali Ağa, bir oğlunu gönderir. Düğüne aynı köyden Açacık Ömer de katılmıştır. Düğünde
bilinmeyen bir sebepten dolayı Açacık Ömer ile Avşar Ali Ağa’nın oğlu hareretli bir şekilde
tartışırlar. Köylülerin araya girmesiyle kavga önlenir ancak Açacık Ömer, bu gence şu vakit
geleceğim, o gün hazır olun, diye postasını koyar. Düğünden sonra evine gelen Avşar Ali Ağa’nın
oğlu Açacık Ömer’in verdiği vakiti önemsemediğinden Açacık Ömer’in geleceğini söylediği
tarihi unutur. Açacık Ömer, denen tarihte yanına silahlı adamlarını alarak Avşar Ali Ağa’nın
yaşadığı Düziçi’ne gelir. Avşar Ali Ağa’nın üç oğlu evli olup her birinin ayrı çadırı vardır. Açacık
Ömer, adamlarına çadırlardan uzak bir yerde beklemesini söyler ve kendisi sırasıyla çadırlara
girmeye başlar. İlk çadıra girdiğinde herkes uykudayken çadırın bir yerine asılmış duran çakmaklı
tüfeklerin içindeki kurşunları sessizce boşaltır. Silahın içinde sadece barut bırakır. İkinci çadıra
girer ve yine silahın içindeki kurşunu çıkararak sadece barut bırakır. Üçüncü çadırda da aynı
işlemi yaptıktan sonra tüfekleri aynı yerine koyar ve adamlarına Avşar Ali Ağa ve oğullarının
sürülerini götürmelerini emreder. Adamlar da sürüleri sessizce alırlar ve yola koyulurlar. Sabah
olduğunda kadınlar ağıllara süt sağmak için vardıklarında sürülerin yerinde olmadığını görürler
ve hemen Ali Ağa’ya haber verirler. Herkes şaşkın bir şekilde kendilerinin mallarını kimin
alabileceğini düşünürken Avşar Ali Ağa’nın Açacık Ömer ile kavga eden oğlu, hayvanlarını
çalanın A. Ömer olduğunu anlar. Avşar Ali Ağa’nın büyük oğlu hemen tüfeğini alır ve yola düşer.
Bu arada Açacık Ömer ve adamları çaldıkları sürüleriyle Düziçi’nin Yazlamazlı köyü civarına
varmışlardır. Ali Ağa’nın oğlu bunlara Yazlamazlı köyü civarında yetişir ve Açacık Ömer’e
“Ulan malları çaldın da nere gediyán? Salar mıyım?” der. Açacık Ömer ise göğsünü göstererek
oğlana “Ulan oğlum, döşüme sık, döşüme” der. Avşar Ali Ağa’nın oğlu, atın üstünden tüfeğiyle
Açacık Ömer’in göğsüne nişan alır ve tetiğe dokunur. Tüfeğin içindeki saçmalar çıkarılmış
olduğundan tüfek ateş alır ancak Açacık Ömer’e bir şey olmaz. Avşar Ali Ağa’nın oğlu,
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 06.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1941 doğumlu Abdülkadir Tıraş’dan ses kayıt cihazı ile Düziçi Fen Lisesi kampüsü
içerisinde bulunan Düziçi Şehit Mustafa Can Anadolu Lisesi bahçesindeki kamelyada ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Abdülkadir Tıraş, bu
hikâyeli türküyü Düziçi ilçesinde yaşamış ünlü âşık/şair Zombo Osman lakaplı Osman Esen’den yıllar önce
öğrenmiştir.
1733
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tüfeğindeki kurşunun Açacık Ömer tarafından çıkarıldığını anlar ama artık iş işten geçmiştir.
Açacık Ömer, belindeki o zamanlar toplu tabanca denen tabancasını çıkararak atın üzerindeki
oğlanı vurarak öldürür. Açacık Ömer, adamlarına bu atı da sürüye katmalarını söyledikten sonra
yoluna devam eder. Düziçi’nin Karagedik köyü civarına vardıklarında Avşar Ali Ağa’nın ortanca
oğlu at üstünde elinde tüfeğiyle bunlara yetişir. Tabii, yolda gelirken abisinin öldürüldüğünü
görmüştür. Atın üstünde elinde tüfeğiyle Açacık Ömer’e “Ulan hemi ġardaşımı vurdun hemi
malları çaldın, götürüyon. Salar mıyım?” deyince Açacık Ömer bu oğlana “Ulan oğlum döşüme
sık.” der. Oğlan atın üstünde tüfeğinin kurşunlarının boşaltıldığından habersiz bir şekilde Açacık
Ömer’e nişan alır ve ateş eder. Tüfeğin içinde sadece barut olduğu için Açacık Ömer’e yine bir
şey olmaz. Bu genç de kumpasa geldiğini anlar. Açacık Ömer, belindeki tabancayla bu oğlanı da
vurur ve atını da sürüye katarak yoluna devam eder. Karagedik köyünün batı taraflarında Sarpın
Ağzı denen yere varırlar. Yolda abilerinin vurulduğunu gören Avşar Ali Ağa’nın küçük oğlu,
intikam hırsıyla Açacık Ömer’e yetişmeye çalışır ve Sarpın Ağzı’nda bunlara yetişir. Oğlan,
Açacık Ömer’e “Ulan hem iki gardaşımı vurdun hemi de malımızı çaldın. Salar mıyım seni?”
deyince Açacık Ömer, bu gencin ölmesini istemediğinden gence “Ulan oğlum, ged babaňa
bağışladım seni.” der. Oğlan ise “Lan sen niye bağışlıyon?” tarzında cümleler sarf etmesi üzerine
Açacık Ömer, çocuğa yine ısrarla geri dönmesini söyler. Bu genç ise abilerinin intikamnı
alacağını söyleyerek geri dönmez. Açacık Ömer, bu gence de göğsünü göstererek “Ulan döşüme
sık, oğlum.” der. Oğlan da atın üstünden Açacık Ömer’e ateş eder ama bu tüfeğin de içindeki
saçmalar boşaltıldığından Açacık Ömer’e bir şey olmaz. Açacık Ömer, bu çocuğu da vurur ve
atını sürülere katarak yoluna devam eder. Avşar Ali Ağa’ya üç oğlunun da Açacık Ömer
tarafından öldürüldüğü haberi gelir. Açacık Ömer, intikam yemini eder ve oğullarının ölülerini
almak için oğlanlarının vurulduğu yere varır. Avşar Ali Ağa’yla gidenlerden biri de kendi kızıdır.
İşte orada abilerinin ölüsünü gören kız aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Gülün dalı boğum boğum
Gül dalını dökdü bugün
Üç ġardaşın dört gelini1734
Bülbül oldu öddü bugün
Yol üsdünde biten odlar
Her gelen bizi öğüdler

1734

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Almış (da) vermez Tecirliler1735
Erzurum başlıklı atlar
Belinde daban ġılıcı1736
Ġardaş ata mı binicin
İki elimde iki genci
Felek sabah nazaman olucu
Ali Osman ġardaşlarım
Gedmez burada ġışlarım
Baňa delisin diyolar1737
Deli miyim ġardaşlarım
Avşar Ali Ağa, oğullarını defnettikten sonra bir adam tutar. Bu adama Açacık Ömer’in ne yaptığı,
nereye gittiği, ne zaman yalnız kaldığı gibi bilgileri kendisine iletmesini ve karşılığında da çok
büyük mükâfatlar vereceğini söyler. Ali Ağa’nın tuttuğu adam Açacık Ömer’in köyünden olmalı
ki Açacık Ömer’in her adımını Avşar Ali Ağa’ya bildirir. Tabii aradan birkaç yıl geçer. Açacık
Ömer de bu olayın kapandığını düşündüğünden pek fazla önlem almaz. Açacık Ömer’in işi
genelde Andırın tarafından mal çalmak olduğu için o taraflara gider ve Ceyhan Nehri’nden
kayıklarla Sarpın Ağzı denen yere Andırın’dan çaldığı malları getirirmektedir. Bir gün yine
Andırın tarafına mal çalmaya gittiğinde Avşar Ali Ağa’nın tuttuğu adam bu durumu haber verir
ve Açacık Ömer’in malları Andırın tarafından Sarpın Ağzı’na getireceğini de sözlerine ekler.
Avşar Ali Ağa, Sarpın Ağzı’na pusuya yatar. Açacık Ömer, adamlarıyla Andırın’dan çaldıkları
malları Ceyhan Nehri’nden kayıklarla Sarpın Ağzı’na getirir. Pusudan habersiz Açacık Ömer,
Sarpın Ağzı’na gelince pusuda yatan Avşar Ali Ağa, belindeki tabancayla Açacık Ömer’e ateş
eder. Atın üstünden ağır yaralı olarak yere düşen Açacık Ömer’in yanına gelen Avşar Ali Ağa,
Açacık Ömer’in öldüğünü düşünerek intikamını almanın rahatlığıyla Açacık Ömer’in üstüne
oturur ve piposuna tütün koyarak içmeye başlar. Piposuyla tütününü içtikten sonra piposunun
içinde kalan yanan tütünü Açacık Ömer’in üstüne dökmesi üzerine ölü numarası yapan Açacık
Ömer, acı içinde inlemeye başlar. Bunun üzerine Avşar Ali Ağa, Açacık Ömer’e bir el daha ateş

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Ancak ikinci tekrarda üçüncü dizenin ilk sözcüğü “almış”
yerine “ġayrı” sözcüğü kullanılmıştır.
1736
İcra anında orada bulunan Bekir Akan, bu dörtlüğün eksik kaldığını söyleyerek bu dörtlüğü icra etmiştir.
Kaynak kişimiz Tıraş da bu dörtlüğü unuttuğunu söyleyerek bu dörtlüğün ağıda eklenmesi gerektiğini
belirtmiştir.
1737
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1735
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ederek öldürür ve çocuklarının intikamını almış olur. Daha sonra ailesiyle birlikte Andırın’a
yerleşir.
307. YAVRILARIM BABAM DİYE AĞLIYOR1738
Nurettin Kurt, 1987 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesindeki bir taş ocağına işçi olarak girer.
Aralarında birkaç hemşehrisi de bulunan işçilerle birlikte bu taş ocağında çalışmaya başlayan
Nurettin Kurt, ilk defa eşi ve çocuklarından ayrı düşmüştür. İşe girdikten belli müddet sonra taş
ocağının Konyalı olan müdürü Mustafa Ünal gitmiş, yerine Adanalı olan Hüseyin Ünlü gelmiştir.
İşlerin aksamaması için işçilere sırasıyla izin verilmektedir. Sırası kendine gelen işçiler izin
kullanmasına karşın Nurettin Kurt’a bir türlü izin verilmez. Bu süre zarfında çocukları ve eşi
Nurettin Kurt’un burnunda tütmeye başlar. Bir gün işte çalışırken aile hasretine dayanamayan
Nurettin Kurt, işyerinde aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Yavrılarım (da) babam diye ağlıyor
Anaları (da) ġaraları bağlıyor
Belki ġayrı ben de burda ölürüm
Gözüm göre görür müyüm yavrılar
Ġaderin bir zaman günün görmedim
Evlendim de muradıma ermedim
Suna boylum seni çokça severim
Her gece düşüme giriyon benim
Saralıp da gül beňzim de soluyor
Noldu diye dostlar baňa soruyor
Yavrılarım da babam diye ağlıyor
Gözüm göre görür müyüm yavrılar
Âşık Nureddin’im durmadan söyler
Gözlerimden de dolu gibi ağlıyom
Sazımın telleri balyozum oldu

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.09.2019 tarihinde Osmaniye’nin Düziçi
ilçesinin Kurtbeyoğlu Mahallesinde oturan 1952 doğumlu Nurettin Kurt’tan Haruniye Merkez Cami
avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Nurettin Kurt, bu hikâyeli türküyü 1987 yılında söylemiştir.
1738
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Belki gayrı ben de burda ölürüm
Gözüm göre görür müyüm yavrılar1739
Nurettin Kurt, bu türküyü işyerinde söylediği esnada taş ocağının müdürü de yan odada Nurettin
Kurt’un türküsünü dinlemektedir. Nurettin Kurt’un türküsünden etkilenen müdür, yanındaki
bulunan işçilere bu adamın bir derdi olup olmadığını sorar. Nurettin Kurt’u taş ocağına getiren
Bahri Yatar ise Nurettin Kurt’un belediyeden çıkarıldığını, ondan sonra buraya geldiğini, hayatı
boyunca ailesinden ayrılmadığı için ailesini çok özlediğini tek tek anlatır. Bu sözler üzerine
müdür, hemen Nurettin Kurt’u yanına çağırtır ve “Ulan bu adama burda kimse dáğip
dolaşmayacak. En ġolay da iş de verecem ben bu adama.” der. Nurettin Kurt ise müdüre çok
teşekkür eder ama kendisinin artık hasretliğe dayanamadığını ve evine gideceğini “Patron, ben
gedecem, benim duracām ġalmadı. Ocağın hepisin versen, gene durmam ġalan. Benden biddi.”
sözleriyle dile getirir. Müdür ise Nurettin Kurt’un gariban olmasından ve duygusal içerikli
türküsünden etkilenerek Nurettin Kurt’un işten ayrılmasına gönlü razı olmaz. Bu düşüncesini de
“Seni göndermem. Hepsini gönderrim, seni göndermem.” sözleriyle belirtir. Nurettin Kurt ise
kararından dönmeyeceğini kararlı bir şekilde dile getirir. Müdür, gitmekte kararlı olan Nurettin
Kurt’a “Ocağım açık ġardaşım her zaman saňa. İşim, her şeyim açık. Saňa kimse de şey yapamaz.
Ben böyle şeyleri çok. Acıdım, yüreklerim parçalandı ya.” sözleriyle her zaman kapısının açık
olduğunu belirtir.
308. APALA GÖZLERİN SEVDİĞİM DİLBER1740
Karacaoğlan, bir gün pınar başında bir kız görür ve bu kızdan hoşlanarak bu kıza aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Apala gözlerin sevdiğim dilber
Senin sözün beniňden yan geder
Durmaz gözüm gözümen erişir1741
Şol kirpikler birbirinen (de) cenk eder

Nurettin Kurt ile 13.07.2020 tarihinde yaptığımız görüşmede bu türküyü tekrardan dinlediğimizde
kelimesi kelimesine aynen tekrar etmiştir. Yani türküde herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
1740
Bu hikâyeli türkü, 29.12.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından aslen Düziçi’nin Çitli köyünden
olup Düziçi merkezde oturan 1931 doğumlu Galeyçi Ahmet lakaplı Ahmet Gürz’den kendi evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Gürz, bu hikâyeli türküyü yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1741
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başında “ah” ünlemi
kullanılmıştır.
1739
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Telli maħramasın admış boynuna
Ġuduret ġalemin çekmiş aynına
Bir gececik misefirim ġoynuna1742
Kele güzel sermeyanden nen geder
Telli maħramasın admış başına
Ġuduret ġalemin çekmiş ġaşına
Bir güzel (de) düşemezse eşine1743
Ah eddikçe yüreğinden ġan geder
Diyor Ġaracoğlan der noluk noluk
Ayrılık elinden yüreğim delik
Ta evvelden beri bir ġanil ġalık1744
Böyük ġızlar deliġanlı heng eder
309. DELİ BORAN V1745
Zamanında Kayseri’de Küpeli Hanım adında güzelliğiyle ünlü bir kız yaşarmış. Bu kız o kadar
güzeldir ki bir gözünü görmenin bedeli bir tüllü devedir. Deli Boran, bu kızın bir gözünü görmek
için bir tüllü deve verir. Diğer gözünü görmek için yine bir tüllü deve verir. Kızın iki gözünü
görmekle kalmayan Deli Boran, kızı öpmek ister. Küpeli Hanım, Deli Boran’ın öpmesi için
yanağını uzatır. Deli Boran, kızın yanağını öyle içten öpmüştür ki kızın yanağını mosmor eder.
Küpeli Hanım, eline bir ayna alıp bakar ki bir yanağı mosmor, diğer yanağı ise ay gibi parlaktır.
Yanağından öpüldüğünün duyulmaması adına diğer yanağının da morarmasını amacıyla Deli
Boran’dan diğer yanağını da öpmesini ister. Deli Boran verdiği tüllü develerinin geri verilmesi
koşuluyla öpeceğini söyler. Kız da mecburen bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Deli Boran
Küpeli Hanım’ın diğer yanağını da öperek mosmor eder. Kızın iki yanağını öpen Deli Boran orada
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başında “ah” ünlemi
kullanılmıştır.
1743
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1744
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başında “ah” ünlemi
kullanılmıştır.
1745
Bu türkü, H.İbrahim Topalak tarafından 23.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1931 doğumlu
Galeyçi Ahmet lakaplı Ahmet Gürz’ün Düziçi’ndeki kendi evinde Ahmet Gürz’den ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Ahmet Gürz, ilk gençlik yıllarında bu türküyü çevresindeki icracılardan
öğrenmiştir. Derlemeci, kaynak kişiye bu türkünün Karacaoğlan’a ait olabileceğini, kendisinin o şekilde
hatırladığını söylemesi üzerine Ahmet Gürz ve derleme esnasında orada bulunan Gürz’ün hanımı kesin bir
dille bu türkünün Deli Boran’a ait olduğunu belirttiler.
1742
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Kayseri’den uçan ġuşlar
Ördeğinen ġaz değil mi
Ġoç yiğidi candan eden1746
Bir kömür gözlü ġız dēl mi
Şahanı seçelim bazdan
Ne olur vefasız sözden
Ħaldan bilmez cahil ġızdan
Gelin de sevmek yeň dēl mi
Şahan durup baz dururkan
Tel alışġan saz dururkan
Gelin sevmek ar dēl mi1747
Kömür gözlü ġız dururken
Deli Boran derler baňa
Sevdigimi ġomam daňa
Bir çit öpüş verdin amma1748
Bu dosduna az değil mi
310. BİR ĠIZINAN BİR GELİNİN CENGİ VAR II1749
Karacaoğlan, sembolik olarak bir kız ile gelini kendince çeşitli yönleriyle karşılaştırır.
Ġızınan gelinin bir davası var
Endim ġızın davasını görmeye
Başladılar birbirinin hamle ġılmaya1750

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dize “Kömür de gözlü ġız dēl mi” şeklinde
söylenmektedir.
1747
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1748
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1749
Bu hikâyeli türkü, H.İbrahim Topalak tarafından 23.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1931
doğumlu Galeyçi Ahmet lakaplı Ahmet Gürz’den Düziçi’ndeki kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Ahmet Gürz, ilk gençlik yıllarında bu türküyü çevresindeki icracılardan öğrenmiştir. Bu
türkünün varyantı için bkz. (Demirci, 1938: 241-243).
1750
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Ah” sözcüğü
getirilmektedir.
1746
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İkisine bir acayip hal oldu
Aldı gelin
Gelin der ki üce üce başım var
Baş altında hilal ġımı ġaşım var
Ġız senin de bir gecelik işin var1751
İkincisi kevren geçer yol olur
Aldı kız
Ġız der kine göğde bulut áğme mi
Hak’ın ırahmatı yeri dóğme mi
Gelin utanmadan yalan söyledin1752
Bir gecem de bin geceňi dáğme mi
Aldı Gelin

Gelin der ki hazereyim hazere
İnce belim uğradmayım nazara
Bir çift meyve gelse yarın bazara1753
Yâr yetkinin m(i) alır yoksa hamını
Aldı kız
Ġız der kine hazereyim hazere
İnce belim uğradmayım nazara
Bir çift çiçek gelse yarın bazara1754
Yâr solgunun m(u) alır yoksa ġoncasın
Aldı Karacaoğlan

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başına “Ah” sözcüğü
getirilmektedir.
1752
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1753
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1754
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1751

1188

Diyor Ġaracoğlan eriştirelim
Balınan ġaymağı ġarışdıralım
Ġızıňan gelini barışdıralım1755
İkisin saracak ġolum var benim
311. DİĞŇEYİN AĞALAR AZDI ZAMANA1756
Karacaoğlan, dünyanın gidişatının bozulmasına, insanların doğru yoldan çıkmasına, artık her
şeyin eskisi gibi iyi olmadığına üzülerek aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Diğňeyin ağalar azdı zamana
İnsanlarda namus ar da ġalmamış
Geldi kitabın yazarı ġıyamat yakın1757
Bunu bilecek de hoca ġalmamış
Fırsat geçdi namıssızın eline
Onu da sermiyá etmiş diline
Şimdiki itibar ġaypak puşdun dölüne1758
Sözlerine sahip kimse ġalmamış
Güccükler böyüğün sözün diğnemez
Diğnese de itibarın eylemez
Hepimiz çifçiyiz ġarnımız doymaz1759
Dünya viran oldu bor da ġalmadı
Eğrilerin işlerini gördüler1760
Doğruları şu meclisden ġovdular
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin başında “ah” sözcüğü
kullanılmıştır.
1756
Bu hikâyeli türkü, H.İbrahim Topalak tarafından 23.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1931
doğumlu Galeyçi Ahmet lakaplı Ahmet Gürz’ün Düziçi’ndeki kendi evinde Ahmet Gürz’den derlenmiştir.
Ahmet Gürz, ilk gençlik yıllarında bu türküyü çevresindeki âşıklardan veya kişilerden öğrenmiştir.
1757
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1758
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1759
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1760
Ahmet Gürz’den bu hikâyeli türkünün sayılaştırılmasını (şiir şeklinde söyleme) istediğimizde bu
dörtlüğün ilk iki dizesini şu şekilde söyledi: “Zenginlerin işlerini gördüler/Fakırları şu meclisden ġovdular.”
Biz türkünün havasıyla söylenen biçimini esas aldık.
1755
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Erlik davasını avradlara verdiler1761
Avradına sahip er de ġalmamış
Diyor Ġaracoğlan ġadılar müftüler1762
Hepsi birden bartılağa daldılar
Mehtiresun gele millet ġurtula1763
Zalımdan ġaçacak yer de ġalmadı
312. SAŇA DİYOM SAŇA HASAN ĠALA’SI1764
Dadaloğlu’nun mensup olduğu Avşarlar ile Ceritler bir harbe girerler. Yapılan savaşı Dadaloğlu
ve aşireti kaybetmiş, Avşarların birçoğu Ceritler tarafından esir alınmıştır. Dadaloğlu, bu yenilgi
üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
(Aydey) Saňa diyom saňa (da) Hasan Ġala’sı1765
Alt yanında döğüş oldu dön oldu
(Ah) Yiğit olan yiğit çıkdı meydana
Arap atın ġoç yiğidin gün (ü) oldu (Ey efendim)
(Aydey) Akşamkı gördüğüm (de) şol ġara düşler1766
Akıbet başımıza (da) geldi bu işler
(Ah) Atımı ahárleyin güccük ġardaşlar1767
Bize hönker tarafından gel oldu (Ey efendim)1768
(Aydey) Akşamınan (da) ikindinin arası1769
1761

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Daha önceki derlememizde bu dörtlüğü hatırlayamayan Ahmet Gürz, önceki derleme çalışmalarımızda
bu türkünün Karacaoğlan’a ait olduğunu ancak son dörtlüğünü (karacalamasını) hatırlayamadığını
belirtmişti. Ahmet Gürz ile 18.07.2020 tarihinde yaptığımız görüşmede bu türküyü baştan sona
tekrarlamasına karşın son dörtlüğün üçüncü ve dördüncü dizelerini tekrar etmekle birlikte birinci ve ikinci
dizelerini yine hatırlayamamıştır. Yaklâşık yarım saat bu ilk iki dizeyi hatırlamaya çabalamış, sonunda
ancak hatırlayabilmiştir.
1763
Son iki dize iki defa etmektedir.
1764
Bu hikâyeli türkü, H.İbrahim Topalak tarafından 09.12.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1931
doğumlu Galeyçi Ahmet lakaplı Ahmet Gürz’den Düziçi’ndeki kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Ahmet Gürz, ilk gençlik yıllarında bu türküyü çevresindeki icracılardan öğrenmiştir.
1765
İlk dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci söylenişinde “Aydey” yerine “Ah” sözcüğü kullanılmıştır.
1766
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Aydey” yerine “Ah” sözcüğü kullanılmıştır.
1767
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir. İkici tekrarda “ah” sözcüğü kullanılmamaktadır.
1768
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda da üçüncü dize iki defa tekrar edilmiştir.
1769
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci söylenişte “Aydey” yerine “ah” sözcüğü kullanılmıştır.
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Acel geldi ölmemizin çaresi
(Ah) Ġaraardıçlı Ġamalığ’ın arası1770
Işıl ışıl gül gülistan ġan oldu (Ey efendim)1771
(Aydey) Diyor Dadaloğlu’m (da) geldi döküldü1772
Neçe anaların (da) beli büküldü
(Ah) Üç yüz atlı geldi harbe dıkıldı1773
Yüzü geldi iki yüzü yoğ oldu (Ey efendim)1774
313. ŞU BİZİM ELDE ÜÇ BEŞ GÜZEL TÖREMİŞ1775
Düziçi’nin en eski âşıklarından Yazlamazlı Kul Mustafa, bir kıza sevdalanır. Kız da buna
karşılıksız kalmaz. Ancak Kul Mustafa, fakir olduğu için kızı kendisine vermezler. Bunun üzerine
aşağıdaki türküyü söyler:
Şu bizim elde üç beş güzel töremiş
Atmış gendi gendin elin üsdüne
Duydum oňnar birbiriňen ġonuşur
Diller şeker ezer balın üsdüne
Zalımlar üsdüne eyleme zulum
Ġız anaň duyarsa nic(e) olur halım
Ġavilim ġapıňa uğrarsa yolum
Atıver cemberi ġolum üsdüne
Ġız neden güccükdür senin eňlerin
Acep neye varır benim hallarım
Ā döşün üsdünde sıra beňlerin
Sandım ġan damlamış ġarın üsdüne
Bu dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda “Ah” sözcüğü kullanılmamıştır.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda da üçüncü dize iki defa tekrar edilmiştir.
1772
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Aydey” yerine “Ah” sözcüğü kullanılmıştır.
1773
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Ah” sözcüğü kullanılmamaktadır.
1774
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize yine iki defa tekrar edilmiştir.
1775
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’ın kendi evinde Mehmet Kırmıt’tan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Mehmet Kırmıt, bu hikâyeli türküyü yıllar önce kendi köyündeki Mehmet Ova adındaki bir âşıktan
öğrenmiştir.
1770
1771
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Der (de) Ġul Mustafa’m neddin nice eddin
Evvel söz verdin de soňra terk eddin
Aklından mı çıkdı yoksa unuddun
Ġız neden gelmedin sözün üsdüne
314. SABAHDAN UĞRADIM BEN BİR GELİNE1776
Yazlamazlı köyünde oturan Kul Mustafa, bir gün Yörüklerin yaylaya göç ettiğini görür. Bu
Yörüklerin içerisindeki bir gelin, Kul Mustafa’nın aklını başından alır. Kul Mustafa bu gelinin
arkasından duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Sabahdan uğradım ben bir geline
Geziniyo yazılarda toy ġumu
Kayka kiprik ġaş altına eğilmiş
Ġara ġaşlar ġuruluyo yay ġımı
Sökün eddi Adana’dan Hara’dan
Yakdın beni Yörük ġızı sineden
Bu güzellik saňa ġalmış mineden
Ne gezinin addan enen bey gimi
Ağca ceren gimi seker sekişi
İnci mercan ġız göğsüyün nakışı
Misg-i anber gimi kokar kokuşu
Kokdu geddi Yörük ġızı moy ġumu
Der de Ġul Mustafa’m böyle olunmaz
Bir yâr için ġurbet elde ġalınmaz
Yörüyen Yörük de eşin bulunmaz
İstanbul’da padişaha táğ gimi

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 29.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’ın kendi evinde Mehmet Kırmıt’tan ses kayıt cihazıyla derlenmiştir.
Mehmet Kırmıt, bu hikâyeli türküyü yıllar önce Âşık Köroğlu (Mehmet Demirci) ndan öğrenmiştir.
1776
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315. ĠIRK YEDİ YILINDA BİR SAVAŞ AÇDIK1777
1947 yılında Gökçayır köyünde köy muhtarlığı seçimi olur. Bu arada şimdiki adı Yeşilyurt eski
adı ise (Halk arasında hâlâ kullanılmaktadır) Zindeğan da bu köye bağlıdır. Zindeğan’dan bir kişi
bu köye oy kullanmaya gelirken kendi köyündeki bir adama oy kullanmaya gidip gitmediğini
sorar. O adam da yevmiyemi verirsen giderim, der. Beş kuruş karşılığında seçimde oy isteyen
adamın desteklediği kişiye oy vermesi karşılığında anlaşırlar ve oy kullanmak üzere yola
koyulurlar. Gökçayır’a geldiklerinde beş kuruşa anlaştığı adam diğer muhtar adayına destek
vererek kendisini getiren adamı satar. Bunun üzerine adam parasını ister. Diğer adam da para yok
diyerek parayı vermez ve orada bir kavga çıkar. Kavgaya iki muhtar adayının yakınları da karışır
ve birbirlerini ciddi biçimde yaralarlar. Köyün kadınları biraz yüksekten eline geçirdikleri koca
koca taşları karşı tarafın adamlarına doğru atarlar. Köyün bekçisi olan Âşık Mulla, kavgadan zar
zor kaçar ve orada bulunan bir kayanın arkasına saklanarak kavgayı izlemeye koyulur. Âşık
Mulla, olup biten bu olaya aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġırk yedi yılında bir savaş açdık
Ġarılı ġocalı ġaynadık coştuk
Ayrıldık da döňe döňe döğüşdük
Akdı su yerine bizim ġanımız
Gȫ Gedik cephesi ufak bir ülke
Ġarılar daşını döşedi halka
Gökçayır báğleri yetişdi sulka
Gelmeseydi ġırılırdı yarımız
Akan ġana ġartal ġuzgun dönüyá
Bunu duyan ta yürekden yanıyá
Ġaymakam Bey bizi rahat sanıyá
Hökümete bilinmedi halımız
Kâtip düdük çalar ister amanı
Yanıyá yüreğim çıkmaz dumanı
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Kırmıt,
bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Kırmıt, bu türküyü destan
olarak değerlendirmektedir. Türkünün bir varyantı için bkz. (Atılgan, 2019: 288-289).
1777

1193

Ġam çekmen arkadaşlar gelir zamanı
Ölmeyene devir döner yalıňız
Otururlar başı başa çatarlar
Her birisi beş gişiye yeterler
Ġuruşun ardıňa ġurşun atarlar
Zalım deve kinli bizim elimiz
Harbi teşkil eddi Dere báğleri
Bir gürz vurdu iňileddi dağları
Yaralandı çok ġalmadı sağlamı
Ġaça ġaça ben ġurtuldum yalıňız
Âşık Mulla der de söylüyá sözün
Durun báğler dedim geçmedi nazım
Arada şeytan var kör olsun gözü
Bundan sonra yaman olur halımız
316. BUGÜN BEN BİR GÜZEL GÖRDÜM I1778
Âşık Bilal, ilkokula gitmediği için dışarıdan ilkokul diploması almak için Bahçe ilçesindeki
MEB’e gider. Orada bir jüri toplanmıştır. Jürinin çoğunluğunu erkekler oluşturmakla beraber
aralarında yeşil elbiseli bir bayan öğretmen de vardır. Jürideki bir öğretmen Âşık Bilal’in
âşıklığını bildiği için Âşık Bilal’den bir türkü okumasını, türküyü iyi okursa diploma vereceğini
söyler. Âşık Bilal de hemen orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bon ben bir güzel gördüm
Çıkıverdi yol üsdüne
Görünce maşallah dedim
Yeşil geymiş al üsdüne
Gözler ġara ġaşlar hilal
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Mehmet Kırmıt, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce bizzat Âşık Bilal’den öğrendiğini, bu türkünün daha
devamı olduğunu ancak kendisinin bu kadarını hatırlayabildiğini belirtmiştir.
1778
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Ne gözel yaradmış Celal
Göňul dedi durma Bilal
At gendiňi öl üsdüne
Âşık Bilal bu türküyü söyledikten sonra bu türkü jüri tarafından çok beğenilir ve Âşık Bilal’e
diploması verilir.
317. YARADAN BİR GÖZEL İSDERİM SENDEN1779
Bir düğüne kınacı âşık olarak çağrılan Karacaoğlan, düğünde güzel bir kız görür. Karacaoğlan bu
kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:1780
Gözelin yanağı ayın tekeri
Ağzı oğul balı Frenk şekeri
Omuzlar aşağı gerdan yokarı
Yaradan bir güzel isderim senden
Ġolları uzun da barnaklar eňli
Bir ġarış gerdanı püsgürme beňli
Hemen Köroğlu’nun Ayvaz’ın deňgi
Yaradan bir güzel isderim senden
Barmaklar eňli olsun eňsiz olmasın
Yanak beňli olsun beňsiz olmasın
Huyu güzel olsun deňsiz olmasın
Yaradan bir gözel isderim senden
Mevla’m sen güzeli sen eyiye yaz
Ġaradır ġaşları aladır ha göz
Kirazdan ġırmızı káğıddan beyaz
Yaradan bir güzel isderim senden

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1945
doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Kırmıt, bu
türküyü ilk gençlik yıllarında kendi köylerindeki Kürt Ġoca (Demirci Ali) denen bir âşıktan öğrenmiştir.
1780
Mehmet Kırmıt, bu türkünün hikâyesinin pek emin olmamakla birlikte âşıklardan öğrendiği kadarıyla
bu şekilde olması gerektiğini belirtmiştir.
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Diyor Ġaracoğlan ġaş ġara ġara
O burada bulunmaz ged Haleb’i ara
Bir buğday beňizli ġaşları ġara
Yaradan bir güzel isderim senden
318. ĠARDAŞDAN ĠARDAŞA KEMLİK Mİ GELİR1781
Çukurova Türkmenlerini iskân etmek için Osmanlı, Derviş Paşa komutasında bir orduyu
Çukurova’ya gönderir. İskân olmak istemeyen Dadaloğlu, bu emre karşı çıkar. Yakalama emri
çıkarılan Dadaloğlu, dağlara kaçar ve Osmanlı nezdinde kaçak duruma düşer. Dadaloğlu,
aşağıdaki türküyü arandığı dönemde söylemiştir:
Ġardaşdan ġardaşa kemlik mi gelir
Şahanın yuvası ıssız mı ġalır
Adil Bey’in ırayası çok olur
Ġaba ağacın gürlemesi dalınan
Sırrını verme de yârene dosda
Aġlı olan alır bundan bir ġısda
Şerrice olursan çıkarsın üsde
Zamanenin geçinmesi şerinen
Sırrını verme de avrada yâda
Rızġıyı verici şol bari Hüda
Yapdırırsan yapdır gendin için bir oda
Zarar eyle adam olman kârıňan
Diyor Dadaloğlu’m ġaynadı yürek
Báğzen ağlayak báğzen gülek
Şimdi bize dudġun on ġardaş gerek
Sürgün edek şu báğleri elinen

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 05.01.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde
oturan 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
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319. DİŇLEYİN AĞALAR ZAMANE AZGIN1782
Karacaoğlan bir kızla evlendikten sonra bir düğüne âşık olarak çağrılır. Düğünde sazıyla çalıp
söylerken bir anda sazının teli kopar. Sazının telinin kopması üzerine içine sıkıntı çöken
Karacaoğlan oradakilere “Ben eve varayım da şu sazın telini değiştireyim.” der. Eve vardığında
karısıyla amcasının oğlunun sırt sırta vermiş bir biçimde yattığını görür. Karacaoğlan hiçbir şey
demeden üstündeki paltoyu bunların üstüne serer ve tekrardan düğüne gelir. Sabah olunca
Karacaoğlan’ın karısı üstlerine serilmiş paltoyu görünce Karacaoğlan’ın geldiğini ve kendilerini
gördüğünü anlar. Sabahleyin eve gelen Karacaoğlan’a karısı mahçup bir şekilde durumu izah
etmeye çalışsa da Karacaoğlan, pek oralı olmaz ve karısına orada aşağıdaki dörtlükleri söyler: Bu
türkü aynı zamanda Mehmet Kırmıt’a göre Karacaoğlan’ın ilk türküsüdür.
Diňleyin ağalar zamane azgın
Yiğidin üsdünde döner bir ġuzgun
Tohum düzgün amma (ġardaş) tarlası bozgun
Yiğid de neylesin day(ı) olmayınca
Çarrım çarrım yanıma gelmez
Ah neyleyim cahıl (da) ħalımdan bilmez
Senin bu dosdluğun boyuňa ġalmaz
Anadan atadan soy olmayınca
Amana da deli göňlüm amana
Yaħşı devir döndü ahir zamana
Cevahiri deng geddiler samana
Yük deňgini alır mı tá olmayınca
Diyá Ġaracoğlan yiğidleri över
Álmíş su içmeye ġolların eğer
Gözelin ġıymatı bin altın değer
Netmeli güzeli huy olmayınca

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Mehmet Kırmıt, bu hikâyeli türküyü yıllar önce kendi köyündeki ünlü âşıklardan Demirci Ali’den
öğrenmiştir.
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320. BON BEN BİR GELİN GÖRDÜM1783
Âşık Hüseyin, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin Dırdıbıtlı köyündendir. İlk eşinin yıldırım
çarpması sonucu ölmesi üzerine Düziçi ilçesinin Boyalı beldesindeki Kürtler Mahallesinde
ikamet eden Sultan adındaki bir bayanla evlenir ve Boyalı’ya yerleşir. Âşık Hüseyin mesleği
gereği düğünlere kınacı âşık olarak gider ve geçimini bu şekilde sağlamaya çalışmaktadır. Bir gün
Âşık Hüseyin bir düğüne yine kınacı âşık olarak gider. Erkeklerden müteşekkil dinleyici kitlesine
halk hikâyesi anlatırken kadınların bulunduğu yerden biri Âşık Hüseyin’e kendilerine de çalıp
çağırması için haber gönderir. Hikâyenin yarım kalmasını istemeyen erkek dinleyici kitlesi Âşık
Hüseyin’i bırakmak istemez. Âşık Hüseyin de mecburen icrasına kaldığı yerden devam eder. Âşık
Hüseyin’in gelmemesi üzerine bir gelin “Beni oraya salmasın, acele gelsin.” diye haber gönderir.
Âşık Hüseyin mecburen deneni yapararak kadınların olduğu yere varır ve “Buyurun hatunlar
isteğinizi söyleyin.” der. Orada bulunan gelinin biri Âşık Hüseyin’e “Seher yeli her yellerin
başısın/Aç göğsünü memelerin üşüsün” adlı türküyü derhal söylemesini ister.1784 Âşık Hüseyin
ise böyle bir türküyü bilmediğini söyler. Bunun üzerine gelin Hüseyin’e “Mademki aşığımışsın,
beni de defterine yaz bakalım.” deyince Âşık Hüseyin orada geline aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bon ben bir gelin gördüm
Ah edip sineme vurdum
Yenilendi eski derdim
Ħalımdan bil hatın gelin
Sabahıňan er mi kalkdın1785
Gözüňe sürme mi çekdin
Beni ataşıňa yakdın
Çıkar benden tütün gelin
Âşık olan arar eşin
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Türkünün bir varyantı için bkz. (Tolu ve İşlek, 2018: 129-130).
1784
Her ne kadar gelinin sözleri ideal Türk kadının profilini yansıtmamakla birlikte Türklerde kadınların
erkeklerden kaçmadığını çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz. 15. asırda Anadolu’ya gelen Fransız elçisi
Broquére, Türkmen kadınlarının çok efendi, güzel olmakla birlikte erkeklerden kaçmadığını;
Kahramanmaraş’ta hüküm süren Dulkadiroğullarına bağlı otuz bin kadın askerin olduğunu bildiren
gözlemleri Türk kültüründe kadınların geri planda olmadığına bir işarettir (Turan, 2018: 146, 147).
1785
Mehmet Kırmıt’la 30. 06. 2019 tarihinde yaptığımız görüşmede bu türküyü tekrardan icra ettiğinde bu
dörtlüğü de söylemiştir. Biz de türkü bütünlüğü bozulmaması amacıyla bu dörtlüğü kendisinin belirttiği
yere ekledik.
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Yaraladın sinem başın
Ġalem gimi ince ġaşın
Benim halım çetin gelin
Ak göğsüyün nakışları
Aklım aldı bakışları
Ceren gimi sekişleri
Çok ederim methin gelin
Âşık Hössün’üm coşdu
Günlerim aħınan geçdi
Azgın bir dereye düşdüm
Ellerimden dutun gelin
321. BULANIK’TA BİR GÜZELE UĞRADIM II1786
Elinde sazıyla gezen Karacaoğlan, eski adı Bulanık, şimdiki adı ise Bahçe olan ilçeden geçerken
bir güzel görür ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:1787
Bulanık Nahiye’sinde gördüm bir güzel
Mısır’ı Bağdat’ı değer her gözü
Görünce yüzünü maşallah dedim
Her bakması değer beş bin ġırmızı
Bulanık’da olur güzelin hası
Ġızı mı güzel m(i) ola anası
Ağ eline yakmış Mekke ġınası
Ağ bilekler kehriberden ġırmızı
Gördüğün güzeli bu ġadar öğme
Ġara ġaş altında kiprikler eğme
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1945 doğumlu Mehmet
Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Kırmıt, bu türküyü
ilk gençlik yıllarında çevresindeki âşıkların birinden öğrenmiştir.
1787
Mehmet Kırmıt, bu türkünün hikâyesini bilmediğini ancak Karacaoğlan’ın gördüğü her güzele türkü
yaktığını ve yukarıda verdiğimiz türküyü de Bahçe’de söylediğine göre hikâyesinin bu şekilde olması
gerektiğini belirtmiştir.
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Ak göğsün üsdünde çaprazlı düğme
Çit memeler şepedenden ġırmızı
Diyor Ġarac’oğlan sen devran gezme
Gördüğün güzele göğnun üzme
Atlas ġurplu ġumaş ġırmızı çizme
Ġadife ferman gey topdan ġırmızı
322. SAŇA DERİM BEHRİ DAĞI1788
Andırın’ın Kızılcaova köyünde kendi halinde, maddi durumu zayıf Kör Tavıt adında bir âşık
varmış. Bir gün hırsızlar Kör Tavıt’ın atını çalarlar. Atı çalınan Kör Tavıt, hırsızların peşine düşer.
İz sürerek, sorarak Hasanbeyli ilçesine yakın olan Kaypak köyünde hırsızlara ulaşır. Kör Tavıt,
kalabalık olan hırsızlara bir şey yapamadığı gibi üstüne üstlük bir de hırsızlardan dayak yer. Kör
Tavıt, hırsızlardan canını zor kurtararak kaçmaya başlar. Geri dönüş yolunda duygulanarak
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Saňa derim Behri Dağı
Arzuman’ım sende ġaldı
Dolu içip dem sürdüm
Nazli yârim sende ġaldı
Ġuşumu uçurddum Kürd’den
Göňül ayrılmaz firġaddan
Ayrı düşdüm aşiredden
Bir dil bilmez yerde ġaldım
Hasta oldum ağrır başım
Bir Mevla’ya ġaldı işim
Duysun yâranım yoldaşım
Ġurtar ġurbet elde ġaldım

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1945 doğumlu Mehmet
Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Kırmıt, bu hikâyeli
türküyü çocukluk yıllarında çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
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Diyor Ġul Tavıt’ım nazır
Hayfımı alsın ġara vezir
Yetiş sen boz atlı Hızır
Gurtar ġurbet elde ġaldım
Kör Tavıt geri dönüş yolunda çok güzel bir kız görür ve bu kızdan çok etkilenir. Bu kıza orada
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Gümüş kemerini çezme belinden
Öpeyedim leblerinden balından
Cebel’den ötede Ġaypak salında
Gederim sevdiğim ġal melül melül

Gelir mi gelmez mi etme maħana
Gözlerini benzeddim yavru şahana
Sabun Köprüsü’nden ġanlı Cahan’a
Gederim sevdiğim ġal melil melil
Can mı ayrılır böyle yarenden
Göňül arzı eder geri ġalandan
Harnı’dan Harap’dan Ġaracören’den
Gederim sevdiğim ġal melül melül
Havada da Ġul Tavıd’ım havada
Yandı ciğer kebap oldu tavada
Sorarsan aslımı Ġızılcaova’da
Gelene geçene sor melil melil
323. SABAHIŇAN BİZİM GÖLE II1789
Karacaoğlan, bir dere kenarında bir grup güzel kız görür. Karacaoğlan, bu kızlara aşağıdaki
dörtlükleri söyler:

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 30.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1945
doğumlu Mehmet Kırmıt’ın kendi evinde Mehmet Kırmıt’tan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Mehmet Kırmıt, bu türküyü gençlik yıllarında çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1789
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Sabahıňan bizim göle
İki gelin bir ġız geldi
Üçü birbirinden gözel
Sandım ki göle ġaz geldi
Obürünün adı Durdu
Odur güzellerin merdi
Kimler yudu kimler ördü
Zülüf gerdana az geldi
Obürünün adı Fatma
Var ġaşları çatma çatma
Ġadir Mevla’m sabah etme
Bu gece bize az geldi
Obürünün adı Ayşe
Var beňleri köşe köşe
Sarı çiçek mor menevşe
Açıldı çiçek yaz geldi
Hak’a Ġaracoğlan Hak’a
Kirpiklerin dönmüş oka
Üç güzele baka baka
Tükendi ömrüm az ġaldı
324. BŌN BEN BİR GELİN GÖRDÜM1790
Hanımından ayrılan Karacaoğlan, başını alıp diyar diyar gezmeye başlar. İşte, Karacaoğlan, diyar
diyar gezerken bir yerde güzel bir gelin görür ve bu geline aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Bōn ben bir gelin gördüm

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 30.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1945
doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu
türkünün bir varyantı için bkz. (Görkem ve Tülüce, 2008: 65).
1790
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Elim ġolum kalkmaz oldu
Gelinin nazlı bakışı
Heç yürekden çıkmaz oldu
Eşi yokdur göğde yerde
Gelin ġoydu beni derde
Ataş sardı bütün örde
Ataş beni yakmaz oldu
Geline verdim sırrımı
Gözyaşı dökdü nurumu
Akan puňarlar ġurudu
Heçbirisi akmaz oldu
Ġarac’oğlan1791 …..
……………………..
Gelin gel eyledi baňa
Heç ġapıya çıkmaz oldu
325. DÜLDÜL DAĞI DUMAN ALMIŞ BAŞINA1792
Düziçi’nin Gökçayır köyünde yaşamış zamanın ünlü âşıklarından Köroğlu lakaplı Mehmet
Demirci, 1960 ihtilali olduktan sonra ilçeye gitmek amacıyla kendi köyünün alt taraflarındaki ana
yola iner. Bu arada mevsim kış olsa gerek ki kendi köyünün yakınında bulunan Düldül Dağı’ndan
yörede çıvgın denen karla karışık yağmur Köroğlu’nun yüzüne doğru çarpar. Köroğlu, Heyik
denen anayol kenarında arkada bulunan Düldül Dağı’na bakarak ilçenin köylerini de içine katarak
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Düldül Dağı duman almış başına
Dayanılmaz boranına ġışına
Hele bakın şu Mevla’nın işine
Yaz gelince ġarı süzülür geder
Mehmet Kırmıt, bu dörtlüğün ilk iki dizesini hatırlayamadığını söyledi.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünde oturan 1945 doğumlu
Mehmet Kırmıt’tan kendi evinde 27.08.2019 tarihinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet
Kırmıt, bu hikâyeli türküyü Âşık Köroğlu lakaplı Mehmet Demirci’den yıllar önce öğrenmiştir.
1791
1792
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Çitli Çotlu Ġuşcu köyü dağılır
Bir tarafı Ilıca’ya eğilir
Elbeyli Ġaraguz bir köy sayılır
Bülke Bayındırlı gezinir geder
Hemenler Akdere ordan Boyalı
Gümüş Pirsultanlı buna dayalı
Çerçioğlu köyü (de) eder hayali
Bütün araziler bozulur geder
Zindeğan köyünden enen Çatağ’a
Çatak ġardaş iki suyun yatağı
Ġurdlar Haruniye dağın eteği
Ara yerde fakir ezilir geder
Gökçayır’dan Alibozlu görünür
Telliler’den Göllüler’e varılır
Bostanlar’da her çeşidi bulunur
Düziçi önüne yazılır geder
Yeniköy’den Ġaracoğlan uzanır
Ellek köyü çalışmaya özenir
Ġayri belki Yazlamazlı düzelir
Atalan Dümbürdek gezilir geder
Der Memmed’im vardır çilesi
Düldül Dağı Düziçi’nin ġalası
Bitmez ġayrı bu milletin belesi
Alnımıza ġara yazılır geder
326. YÖNÜ ÖTE GEDEN DİLBER1793
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 30.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Kırmıt, bu türküyü uzun yıllar önce yörenin ünlü âşıklarından Âşık Cine Kiki’den
öğrendiğini, bu türkünün bir dörtlüğü daha olduğunu ancak kendisinin hatırlayamadığını bildirmiştir.
1793
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Keferdizli Hurşit Ağa’nın Kör Dudak adında bir âşığı varmış. Hurşit Ağa ölünce sahipsiz kalan
Kör Dudak, elinde curasıyla civar yerlerde âşıklık yapmaya başlar. Uğradığı yerlerden biri de
Düziçi’dir. Kör Dudak bir gün Çotlu köyündeki Tıraş Osman’ın evine misafir olur ve gecenin geç
saatlerine kadar curasıyla çalıp çağırdıktan Tıraş Osman’ın evinde uyur. Eskiden âşıkların olduğu
yere kadınlar alınmadığı1794 için bazı meraklı kadınlar kapı aralığı gibi yerlerde bu âşıkları
dinlerlermiş. O gece Çotlu köyündeki bir gelin Kör Dudak’ı bir işinden dolayı dinleyememiştir.
Ertesi gün bu gelin, Tıraş Osman’ın evine gelerek merak ettiği Kör Dudak’ın nerede olduğunu
sorar. Ev sahibi de yatakta uyuyan Kör Dudak’ın yerini gösterir. Bu arada yatakta uyuyan Kör
Dudak, o zamanlar çok yaşlı, yüzündeki kırışıklar hat safhadadır. Ayrıca çiçek hastalığından
dolayı kırmızımsı noktalar bütün yüzünü kaplamıştır. Gelin, yorganın ucundan kaldırınca Kör
Dudak’ın yüzünü görür görmez “Tuh senin yüzüne” der. Yani ne kadar çirkin bir âşıkmışsın,
demek istemiştir. Gelinin bu aşağılayıcı sözlerini duyan Kör Dudak, bu sözlere alınmasına karşın
kırıcı olmayan aşağıdaki dörtlüklerle karşılık verir:
Yönü öte geden dilber
Dön muhabbeti seversen
Seni baňa küsgün derler
Gül muhabbeti seversen
Evleri evden aşşağı
Belinde hama ġuşağı
İkimize bir döşeği
Ser muhabbeti seversen
Meste Ġul Aşığ’ım meste
Seni gördüm oldum hasta
Bir ġol aldda bir ġol üsdde
Sar muhabbeti seversen
Kör Dudak, bu türküyü söyledikten sonra gelin, âşıktan özür diler ve oradan ayrılır.

Osmaniye’de 1936 yılında derleme çalışmaları yapan Béla Bartók, Ulaşlı aşiretine mensup Ali
Bekiroğlu Bekir’in evinin bir odasında derleme yaparken içeriye kadınların icra yapılan odaya girilmesine
müsaade edilmediğini belirtir. Bartók, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine vardığında erkeklerin iş
dolayısıyla dışarıda olduğunu evde kalan kadınların ise erkekleri müsaade etmediği müddetçe türkü
söylemediklerini de belirtir. (Bartók, 1949: 16-17).
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327. IRASTGEDDİM BİR GELİNE1795
Elbistan Erçenekli Âşık Hüseyin, bir gün elinde sazıyla gezerken bir pınar başında su dolduran
genç kız ve gelinleri görür. Bu kızlardan biri A. Hüseyin’den kendisine bir türkü söylemesini
ister. A. Hüseyin de orada kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Gederken Maraş yolunda
Atın bilezik ġolunda
Üç beş tane var yanında
Irastgeddim bir geline
Yol üsdünde bekler bizi
Elinde gülü nergizi
Sürmelemiş ala gözü
Irastgeddim bir geline1796
Sakızlık purşun açınca
Eller yaylaya göçüncü
Ġarlı buzlu su içinci
Irastgeddim bir geline
Âşık Hössün’üm söyler kelam
Selamına dursun âlem
Gözler ġara ġaşlar ġalem
Irastgeddim bir geline
328. OĞLAN GELDİN ĠAMLI ĠAMLI OTURDUN II1797

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 30.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
1796
27.07.2019 tarihinde bir araya geldiğimiz Mehmet Kırmıt, 30.06.2019 tarihinde icra ettiği bu hikâyeli
türküde o an için bu dörtlüğün hatırına gelmediği için icra edemediğini belirterek icra etmiştir. Türkü
bütünlüğü bozulmasın diye bu dörtlüğü türküde belirtilen sıraya ekledik.
1797
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1795
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Erçenekli Âşık Hüseyin, bir gün İbiş adındaki bir arkadaşıyla yaylada gezerlerken karnını
doyurmak için bir çadıra uğrarlar. Bu çadırda çok güzel bir kız vardır. Âşık Hüseyin, bu kıza aç
olduklarını söyleyerek yemek ister. Kız da Âşık Hüseyin ve arkadaşına hazırladığı yemeği sofraya
serdikten sonra karşılarında beklemeye koyulur. Kızın güzelliğinden gözünü alamayan Âşık
Hüseyin, kıza bakarken yanlışlıkla elini pilav yerine yoğurda batırır. Bu komik olaya şahit olan
kız, Âşık Hüseyin’e bir dörtlük söyler. Âşık Hüseyin de sazı eline alarak kıza karşılık verir ve
böylece karşılıklı olarak atışmaya başlarlar:
Aldı kız
Oğlan geldin derdli derdli oturdun
Oturdun da aġlıňı mı yitirdin
Ye yemāğı el yoğurda batırdın
Aġlın yok muyudu nerde başında
Aldı Âşık Hüseyin
İpek misin hanġı elde büküldün
Top nergizi ġız başıňa sokundun
Maya ġımı ġız ġarşımda dikildin
Var mıyıdı baňa boranın ġışın
Aldı kız
Bülbül olup (da) has bahçada ödmedim
Olura olmaza meyil ġalmadım
Candan sevdim oğlan ġarez edmedim
Heç bir yokdur benim saňa sözüm
Aldı Âşık Hüseyin
Yolcuları eğledin mi yolundan
Altın kemer çezildi mi belinden
Ham meyveyi ġoparddın mı dalından
Müştere celbeddi mi ġaşınla gözün
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Aldı kız
On beşinde oğlan ben de uslandım
On altıda oğlan ben de seslendim
Elmas ġımı sandıklarda beslendim
Ġuduredden dökme bu benim daşım
Aldı Âşık Hüseyin
Kim ola bre sevgilim dünyada harcın
Var mı bre gözel ġullara borcun
Yıkıldı ġalan da düşdü mü burcun
Usda elinden geçdi mi ġız senin daşın
Aldı kız
Adım Nuray oğlan bir de nuruňan
Benim işim Haġġ’a gizli sırıňan
Benim bahçem yeşil yaprak narıňan
Heç kimseler bilmez bu benim düşüm
Âşık Hüseyin, kızın çok temiz, helal süt emmiş bir kız olduğunu anlayınca bu kızı ailesinden ister.
Kızın ailesi de yayladan göç vaktinin geldiklerini, gelecek yaz yaylada kızını vereceklerini söyler.
Yaz vakti gelince Âşık Hüseyin, kızı almak için yaylaya vardığında kızın öldüğünü öğrenir ve
çaresiz bir şekilde geri döner.
329. ALIÇ SENİ DUR YIKARIM1798
Uzun yıllar önce Çitli köyünde yaşayan Âşık Kör Tavut, dağda gezerken bir anda hava kararır ve
şimşekler çakmaya, yağmur yağmaya başlar. Kör Tavut, bir alıç ağacının dibine saklanır. Alıç

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.03.2020 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1947 doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’tan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Gebeç Musa, bu türkünün devamı olduğunu ancak kendisinin ancak bu kadarını
hatırlayabildiğini belirtmiştir.
1798

1208

ağacına bir yıldırım isabet eder. Kör Tavut, bunun üzerine ardıç ağacına aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Aldı Kör Tavut
Alıç seni dur yıkarım
Seni dibinden sökerim
Saňa çok işler yaparım
Asısın alıç asısın
Aldı alıç ağacı

Bilmiyon mu yerim yayla
Ġışımınan yazım yokdur
Ne çok soru soruyosun insanoğlu
Benim senden sözüm yokdur
330. MUSA KILIÇ’IN EŞİNE SÖYLEDİĞİ AĞIT1799
Musa Kılıç’ın yıllardır bir yastığa baş koyduğu hanımı 2013 yılında vefat eder. Hanımının
ölümüne çok üzülen Kılıç, hanımının arkasından aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Çitli’nin etrefi (de) gülünen diken
Ayrılık dēl mi (de) bellerimi büken
Sinesini sineme saraydım derken1800
Felek beni nazlı yârdan ayırdı
Belini vermiş (de) yünek daşına
Kim ġarışır (da) şu Mavla’nın işine
Beni ġınayanın (da) versin başına1801
Felek beni nazlı yârdan ayırdı

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde oturan 1947
doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’tan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
1800
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
1801
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1799
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Durmadan akıyor gözümün yaşı
Yanıyor içimde (de) ġoruňan ataşı
Erken göçdü (de) Âşık Musa’nın eşi1802
Felek beni nazlı yârdan ayırdı
331. GÖRÜKÜYO HAMİTE’NİN ĠALASI1803
1865’te Osmanlı’nın gönderdiği Fırka-ı Islahiye ordusu, Çukurova Türkmenlerini yerleşik hayata
geçirmek için bölgeye gelir. Yazları yaylalara çıkan Çukurova Türkmenleri, bu ordunun emriyle
yerinde kalmak zorunda kalır. Yaz sıcaklarına alışık olmayan bu Türkmenler, yayla özlemiyle
yanıp tutuşur. İşte bu Türkmen aşiretlerinden birinin aşığı, yayla özlemini ve İskân’ın kendileri
açısından zararlarını dile getiren dörtlükleri söyler:
(Aman) Görüküyo (da) Hamite’nin Ġalası1804
Heç getmiyo (da) başımızın belası
(Ah ulan) Yıkılıp (da) Çukurova’da verem ġalası1805
Eğlendi de orda ġaldı elimiz (ey efendim elimiz)
Merci’nin suyu da (ya bre efendim) ılıcak akar (ılıcak akar)
İçilmez suyu da yosunlu kokar
(Ah ulan) Yatılmaz gecesi (de) puharı çöker1806
Tommuzladı açılmadı gülümüz (ey efendim gülümüz)
(Aydey) Ġarāedik’den çıkınca (da) görükür (ya bre efendim) Harnı’nın Düzü (Harnı’nın
Düzü)
Üç bey oturmuş da bir eder sözü
(Ah ulan) Eski báğler yok kine (de) kime edek nazı1807
Yedi yerden de ġırık bizim ġolumuz (ey efendim ġolumuz)
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1947 doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’ın evinde Musa Kılıç’tan ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Musa Kılıç, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında amcası Âşık Tavıt’tan
öğrenmiştir. Bekir Dağsever (Tolu ve İşlek, 2018: 52-54) de aynı âşıktan bu türküyü derlemiştir. Bu
türkünün başka bir varyantı için bkz. (Yalman, 1977: 332-33).
1804
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1805
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1806
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1807
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Eski báğler yok kine (de ulan) kime edek nazı”
şeklinde söylenmektedir.
1802
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(Aydey) Göçümüz gelirdi de (ya bre efendim) dürülü bozlu (dürülü bozlu)
Çaňımız öterdi (de) bülbül avazlı
(Ah ulan) Âşığımız gelirdi (de) ġucağı sazlı1808
Bahşişine (de) yiğid idi elimiz (ey efendim elimiz)
(Aydey) Ağamız da Topakdaşı dutardı (Aman dutardı)
Al ġapıdı da dal kendire atardı
(Ah ulan) Her birimiz de bir orduya yeterdi1809
Döğüş edip de ölemedik birimiz (ey efendim birimiz)
(Lan) Görüküyor da Daşdepe’nin yatağı (Aman yatağı)
Ondan öte de çayır çimen Çatağ’ı
(Ah ulan) Ahar Dağı (da) yaylamızın eteği1810
Ordan öte (de) sökün geder elimiz (ey efendim elimiz)1811
(Lan) Diyor Âşık Ömer’im (de) nolup noluncak1812
Çatlıyorum şu yaylayı (da) issiz görüncek
(Ah ulan) Top top olup (da) evlerimiz ġonuncak1813
Ġırāmıza (da) tokanırdı şerimiz (Ey efendim şerimiz)
332. ĠADİR MEVLA’M BİR DİLEĞİM VAR SENDEN1814
Kul Mahmut, yaşlandığı zamanlarda geçmiş günleri gözünün önünden şerit gibi geçer. Hayatta
başından neler geçtiği, ne badireler atlattığı, ne zorluklar çektiği aklına gelince gözleri dolar. Bir
ayağı çukurda olduğu için öbür dünya için ne yaptığını da düşünür. Artık yaşlandığı için eskisi

Bu dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Aşığımız gelirdi de ulan ġucağı sazlı” şeklinde
söylenmektedir. Ayrıca son iki dize ikinci defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrar da aynı ilk tekrardaki gibi
söylenmektedir.
1809
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1810
Bu dize iki defa tekrar edildilmektedir.
1811
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1812
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1813
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Top top olup da ulan evlerimiz ġonunca” şeklinde
söylenmektedir.
1814
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1947 doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’tan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Musa Kılıç, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında Nasıf Toz’dan havası ve hikâyesiyle
öğrenmiştir.
1808
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gibi türkü çağıramaz olmuş, buram buram burnunda tüten yaylalara çıkamaz olmuştur. Kul
Mahmut, böyle karışık duygular içinde aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġadir Mevla’m bir dileğim var senden
Oynat beni gelininen ġızınan
Çıksam Binboğa’ya yayla yaylasam1815
Suyun içsem namlı namlı buzunan
Arkaş’da da sürülerim yayılsa
(Lan) Ġol ġol olsa áğmelerim dağılsa
Yedi yerde davılbazım döğülse1816
Düğün ġursam çalgıyınan sazınan
Şu yalan dünyada ağ olsa yüzüm
Cümle âlemde de dudulsa sözüm
Atmış oğlum olsa atmış da ġızım1817
Düğün ġursam çalgıyınan sazınan
Fıradı da Ġul Mahmud’um fıradı
Ahredin yolları bizden yıradı
Mevla’m izin verse geçsek Sırad’ı1818
Cennet-i Aliye varsak nazınan
333. EVDE KALAN KIZIN TÜRKÜSÜ III1819
Uzun yıllar önce Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Köleli köyünde güzel bir kız varmış.
Bu kızı gençlik yıllarında birçok kişi istemesine karşın kız, kendini isteyenlerin hiçbirine varmaz.
Bu kız, evleneceği erkeğin ille de devlet memuru olmasını istemektedir. Ancak kendisini hiçbir

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “lan” sözcüğü
eklenmiştir.
1816
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başına “lan” sözcüğü
eklenmiştir.
1817
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1818
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1819
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1947 doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’tan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Musa Kılıç, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında Nasıf Toz’dan havası ve hikâyesiyle
öğrenmiştir.
1815
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devlet memuru istemez. Kızın evlenme yaşının geçmesi üzerine köylüler “Sen ille de devlet
memuru istiyorsun. Köy muhtarı da devlet işleriye uğraşıyor. Muhtar da devlet memuru sayılır.
Seni ona verelim.” derler. Kız bu teklifi kabul eder ama köy muhtarı kızın evlenme çağı geçtiği
için kızla evlenmek istemez. Köylüler, bu sefer aynı muhtar gibi köy bekçisinin de devlet işleriyle
uğraştığı için bekçinin de devlet memuru sayılabileceğini söylerler. Kız köyün bekçisine bile razı
olmasına karşın köy bekçisi de kızla evlenmek istemez. Kırk yaşına değen kızı Allah’ın hiçbir
kulu istemez olmuştur. Evde kalan kız, biraz kafasını dağıtmak amacıyla bir gün eline tahrasını
ve kolanını alarak dağa odun yapmaya gider. Kız ormana varınca bir yere oturur ve aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Akşam sabah ben gelirim odundan
Şeker gimi yenmez oldum dadımdan
Çok yiğidler geldi benim ardımdan1820
Ġınaman aşiret ben evde ġaldım
Bir oğlum olsa da ġoyun güderdi
Sağardım südünü yoğurt ederdim
Biliyedim on beş yaşında ben ġocaya gederdim1821
Ġınaman emmiler ben evde ġaldım
Bir oğlum olsa da versem hocaya
Okusa okusa çıksa heceye
Ġırk yaşında ġayil oldum ġocaya1822
Ġınaman aşiret ben evde ġaldım
Aslımı sorarsan Leleli benim
Gücücükden başım belalı benim
Aslımı sorarsan Köleli benim1823
Ġınaman emmiler ben evde ġaldım

1820

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1822
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1823
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1821
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334. EVLERİNİN ÖNÜ BİR UFAK BÜKME1824
Musa Kılıç, 1982 yılında çalışmak için Mersin’e gider. Orada bir yerde arkadaşları ve
akrabalarıyla birlikte kalırlar, iş olursa yevmiyeci olarak tarlalarda çalışırlar. Bir gün arkadaşları
ve akrabalarıyla otururken bir adam gelir ve fidan dikecek işçi var mı diye sorar. Kılıç ve diğerleri
çalışmak istediklerini söyleyerek adamın tarlasına giderler. Diğer işçiler fidan için çukur
eşerlerken tarla sahibinin yeğeni olan bir kız ile Musa Kılıç, fidanları dikerler. Tarlada bu şekilde
çalışırlarken kız, Kılıç’a evli olup olmadığını sorar. Kılıç ise evli olmasına karşın bekâr olduğunu
söyler. Kılıç, kıza bekâr olduğunu söylediği sırada Kılıç’ın yeğeni Bekir Dağsever de oradadır.
Tabii Bekir Dağsever bir şey demez ve akşam kaldıkları yere gelirler. Bu arada Bekir Dağsever,
dayısı Kılıç’a takılmak amacıyla bir kâğıda “Alaca tellik başında/Sevdiği daha yirmi yaşında”
diye bir yazı yazar. Kılıç, bu yazıyı çat pat okuyunca yeğeni Bekir Dağsever’e iki dizeyle bu
durum anlatılmaz, ben sana daha uzun anlatayım, diyerek orada kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Evlerinin önü bir ufak bükme
Ġız seni severim boynuňu bükme
Uzatsam ağ elleri göğsünü çekme1825
Ġumral saçlarıňa hayran ġalıyom
Evlerinin önü bir ufak eniş
Ġız seni severim dayına danış
Seversen beni de ne güzel bu iş1826
Adana Düziçi almadan gedmem
Bekir yiğen ġıvır ġıvır ediyor
Ġara gözlerinen bizi güdüyor
Evli misin beker misin deyi suval ediyor1827
Er bekerim deyi söyledim âşık
Aman Âşık Musa’m yakdı sizleri
Çok ağladdın gelinleri ġızları
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1947 doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’tan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
1825
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1826
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1827
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1824
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Göňul arzılıyor güzel sizleri1828
Adana Düziçi sarmadan gedmem
335. BEN DE GEDDİM YEŞİLDERE KÖYÜNE1829
Musa Kılıç, gençlik yıllarında evlenebileceği bir kız ararken amcası Âşık Tavıt, Yeşildere
köyünde bir kız görür ve bunu yeğeni Kılıç’a istemeyi düşünür. Kızın ailesiyle görüştükten sonra
yeğeni Kılıç’a durumu izah eder ve gidip kızı görmesini söyler. Kılıç da deneni yaparak
Yeşildere’ye gider ve kızı görür. Kızı gördükten sonra bir ara köyün içinde dolaşmaya çıkar. Dere
kenarında rastladığı bir kız Kılıç’a burada ne aradığını sorması üzerine Kılıç da köye geliş amacını
anlatır. Kız ise Kılıç’a diğer kızı boşvermesini, onun yerine kendini almasını söyler. Dere
kenarındaki kız, öbür kızdan daha güzel olmalı ki Kılıç, bu kızın teklifini kabul eder ve oradan
birlikte kaçarak Çitli köyüne gelirler. Kızın kaçtığını anlayan kızın ailesi Yeşildere köyü
muhtarıyla Çitli köyüne gelirler. Çitli köyü muhtarı ve Âşık Tavıt olayların büyümemesi için kızı
ailesine teslim ederler. Kılıç, bu duruma çok sinirlense de elinden bir şey gelmez. Kızın ailesi
kızlarını alarak Yeşildere köyüne dönerler. Yeşildere köyüne döndüklerinde kızın babası, kaçan
kızını feci halde döver. Kız, bu atılan dayak sonucu ölür. Kızın ölümünü haber alan Kılıç, hem
kızın ölümüne duyduğu üzüntüsünü hem de kızı geri gönderen amcası Âşık Tavıt’a olan
kızgınlığını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Ben de geddim Yeşildere köyüne
Kimse el vurmamış ġonca gülüne
Gene düşdük Barsılıg’ın yoluna1830
Felek senin elden aldın Emine’m
Ġaça ġaça biz de buraya düşdük
Enişde deyip de b… bulaşdık
Üç beş gün arayla yâra ġavuşduk1831
Felek senin elden aldın Emine’m

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “sarmadan” sözcüğü yerine
“almadan” sözcüğü kullanılmıştır.
1829
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünde
oturan 1947 doğumlu Gebeç Musa lakaplı Musa Kılıç’tan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
1830
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir
1831
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ġara toprak nasıl ġıydın
Emine’m” şeklinde söylenmektedir.
1828
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Tavıt emmim bize sahip olmadı
Ġara bahtım heç yüzüme gülmedi
Ġardeşlerim gelip halim sormadı1832
Felek senin elden aldın Emine’m
Âşık Musa’m sözlerine son verdi
Bağ bahça dikip ġonca gül yetirdi
Üç beş gün arayla yârı yitirdi1833
Felek senin elden aldın Emine’m
336. GEZSEN DÜZİÇİ’Nİ ÇIKSAN KÖYLERE1834
Âşık Bilal, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Elbeyli köyündendir. Düziçi, âşıklık geleneği
bakımından oldukça güçlü bir yerdir. Öyle ki yöre halkı ünlü halk hikâyesi kahramanı
Elbeylioğlu’nun Elbeyli köyünde yaşadığına inanmakta, Karacaoğlan’ı ise kendi hemşehrileri
olarak görmektedir. Âşık Bilal, bir gün Karacaoğlan’ın Düziçili olduğunu vurgulayan aşağıdaki
türküyü söyler:
Gezsen Düziçi’ni çıksan köylere
İzine rastlarsın Ġaracoğlan’ın
Anlatmış Düziçi’nin dağlı ovalı
Düzüne rastlarsın Ġaracoğlan’ın
Gündeşli’nin değirmeni taşı var
Güzel iklim hem de tatlı kışı var
Elbeyli’de Elbolu’nun süsü var
Yazına rastlarsın Ġaracoğlan’ın
Gündeşli Ovası’nın geniş düzü var
Dumanlı’da fındığı var ġozu var

1832

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1834
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir.
1833
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Her âşığın elinde bir sazı var
Sazına rastlarsın Ġaracoğlan’ın
Ninelerim çıkrık kirmen eğirir
Neresine baksan kültür yuğurur
Her insanı Ġaracoğlan çağırır
Sözüne rastlarsın Ġaracoğlan’ın
Âşık Bilal ne Mut Feke ne Maraş’tır
Önü ova yüksekleri ġıraçtır
Bir de üniversiteleri araştır
Tezine rastlarsın Ġaracoğlan’ın
337. BUGÜN BEN BİR GÜZEL GÖRDÜM II1835
Âşık Bilal, çeşitli sebeplerden dolayı ilkokulu son sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. Yıllar sonra
bir işe girmek için kendisine ilkokul diploması lazım olur. O zamanlar, ilkokula gitmeyenler ya
da yarıda bırakanlar; ilkokulda öğretmenlerden oluşan bir jüri önünde yapılan sınavda başarılı
olursa diploma almaya hak kazanmaktadır. Âşık Bilal de ilkokul diploması almak için Bahçe
ilçesindeki MEB’e başvurur. Başvurusu kabul olunan Âşık Bilal, öğretmenlerden oluşan bir jüri
önünde sınava girer. Jürideki öğretmenlerden biri bayan olup diğerleri erkektir. Jüri, sorulara
geçmeden önce Âşık Bilal’e ne iş yaptığını sorarlar. Âşık Bilal de kendisinin âşık olduğunu
söyler. Bunun üzerine jürideki öğretmenlerden biri, jüride bulunan bayana bir türkü söylemesini
ister. Âşık Bilal, bayan öğretmenin alınabileceğini söyleyerek başka bir konuda türkü söylemek
istese de bayan öğretmen, kendisi için bir sıkıntı olmadığını belirterek türkü söylemeye dolaylı
yoldan izin verir. Âşık Bilal de bu bayan öğretmene aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bugün ben bir güzel gördüm
Çıkıverdi yol üsdüne
İsmine Maşallah verdim1836
Yeşil geymiş al üsdüne

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan derlemecinin Düziçi’ndeki evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1836
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1835
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Beyaz ele yakmış ġına
Bakışı kâr eder cana
Ġız seni doğuran ana1837
Serdar m(ı) eddi ġul üsdüne
Sarı saçı burmalamış
Ela gözün sürmelemiş
On beş on altıya dáğmiş1838
Bülbül ġonmuş dal üsdüne
Gözler siyah ġaşlar hilal
Ġusursuz yaradmış Celal
Göňül dedi durma Bilal1839
Yıkılıver öl üsdüne
Bu türküyü çok beğenen jürideki öğretmenler Âşık Bilal’e başka hiçbir soru sormadan diplomayı
verirler.
338. ON BİRİNDE BEN DE ÇIKDIM GURBETE1840
Çok eski zamanlarda Kars’ın Erzurum’a bağlı olduğu dönemde Kars’tan on bir yaşında Ümmen
adında Ermeni kökenli bir çocuk Halep’e gider. O zamanlar Halep, Osmanlı’nın eyaleti olup çok
zengin bir şehirdir. Aslan Dede Kahvehanesi ise Halep’in en meşhur yerlerinden biridir. Birçok
kişi bu kahvede buluşmakta, ticaretini yapmakta, sohbetini etmektedir. Ümmen, Halep’e varınca
kendine bir saz alır ve saz çalmaya başlar. O dönemin Halep valisi Hüseyin Paşa’nın kızı,
Ümmen’e sevdalanır ve bu olay Halep’te herkes tarafından duyulur. Hüseyin Paşa, kızını
Ümmen’e Müslüman olması kaydıyla vermeyi düşünür. Ümmen’i huzuruna çağırtır ve
Müslüman olmaya davet eder. Ümmen ise dininden vazgeçmeyeceğini söyleyerek Müslüman
olmaz. Bilinmeyen bir nedenden dolayı Ümmen’in idamına karar verilir. Ümmen, idam sehpasına
götürülürken aşağıdaki dörtlükleri söyler:

1837

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1839
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1840
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan derlemecinin Düziçi’ndeki evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Bilal, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce ustası Kır İsmail’den
öğrenmiştir.
1838
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On birinde ben de çıkdım gurbete
On ikide havas eddim bu sazınan sohbete
Lanet olsun senin gibi Halep’e1841
Cesedim ġanlar içinde (ġanlımsın Halep ġanlımsın)
Metin Hüseyin Paşa’nın getirdiler ġarşısına
Çifte dellal bırakdılar Haleb’in çarşına
Zalım cellat göz aldırmış boynumun poşusuna1842
Ak tenim turap içinde (ġanlımsın Halep ġanlımsın)
Aman cellad hem yörü hem de dur
Metin Hüseyin Paşa’nın ġarşısına doğru var
Olursa imdad Mevla’dan olmazsa boynumu vur
Al ġanım toprak içinde (ġanlımsın Halep ġanlımsın)1843
339. ĠIZ ĠAÇIRMAK ĠOLAY DEĞİL1844
Düziçi’nin Pirsultanlı köyünde Hacı Ağa Hüseyin adında bir adam yaşarmış. Bu adamın Elbeyli
köyünde Altı Ali lakaplı Ali Zencir ile de yakın dostluğu bulunmaktadır. Hüseyin, o dönemde
ölümcül bir hastalık olan verem hastalığına yakalanır. Hacı Ağa Hüseyin, evli olmasına karşın
yöre halkından bazı kişiler; bu adama genç, güzel bir bayanla evlenmesi halinde bu hastalığı
yeneceğini söylerler. Hüseyin de Elbeyli’deki yakın arkadaşı Altı Ali’nin Fadıma adında bacısını
istetir. Ancak Fadıma’nın gönlü olmadığı için kızı vermezler. Hüseyin, bu kızın peşini bırakmaz.
Elbeyli köyünde Mahmut Emine lakaplı çöpçatanlık konusunda ün yapmış bir kadın
bulunmaktadır. Hüseyin’e bazı kişiler, Fadıma’yı ancak Mahmut Emine’nin kandırabileceğini
söylerler. Hüseyin de bahsi geçen kadının yanına vararak Fadıma’yı kendisi için ikna etmesini
söyler ve cebine biraz para koyar. Emine, Hüseyin’e hiç kaygılanmamasını, kızı ikna edeceğini
söyler. Emine; kızın ailesinin yanına vararak Fadıma’ya sahip çıkmalarını, hemen başka biriyle

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Ak tenim türap içinde
(ġanlımsın Halep ġanlımsın)” şeklinde söylenmiştir.
1842
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1843
Âşık Bilal bu dörtlüğü icra anında karıştırmıştır. İcradan sonra ise bu dörtlüğü tekrardan söylemesini
istediğimizde yukarıdaki şekliyle ezgisiz bir şekilde icra etmiştir.
1844
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan derlemecinin Düziçi’ndeki evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Bilal, bu türküyü 1960’lı yıllarda bestelemiştir.
1841
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evlendirmelerini yoksa Hüseyin’in kızı kaçıracağını söyleyerek Hüseyin’e ihanet eder. Bu sözler
üzerine kızı, hem kızın hem de ailesinin gönlü olmamasına karşın Gökçayır’daki bir adama
verirler. Düğün hazırlıkları yapılır ve düğün günü gelip çatar. Hüseyin, Fadıma’yı düğün gecesi
kaçırmayı düşünür ve Fadıma’nın evlerinin alt taraflarında çalılık, ormanlık bir yerde Fadıma’nın
dışarı çıkmasını bekler. Hüseyin, orada epey bir süre aşırı soğuk bir havada bekler. Zaten hasta
olan Hüseyin, hem kızın dışarı çıkmaması hem de aşırı derecede üşümesinden dolayı orayı terk
ederek evine doğru yola koyulur. Hatta yolda donma tehlikesi bile geçirir ve bir eve sığınarak zor
kurtulur. Böylece de Fadıma’yla evlenme hayali suya düşmüş olur. Âşık Bilal Ceyhan, yaşanan
bu olaylar üzerine aşağıdaki türküyü söyler:
Ġız ġaçırmak ġolay değil
Ġolayını bul arkadaş
Elbirci dud para yedir1845
Ġandırıp ġaçır arkadaş
Yükseğe şahin oturmuş
Engine hücuma varmış
Avını çakal götürmüş1846
Arkasından yel arkadaş
Eser Düldül’ün sazağı
Bekledin gelmez duzağı
Çingene aldırdım kazağı1847
Böyle durum var arkadaş
Ġalan Elbeyli’ye gelme
Fadıma’yı aklına alma
En eyisi ġıldan örme1848
Dak boynuna öl Hüseyin
Emine yedi paranı
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “ Aldatarak al arkadaş.” Şeklinde
söylenmiştir.
1846
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son dizedeki “Arkasından” sözcüğü yerine
“Ardısıra” sözcüğü kullanılmıştır.
1847
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1848
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1845
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Ġoydu içine veremi
Burdan ġaçırdın sıranı
Başġa ġapı çal Hüseyin1849
Âşık Bilal bre nolmuş
Ġız getmiş Bülke’ye gelmiş
Bak saňa kepek ġavrulmuş1850
Ġuluncuňa sar arkadaş
340. BAYINDIRLI KÖYÜ1851
1950-60’lı yıllarda Düziçi’nin Bayındırlı köyünde su sorunu vardır. Köylüler, su ihtiyaçlarını çok
az bir suyu olan bir kuyudan temin etmektedir. Bu köyün tarım arazileri ise çok geniş ve
bereketlidir. O zamanlar köyün zengin kimseleri Hatay/İskenderun taraflarında Soğukoluk’taki
eğlence merkezine giderek paralarını karı kızla çarçur ederler. Bu yüzden bu köydeki birçok kişi
oradaki eğlence yerlerine alıştıklarından -elinde avucunda olan paralar bittiği için- ilçedeki bazı
kişilerden borç para almışlardır. Elindeki paraları bitirdikleri gibi borç paraları da harcamışlar ve
borçlarını ödeyemedikleri için de evlerine devamlı haciz gelmeye başlamıştır. Hatta bazı kişilerin
tarlaları, haciz yoluyla elinden alınmıştır. Bu olaylar olduğu esnada köydeki bazı kişiler de köye
su getirme planları kurmakla meşguldür. Kimileri yan köyden kimileri de Çotlu köyündeki
meşhur Kırkgöz’den su getirmeyi düşünmektedir. Yine bu olayların olduğu dönemde çok az bir
suyu olan kuyudan Sultan adında bir kız tulukla su doldurmakta iken aksi bir adam olan Arap Ali
de atını sulamak için kuyunun yanına gelmiştir. Sultan’ın tuluğu doldurmasını bekleyen Arap Ali,
aradan biraz zaman geçince sinirlenmeye başlar ve kıza çekilmesini ve atını sulayacağını söyler.
Sultan ise Arap Ali’yi duymazlıktan gelerek su doldurmaya devam eder. Bunun üzerine Arap Ali,
kızın tuluğuna bir tekme vurarak tuluğu deler ve atını sular.
Âşık Bilal bir gün bu köye kınaya geldiğinde köylüler, kendi durumlarına bir türkü yakmasını
söylerler. Âşık Bilal de bu kişileri kırmaz ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Bu dörtlük, icra sonrasında bu türkünün şiir şeklinde icrası sırasında söylenilmiştir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda sozn iki dize “Senin için kepek
ġavrulmuş/Yanlarına sar arakadaş” şeklinde söylenmiştir.
1851
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.04.2019 tarinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan derlemecinin Düziçi’ndeki evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bu hikâyeli türkü, 02.03.2019 tarihinde Âşık Bilal’dan eksik bir biçimde
derlenmişti. Biz, çalımamızda son derlemeyi esas aldık. Âşık Bilal Ceyhan, bu türkünün isminin
“Bayındırlı” olduğunu bildirmiştir.
1849
1850
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Salihası Yusuf’u var
Kenar köydür Bayındırlı
Ġışın susuz yazın sıcak1852
Yanan köydür Bayındırlı
Ġırkgöz’ün suyunu çeker
Fazlası Sabun’a döker
Poker oynar ġılıç çeker1853
Oyuncu köy Bayındırlı
Şıhları var yeşil sarar
Yalanın noktasın arar
Düldül’den hayvanı sürer
Meşhur köydür Bayındırlı1854
Kimi kâhya kimi hatun
Etmeli bunların methin
Çoğu ip de kesmez götün
Salınan köy Bayındırlı
Vay Bilal’im böyle oldu
O zamanlar döndü geldi
Ne biçim günlere geldi1855
Falan köydür Bayındırlı

1852

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1854
İkinci ve dördüncü dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda kanaatimizce üçüncü dize yerine
yanlışlıkla ikinci dize tekrar edilmiştir.
1855
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Sorarlarsa nasıl köydür/Bizim
köydür Bayındırlı” şeklinde söylenmiştir. Âşık Bilal, bir önceki derlememizde son dörtlüğü “Gelen aylar
güzel aydır/Bilal bu köy dertli köydür/Sorarlarsa nasıl köydür/Bizim köydür Bayındırlı” şeklinde icra
etmişti. Kanaatimizce bu dörtlüğün aslı bir önceki derlemede verdiği şekliyledir. 27.04.2019 tarihinde
gerçekleştirdiği icrada bahsi geçen dörtlüğü, bir önceki derlemede icra ettiği dörtlük aklına gelmeyince
irticalen o anda üretttiğini düşünüyoruz. Daha sonra aklına gelmiş olacak ki son dizenin ikinci tekrarında
bir önceki icrada verdiği dörtlüğün son iki dizesini icra etmiştir.
1853
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341. EŞKIYALAR TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLEN MEHMET’İN
AĞIDI1856
Uzun yıllar önce bir adam, bir işi dolayısıyla mahkemeye gittiğinde eşkıyalar bu adamın evini
basarlar. Adamın evinde eşi, kızı ve Mehmet adında genç bir oğlu ile Mehmet’in eşi
bulunmaktadır. Eşkıyalar, Mehmet’i silahla vurarak öldürür. Kız, ise kendi namusunu korumak
için bir yere saklanır. Eşkıyalar, yaşlı kadını tartaklarlar, saklanma fırsatı olmayan gelini de
yanlarına alarak oradan ayrılırlar. Mahkemeye giden aile reisi olan adam, evine döndüğünde
korkudan tir tir titreyen kız saklandığı yerden çıkarak babasına karşı aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabahınan bir ġuş öddü
Sesi dünya âleme yeddi
Ne yatarsın Mehmet Abi’m 1857
Gelin Kürd içine geddi
Anam sen dur ben ağlayım
Alnıma ġara bağlayım
Ġardaşımı öldürdüler1858
Babam ben nasıl eyleyim
Babam hükümedden gelir
Damı dolanı dolanı
Ne yatarsın evde bre ġardaş1859
Ġana beleni beleni
Düşdüğün yer taş mıyıdı
Gelen atlı beş miyidi
Doğrulup sıksaydın ġardaş1860
Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.04.2019 tarinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden olup
Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan derlemecinin Düziçi’ndeki evinde ses
kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Bilal, bu ağıdı uzun yıllar önce Kır İsmail’den öğrenmiştir.
1857
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ne yatarsın (da) Mehmet Aga’m”
şeklinde söylenmiştir.
1858
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Mehmet abimi vurmuşlar/Anam
ben nasıl eyleyim” şeklinde söylenmiştir.
1859
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Ne yatarsın (da) Memmed
Aga’m” şeklinde söylenmiştir.
1860
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Yekinip sıksaydın abim.”
Şeklinde söylenmiştir.
1856
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Altı patlar boş muyudu
342. SEKİZ YÜZ ĠISRAK DOKUZ YÜZ BEYGİR1861
Kırıkhanlı Âşık Hacı, bir gün bir ağanın konağında sazıyla icrasını gerçekleştirirken ağa, kendi
kendini övmeye başlar. Âşık Hacı, ağanın kendi kendini övmesine içten içe kızar ve ağaya
kendisinden daha büyük bir ağa tanıdığını söyler. Esasında böyle bir ağa olmayıp Âşık Hacı, ağayı
sinirlendirmek için uydurmuştur. Kendi kendine övünen ağa, bu sözler üzerine Âşık Hacı’nın
bahsettiği ağanın kendisinden ne fazlalığı olduğunu sorar. Âşık Hacı da bahsettiği ağanın
özelliklerini aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Sekiz yüz ġısrak dokuz yüz beygir
Tozak daşı gibi bin beş yüz aygır
Yarısı al doru yarısı gök ġır1862
Ehere gelecek taylardan başġa
Avcılar da ava geder itinen
Yolcular da yola çıkar atınan
Yedi dam doldurmuş iri bitinen1863
Bireden sirkeden yavşakdan başġa
Sekiz yüz kölesi odun getirir
Dokuz yüz kölesi ġahve yetirir
Bin gelinlik ġızı evde oturur1864
Erlerden boşanıp gelenden başġa
Sekiz yüz tavuğu dokuz yüz ġazı1865
Heç hesaba gelmez sağmalı yozu

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Âşık Bilal Ceyhan, bu hikâyeli türküyü 1960’lı yıllarda Kır İsmail’den öğrenmiştir. Aynı
kaynak kişiden derlenen türkünün varyantı için bkz. (Karaburç, ty: 59-60).
1862
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1863
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1864
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1865
Bu dörtlük, 27.04.2019 tarihinde bu türkünün Âşık Bilal Ceyhan tarafından tekrar icra edilmesi
sırasında söylenmiştir.
1861
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Bin ġadar köpeği beş yüzü tazı1866
Finiden coniden zaardan başġa
Âşık Hacı bu dörtlükleri söyledikten sonra ağanın mahcup olduğunu, ezilip büzüldüğünü görünce
aşağıdaki dörtlükle gerçeği dile getirir.
Diyor Âşık Hacı’m sözlerim hakdır
Söylediğim sözün imkânı yokdur
İnanman efendim bir şeyi yokdur1867
Sırtındaki bitli soykadan başġa
343. DİNLEYİN AĞALAR METİNİ EYLEYİM1868
Düziçi’nin Bayındırlı köyünde “Arpacı” lakaplı Ahmet Gök adında gariban bir adam varmış.
Ahmet Gök, evlenmek için bazı girişimlerde bulunmakla birlikte çeşitli sebeplerden dolayı
evlenemeden ölmüştür. Gök, ölmeden önce Âşık Bilal’e kendisini anlatan bir türkü söylemesini,
karşılığında ise para vereceğini söyler. Âşık Bilal de zaten gariban, kimi kimsesi olmayan, hiç
evlenemeyen Ahmet Gök’ü sevindirmek için aşağıdaki övgü dolu dörtlükleri söyler. Âşık Bilal,
bu türküyü söyledikten sonra Ahmet Gök söz verdiği halde sözünde durmayarak Âşık Bilal’e
ücretini vermez. Âşık Bilal de son dörtlüğü değiştirerek Âhmet Bey’i yeren yeni bir dörtlük
söyleyerek Ahmet Gök’ten intikamını almış olur.
Dinleyin ağalar metini eyleyim
Söylenir her yerde zatı Ahmet’in
Ġısrağı ġulundan ayrı yayılır1869
Ayrı durur binek atı Ahmed’in
Evinin önünden iki yol geçer
Bahçesinde çeşit çiçekler açar

1866

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1868
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.04.2019 tarinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden
olup Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’dan derlemecinin Düziçi’ndeki evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Bilal, bu türküyü 1960’lı yıllarda söylemiştir.
1869
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ayrı yayılır” sözcükleri yerine
“Celep’de gezer” sözcükleri kullanılmıştır.
1867

1225

Açlıkdan yoksullar yanına göçer1870
Dağılır açlıkda malı Ahmed’in
Evin önü de bir ince yoldur
Yiyene içene her şeyi boldur
Dıkıl ambarına buğdasın doldur1871
Dağılır açlıkda malı Ahmet Bey’in
Ambarlar vardır icarlar işler
Tarlasına birkaç ortak bir başlar
Görsen deve gibi bütün iğdişler
El ġapılarında malı Ahmet’in1872
Yeter Âşık Bilal ne çok metheddin
Ufacık bireyi büyük bit eddin
Allah’ın Abdal’ın başıma it eddin
Nerede bu ġadar malı Ahmet Bey’in1873
344. KAMAN AĞIDI III1874
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir kadının dört oğlu, dört gelini, dört eniştesi ve dört kızı vardır.
Bu kadının dört oğlu ve dört eniştesi de Sarıkamış’a askere giderler. Kadının dört oğlu da
tanınmış, sevilen kişiler olup biri köy muhtarı, biri imam, diğerleri de çeşitli mesleklerdendir.
Kadın evinde dört kızı ve geliniyle beraber yaşamaya başlar. Askerden oğullarının şehit olduğu
haberi gelir. Gelinler ve kızlar bağıra çağıra ağlaşmaya başlarlar. Bu arada inek sağan kadın bu

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Yoksullar ambarda çuval
doldurur” şeklinde söylenmiştir. Dördüncü dizenin sonundaki “Ahmed’in” yerine “Ahmed Bey’in” sözcük
grubu kullanılmıştır.
1871
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “buğdasın” yerine “çuvalın”
sözcüğü kullanılmıştır. Dördüncü dize ise “Açlıkda dağılır malı Ahmet Bey’in” şeklinde söylenmiştir.
1872
Bu dörtlük, türkünün derlendiği tarihte “Evinin önünde icarlar işler/Tarlasına dört beş bir ortak
başlar/Ağam deve gimi bütün seyisler/El ġapılarında malı Ahmet Bey’in” şeklinde icra edilmiştir.
23.10.2019 tarihinde bir araya gelip kendisine bu türküyü okuduğumuzda dörtlüğün esasında yukarıda
verdiğimiz şekliyle olması gerektiğini belirterek bu dörtlüğü düzeltmemizi istedi. Biz de kendisinin isteği
üzerine dörtlüğü değiştirmek zorunda kaldık.
1873
İkinci ve dördüncü dize iki defa tekrar edilmiştir.
1874
Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.03.2019 tarihinde Düziçi’nin Elbeyli köyünden olup
Osmaniye merkezde oturan 1945 doğumlu Âşık Bilal Ceyhan’ın kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Âşık Bilal Ceyhan, bu ağıdı hikâyesiyle birlikte Âşık Kır İsmail’den uzun yıllar önce
öğrenmiştir.
1870
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hıçkırıkları duyar ve oğullarının şehit olduğunu anlar. Kadın inek sağdığı yerden kalkamaz ve
aşağıdaki türküyü söyler.
Ġaman’da uşak ġalmadı
Ladıf geddi sürüyünen
Yatamıyám gece gündüz1875
Gelinlerin zarıyınan
Anam ağlar bacım ağlar
Ak giyerler ġara bağlar
Hep ġapandı büyük evler
Ġarı ġaldı ġocayınan
Hatic’in beliği sırma
Arzu’nun gözleri sürme
Gölden uçdu iki turna
Ötüşüyo zarıyınan
Fakı’m caminin bülbülü
Sarı’mın yüzü gülgülü
Has bahçanın ġonca gülü
Ġoç Dağı’nın ġarıyınan
Ladıflar geliyor desem
Müjdecisi bana gelse
Halil Kâhya’m ġıra binse
Süleyman’ım doruyunan
Asgerler bölüğün düzer
İstikam tabya ġazar
İnşallah Kâfir’i bozar
Peygamber’in nuruyunan
Emine’m diyor da aman
1875

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Üsdümüzden kalksın duman
Bizim mekânımız Ġaman
Ġarı ġaldık ġocāyıňan
Şimdi aslanlar güleşir
Yiğitler ġana bulaşır
İnşallah Hızır ulaşır
Al bayraklı periyinen1876
345. DURDU GELİN’İN AĞIDI I1877
Çok eski zamanlarda bir delikanlı çok sevdiği amcasının kızı Durdu ile evlenir. Çok güzel bir
evlilik sürer, birbirlerini deli gibi severler. Bir gün Durdu Gelin evlerinin önündeki bahçeye sebze
toplamak için iner. Bahçe duvarının kenarına köyün birkaç serseri delikanlısı gelir ve Durdu
Gelin’den salatalık isterler. Durdu da topladığı salatalıklardan birkaçını bu delikanlılara verirken
kocası görür ve karısının bu delikanlılarla aralarında bir şeyler geçtiğini zanneder. Kan beynine
sıçrayan Durdu Gelin’in kocası eline bir bıçak alarak karısını defalarca bıçaklayarak öldürür. Aklı
başına geldiğinde çok sevdiği karısının al kanlar içinde yerde yattığını görür ve çok büyük vicdan
azabı duyar. Bunun üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabahıňan er uyanır
Kakar direğe dayanır
Ġızıl ġanlara boyanır1878
Vay emmimin Durdu ġızı
Sabahıňan erden kalkar
Selavat’a ataş yakar
Mayıl mayıl baňa bakar1879
Vay emmimin Durdu ġızı
Âşık Bilal Ceyhan’dan bu ağıdı ilk olarak 02.03.2019 tarihinde, ikinci kez de 27.04.2019 tarihinde
derledik. Son dörtlüğü ilk icrasında söylememesine karşın ikinci icrasında söylemiştir. Biz çalışmamızda
ilk icrayı esas almakla birlikte ağıdın bu dörtlüğünü ağıdın bütünlüğü açısından eklemeyi uygun gördük.
1877
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 21.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1939
doğumlu Tozoğlu lakaplı Mehmet Dağsever’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Tozoğlu bu
hikâyeli türküyü, on-on beş yaşlarında kendi köyündeki bir adamdan öğrenmiştir. Türkünün varyantı için
bkz. (Aba, 2011: 75, 76).
1878
Tozoğlu, son iki dizeyi tekrar ederken yanılarak 2. ve 4. dizeleri tekrar etmiştir.
1879
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1876
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Evimizin ardı orman
Ġoymadın dizimde derman
Hakkımda çıkarsın ferman1880
Şu emmimin Durdu ġızı
Evimizin önü seki
Türkmenler yükledmiş yükü
Sabahıňan elfan koku1881
Çal emmimin Durdu ġızı
Ekinlerde olur ġılıf
Ġadiroğlu’m oldum Elif
Saňa diyom gelin Elif1882
Hani emmimin Durdu ġızı
346. TECİRRİ’NİN HARMANLARI1883
Düziçi’nin Gökçayır köyünün Tabaklar Mahallesi’nde Köseoğlu ve Fakı adında iki amca
çocukları vardır. Bunlar, çobanlık yapmaktadırlar. Köseoğlu, kendi köylerinden Musa Mehmet’in
kızı Elif’e âşık olur. Köseoğlu, bu sırrını amcasının oğlu Fakı’ya der. Fakı da bu kızı sevmekte
olup Köseoğlu’na bu durumu bildirir. İki amcaoğlu, kendi aralarında kız için kavgaya tutuşurlar.
Kızı sen alırdın, ben alırdım, kavgası o kadar şiddetlenir ki ocakta yanan odun parçalarıyla
birbirine vurmaya başlarlar. Bu yanan odun parçalarından sıçrayan alevler sonucu çadır yanar.
Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra Köseoğlu, Musa Mehmet’in kızı Elif’e dünürcü
gönderir. Kızın babası kızı Elif’i Köseoğlu’na verir ve söz keserler. Daha sonra ise Musa Mehmet
kızı vermekten vazgeçer. Bütün ısrarlara rağmen kızı vermez ve kızı Alibozlu köyündeki Dağlı
Ġoca’ya verir. Bu arada kız nişanlı iken Çolak Goca adındaki biri bu kızı kandırarak kendi
yeğenine kaçırır. Köseoğlu, çok sevdiği kızın başkasıyla evlendiğini duyunca eli kulağa atar ve
aşağıdaki dörtlükleri söyler. Köseoğlu, Elif’in başka birine gelin gittikten sonra aşkından hasta
olur ve gözleri görmez olur. Köseoğlu’nun bu hastalığını geçirmek için boynundan bir delik
1880

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1882
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1883
Bu hikâyeli türkü 16.09.2019 tarinde Tabaklar köyünde oturan 1942 doğumlu Sakallı Horoz Memmed
lakaplı Mehmet Toz’un oğlunun evinde Mehmet Toz’dan doğal bir ortamda derlenmiştir. Mehmet Toz, bu
türküyü yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1881
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açarlar ve oradan irini boşaltırlar ancak gözleri yine de iyileşmez. Aşağıdaki dörtlükler Köseoğlu
kör olmadan önce söylenmiştir.
Tecirri’nin harmanları
Yok dizimin dermanları
Elif de baňa gelmese1884
Vallahi sürmüyom harmanları
Ġoca Düldül Ġoca Düldül
Dumanını üce galdır
Elif de baňa gelmezse1885
Yarın cenazemi ġıldır
347. ALİ TOZ’UN AĞIDI1886
Ayşe Toz’un Ali adında bir oğlu hastalanır. Çeşitli doktorlara götürmelerine karşın bir türlü
iyileşmeyen Ali ölür. Ayşe Toz, oğlunun ölümü üzerine aşağıdaki ağıdı söyler:
Annıma yazılmış bu ġara yazı
Aklıma düşdükce ağlıyom bazı
Dökülüp ġaldılar bir belik ġuzu
Böylesi ġaderi neder ağlarım

Soruyom soruyom cevap vermiyo
Heçbir dokdor bu yarayı sarmıyo
Ġırıldı ġanadım dudmuyo ġolum
Söyle dokdor söyle nolacak Ali’m1887
Kekili daramış dökmüş ġaşına
Yeni değdi ġuzum otuz yaşına

1884

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1886
Hikâyesi olan bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünün Tabaklar Mahallesinden 1947 doğumlu Ayşe Toz’dan oğlunun evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Ayşe Toz, bu ağıdı oğlunun ölümünden hemen sonra söylemiştir.
1887
Ayşe Toz son dizeyi söyledikten sonra gözlerinden yaş geldi ve “olmuyor işde olmuyor” diyerek bu
ağıdı söyleyemeceğini söyledi. Biz ise teselli tarzında cümleler söyleyince ağıdı söylemeye devam etti.
1885
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Ġadir Mevla düşmüş senin peşine
Ali’m Ali’m dedim ağladım durdum1888
Dediler ki Ali’n hasta
Aňġara’ya saldı posta
Uyan oğlum aslam oğlum
Senin anan ġara yasda
Aňġara’nın ġapıları
Demirimiş yapıları
Çıkdım ġuzum ġoğuşuna
Yok Ali’min kokuları

Yoruldum Allah yoruldum
Ne desem felek darıldım
Ġarayımış bu ġaderim
Böyle geder hep yorullum
348. BUDAKLI’DA BİR GÜZELE UĞRADIM1889
Kırıkhanlı Âşık Hacı, gariban bir âşıktır. Bir gün, üzüm bağından kesilen çubukları eşeğine
yükleyerek satmak için yola koyulur. Gâvurdağlarındaki Budaklı Yaylası’ndan geçerken hem
kendi susuzluğunu gidermek hem de eşeğini sulamak için bir pınara uğrar. Pınar başında ise
birkaç bayan su doldurmaktadır. Âşık Hacı, biraz bekledikten sonra pınar başında eğlenen bu
bayanlardan hem su içmek hem de eşeğini sulamak için müsaade ister. Bu bayanlar, Âşık Hacı’nın
omuzundaki sazı görünce âşık olduğunu anlar ve kendilerine bir türkü söylemesini, söylemediği
takdirde pınara yaklaştırmayacaklarını söylerler. Bu sözler üzerine Âşık Hacı, sazını eline alarak
oradaki bayanlara aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Budaklı’da bir güzele uğradım

Bu dörtlüğü söyledikten sonra Ayşe Toz “yeter ġayri” diyerek derlemeyi kesmemizi istedi. Biz de
kayıdı durdurduk. Ancak biraz sonra tekrardan devam edeceğini söyledi ve biz de kaldığımız yerden
derlemeye devam ettik.
1889
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1970 doğumlu “Âşık” lakaplı Resul Toz’dan kendi evinde kamerayla derlenmiştir. Resul Toz,
bu hikâyeli türküyü çok eski zamanalrda çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir. Türkünün varyantı için bkz.
(Yalman, 1977: 284, 285).
1888
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Eğlen de burada ġal dedi göňül
Gelin mi ġız mı da aslın bilmiyom1890
Utanma aslını sor dedi gönül (sor dedi gönül, sor dedi gönül)
Bizim eller ova değil dağ idi
Etrafı da mor sümbüllü bağ idi
Benim gönlüm her güzelde yoğ idi1891
İnce bellerini sar dedi gönül (sar dedi gönül)
Diyor Âşık Hacı’m böyle olmuyor
Kör olsun yoksulluk bizden gidmiyor
Gönül düşdü bir güzele kalkmıyor1892
Eşeği çubuğu ver dedi gönül (ver dedi gönül, ver dedi gönül)
Bu türküden sonra pınar başındaki bayanlar, Âşık Hacı’nın pınardan su içmesine ve eşeğini
sulamasına müsaade ederler.
349. KAPLIK TÜRKÜSÜ1893
Resul Toz ve ailesi yazları Çitli köyünün kuzey taraflarında, Düldül Dağı’nın dibindeki Garaese
Yaylası’na hayvanlarını otlatmak amacıyla çıkarlar. Toz, ilk gençlik yıllarında ailesiyle yine bu
yaylaya hayvanları otlatmak amacıyla çıkar. Yayladaki meskenleri çadır olup çadırın önünde ise
oturmak için bir elma ağacının dibine yaptıkları bir çardak vardır. Bu çardağın yanında ise Halit
dayısının yaptığı bir kaplık bulunmaktadır. Toz, bir gün öğle vakti hayvanlarını otlatırken çadıra
yemek yemek için geldiğinde annesinin çadırda olmadığını ve yemek yapmadığını görür. Açlığını
gidermek için çardağın yanındaki elma ağacından elma alıp yemek ister. Elma ağacına
tırmanırken kazara kaplığı devirir. Kaplıkta ne var ne yok hepsi yerlere saçılır. Toz, suçluluk
duygusuyla hemen oradan uzaklaşarak hayvanlarının yanına varır. Akşam hayvanlarını
otlatmadan geldiğinde sofranın serili olduğunu görür. Annesi, devrilen kaplık için oğluna tek bir

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dizenin başındaki “utanma” sözcüğü
yerine “Sen bunun” sözcüğü kullanılmıştır.
1891
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1892
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “güzele” sözcüğü “güzelden”
şeklinde söylenmiştir.
1893
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır
köyünden 1970 doğumlu “Âşık” lakaplı Resul Toz’dan kendi evinde kamerayla derlenmiştir. Resul Toz,
bu türkünün isminin “Kaplık” türküsü olduğunu belirtmiştir.
1890
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kelime etmeksizin oğluna sofraya oturmasını ve karnını doyurmasını söyler. Annesi bir şey
demese de suçluluk duygusu duyan Resul Toz, hemen sazını eline alarak aşağıdaki türküyü
söyler:
Bizim de ġaplık yıkıldı1894
Bardak tabak hep döküldü
Anamın canı sıkıldı1895
Ana ben ġarez edmedim
Sabahınan er ġaldırın1896
Davarı erden sürdürün
Duyarsan beni öldürün1897
Ana ben ġarez edmedim
Kim yapdı da yapısını
Çürük çadmış çatısını
Dökdüm südün hepisini
Ana ben ġarez edmedim1898
Âşık Resul der nolurum1899
İflah da olmam ölürüm
Ben saňa bardak alırım1900
Ana ben ġarez edmedim
Resul Toz bu türküyü söyledikten sonra annesi, oğlunun suçsuz olduğunu anlar ve oğluna sarılır.
Bu türküyü 50-60 metre uzaklıkta kendi çadırında dinleyen dayısı, aynı türküyü kendisine de
söylemesini ister. Resul Toz, aynı türküyü aynı akşam dayısına da icra eder. Bu türkü, kendi köyü
başta olmak üzere civar köylerde de yayılarak meşhur bir türkü olur.

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1896
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1897
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1898
Dörtlüğün sonunda dördüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra son iki dize tekrardan iki defa tekrar
edilmiştir.
1899
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1900
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1894
1895
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350. SABAH BİRDE ORDAN BİNDİK TRENE1901
Ahmet Tıraş’ın babası olan Metelik Osman adıyla bilinen Osman Tıraş, askerliğini yaptıktan
sonra İkinci Dünya Savaşı’nda tekrardan askere çağrılır. 1940’lı yıllarda Düziçi “Haruniye”
isminde bir kazadır ve Bahçe’ye bağlıdır. Metelik Osman, Bahçe ilçesinde işlerini resmi işlerini
hallettikten sonra Bahçe’deki istasyondan trene binerek Kırklareli’ne doğru yola çıkar. Askerden
zaten yeni geldiği için memleketi ve ailesiyle tam hasret gideremeden tekrar gurbete çıkması
Metelik Osman’ı çok üzmüştür. Metelik Osman, trende giderken aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Sabah birde ordan bindik trene
Allah ısmarladık dedik ġalana
Bakdık Yarbaşı’ndan Ġaracören’e
Sabah Osmaniye’ye enenler biziz
Toprakkale geldi Dörtyol’dan beri
Gurbete düşenin söğünmez narı
Hayal meyal ġaldı Çukurova eli
Gün doğdu Cihan’a enenler biziz
Cihan’dan aşağı Adana düzü
Düşdü yüreğime bir ince sızı
Eňer arkadaşlar sorarsa bizi
Birez Adana’da ġalanlar biziz
Yenice’den tren döndü sağına
Çekmişler ırmağı Tarsus öňüne
Gele gele geldik Toros Dağı’na
Öğlen tonellere girenler biziz
Ġarapıňar’a geldik gayet (de) yayla
Pozantı Dağı’nın çok methin eyle

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1926 doğumlu Metelik Ahmet lakaplı Ahmet Tıraş’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Tıraş, bu türküyü
babasından uzun yıllar önce öğrendiğini, bu türkünün birkaç dörtlüğü daha olduğunu ancak kendisinin o
dörtlükleri unuttuğunu belirtmiştir.
1901
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Aklım yetmez oldu noldu böyle
Çiftehan’da haber alanlar biziz
Ereğli’den aşağı Ġaraman eli
Bahar gelmiş açılmış Ġonya’nın gülü
Akşehir’de düşdü aklıma geri
Uyuyup da rüya görenler biziz
Balıkesir’de İkinci Ordu varımış
Mektebinde hep subaylar bolumuş
Dáğňedim dağların ġarı erimiş
Üç gün Bandırma’da goydular bizi
Ġırklar’dan beş saat düşdük bir yola1902
Teğmenin elinden çok çekdik bela
Daha bu gözlerim ne görgü göre
Uyuyup da rüya görenler biziz
351. ĠOL ĠOL OLDU CERİT ELİ GÖÇÜYÁ1903
Eski zamanlarda Çukurova’da yaşayan Türkmen aşiretleri yazın yaylaya çıkarlar kışın ise düzlüğe
inerlerdi. Yine bahar mevsimi gelince aşiretler yayla yoluna düşerler. Göç eden âşiretlerden biri
de Âşık Abdurrahman’ın aşireti Ceritlerdir. Âşık Abdurrahman ve aşireti binlerce sürüleri, yüklü
deve katarlarıyla Andırın’a varırlar ve orada mola verirler. Molada Âşık Abdurrahman, bu yayla
göçüne yol güzergâhlarını da işin içine katarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġol ġol oldu Cerit eli göçüyá
Gün Burnu’nu ġanlı Cihan geçiyá
Göçün önün Andırın’a çeşiyá
Bir göğnüm de Şahanbey’i arzular

Metelik Osman Kırklareli’ne varınca bir teğmen gelen askerleri arazide beş saate yakın yürütür. Son
dörtlük bu teğmenin bu keyfi davranışı üzerine söylenmiştir.
1903
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesinden 1926 doğumlu Metelik Ahmet lakaplı Ahmet Tıraş’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ile
derlenmiştir. Aynı türkü, 19.11.2021 tarihinde kendisinden tekrardan derlenmiştir. Tıraş, bu hikâyeli
türküyü çok uzun yıllar önce çevresindeki icracılardan öğrenmiştir. Türkünün varyantı için bkz.
(Mirzaoğlu, 1994: 179-180).
1902
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Halbır’dan Seyik’den (de) Geben elleri
Geydi m(i) ola güzelleri alları
Soğuk derler Meyremçil’in belleri
Eser poyraz çam dalları sızılar
Sefil Abdurrahman’ım da ar namusu çekişir
Kayapuňarı ġılbasına akışır
Yalak Sarız Ördekli’ye çıkışın
Garip göğnüm o dağları arzular
352. VAKTI GELMEYİNCE BÜLBÜL MÜ ÖTER1904
Karacaoğlan, elinde sazı diyar diyar gezerken bir yerde güzel bir kızla karşılaşır ve karşılıklı
olarak aşağıdaki gibi atışırlar:
Aldı kız
Vaktı gelmeyince bülbül mü öter
Türlü ġumaşı olan yâda mı satar
Baňa bahayıňan gücün mü yeter
Bakmaz mısın gerdanımdā ġaziye
Aldı Karacaoğlan
Bre hatın ġız ağzın şeker dudakların hurma mı
Saçın sümbül zülüflerin sırma mı
Saňa veren Allah baňa verme mi
Bakmaz mısın alnımdā yazıya
Aldı kız

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinde
oturan 1930 doğumlu Safiye Şahin’in kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şahin, bu türkünün
başka dörtlükleri olup olmadığını konusunda bilgisi olmadığını, kendisinin bu kadarını bildiğini ifade
etmiştir.
1904
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Yeryüzünde çayır çimen ġoruyum
Açılmadık oğulların balıyım
Anam melek oğlan ben de hürüyüm
Heç kimseler ulaşamaz tozuma
Aldı Karacaoğlan

Dediler ki siz de bizim pirimiz
Yâd ellere çıkar mı ola sırrımız
Biz âşığız gözel övmek kerimiz
Hak’ı seven gücenmesin sözüme
Aldı kız
Allah’ın aslanı Ali’yisin de
Gel oğlan sarılak deliyisin de
Üceden üsdüne köprü çaddırrım
Geçerim Tuna’nın seliyisin de
353. BEN DE BIKDIM BU GÖŇULUN ELİNDEN1905
Karacaoğlan, esmer biri olduğu için kendisine hiçbir bayan yüz vermez. Bu duruma çok üzülen
Karacaoğlan, bir gün elinde sazıyla giderken bir yol kenarına oturur ve üzüntüsünü dile getiren
aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ben de bıkdım bu göňulun elinden
Her nere varırsam yâr isder benden
Saňıkıňa mor sümbüllü bahçam var
Ġara ġış ayında gül isder benden
354. DOSDUM SAŇA SELAM SALDI ĠINALI1906
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinde
oturan 1930 doğumlu Safiye Şahin’in kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Safiye Şahin, bu
türkünün bir tek dörtlüğü aklında kaldığını beyan etmiştir.
1906
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinde
oturan 1930 doğumlu Safiye Şahin’in kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Türkünün varyantı için
bkz. (Karakaş, 2011: 648-650).
1905
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Eski zamanlarda, Öksüz Yakup bir kızla nişanlandıktan bir süre sonra askere gider. O dönemde
askerliğin süresi çok uzundur. Öksüz Yakup, uzun süren askerliğin ardından teskeresini alır ve
köyüne doğru yola koyulur. Köydeki bir pınarın başında dinlenmek için mola verdiğinde köyden
davul sesleri geldiğini işitir. Pınarın civarında oynayan çocuklara bu düğünün kimin düğünü
olduğunu sorar. Öksüz Yakup’u tanımayan bu çocuklar da Öksüz Yakup’un nişanlısının düğünü
olduğunu söylerler. Düğünün kendi nişanlısının düğünü olduğunu öğrenen Öksüz Yakup, derin
bir acı hisseder ve pınarın başında kara kara düşünmeye başlar. O sırada oradan geçen bir çerçi,
kara kara düşünen Öksüz Yakup’a bir derdi olup olmadığını sorar. Öksüz Yakup da olup biteni
dertli dertli anlatır. Çerçi, Ö. Yakup’a yardımcı olacağını söyleyerek oradan ayrılır ve düğün evine
gelir. Düğünde bir müddet oturduktan sonra düğündekiler sıra türküsü söylemeye başlarlar. Sıra
çerçiye gelince çerçi, kınası yakılan kıza, şifreli diyebileceğimiz bir tarzda sevdiğinin pınar
başında beklediğini dile getiren aşağıdaki türküyü söyler:
Yeddi m(i) ola Şam elinin hurması
Geddi m(i) ola ala gözün sürmesi
Mısır’ın Bağdad’ın telli durnası
Dosdum saňa selam saldı Ġınalı
Hele bakın eli günü yıkıcı
Ağ eline al ġınalar yakıcı
Eski nala acar nallar çakıcı
Dosdun saňa selam saldı Ġınalı
Ġul Çerçi’m diyor da oldum şüfora
Ġadir Mevla’m ikinizin işini oňara
Öňsüz Yakup derler de gelmiş puňara
Arallı arallı dáğner yolları
Dosdun saňa selam saldı Ġınalı
Bu türküyü dinleyen kız, türküdeki mesajı anlar ve bir bahaneyle pınara su doldurmaya gider.
Pınar başında kendisini bekleyen sevgilisiyle oradan kaçarlar. Çerçi, bu türküyü söyledikten sonra
kızın kaçmasından kendini sorumlu tutacaklarını bildiği için düğün evinden bir bahaneyle ayrılır.
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355. BANA KARA DİYEN DİLBER II1907
Karacaoğlan, bir evde akşam vakti sazıyla çalıp söyler. Bu türküleri, icranın gerçekleştiği evin
komşusu olan bir kadın duyar. Sabah olunca komşusuna vararak akşamki türkü çağıranın kim
olduğunu sorar. Ev sahibi de üstüne yorganı örtmüş uyuyan Karacaoğlan’ı göstererek akşamki
türkü söyleyen kişinin o olduğunu söyler. Komşusu, akşamki türkü söyleyen kişinin nasıl biri
olduğunu merak ettiği için Karacaoğlan’ın yatağına doğru varır. Hafifçe yorganı kaldırdığında
yatakta kapkara bir adamın yattığını görünce “Eee, şu ġarabatası mıyıdı?” şeklinde aşağılayıcı
tarzda cümleler sarf eder. Bu sözleri duyan ve çok üzülen Karacaoğlan, yataktan doğrularak o
kadına aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Baňa ġara diyen Dilber
Ġaşların ġara dāğıl mı
Darayıp ġulunca addığın
Saçların ġara dāğıl mı
Baňa ġara deyip durma
Hak’ın verdiğini hor görme
Ala göze siyah sürme
Çekerler ġara dāğıl mı
……………………..
……………………..
Pürçüklü başa sokarlar
Irahan ġara dāğıl mı
Yemen’e ġayfe ekerler
Ağır bahíyá çekerler
Beyaz fincana dökerler
Ġayfe de ġara dāğıl mı

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 28.02.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinde
oturan 1930 doğumlu Safiye Şahin’in kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Safiye Şahin, bu
türkünün üç dörtlüğünün aklında kaldığını, diğer dörtlüklerini ise unuttuğunu ifade etmiştir.
1907
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356. ÖTEYİ YOKLADIM ÖTE YOGUMUŞ1908
Karacaoğlan’ın başına bir hal gelir. Çıkış yolu kalmayan Karacoğlan, bu duygularını aşağıdaki
dörtlüklerle dile getirir:
Öteyi yokladım öte yogumuş
Yörü yalan dünya senden osandım
Çok emek sarfeddim hep de zay oldu1909
Gelip geçmez ġara günden osandım
Ağırdır kakmıyo yükümün teri
Demirdir çekilmez feleğin yayı
Aradım dünyayı nazlı yâr deyi1910
El içinde olan sözden osandım
Ġazalı ġavġalı şu benim başım
Yüklendi barkanam ġaldı ġardaşım
Her dayim akıyá gözümün yaşı1911
Ağlama gözlerim senden osandım
Diyor Ġaracoğlan bu baňa noldu
Genç yaşda irengim sararıp soldu
Sehetim ay oldu günüm iy(i) oldu1912
Cesetim içinde candan osandım
357. HER SABAH HER SABAH EZEN VERİRSİN1913

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 20.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinde oturan
1940 doğumlu Velicik Ġoca lakaplı Ahmet Şahin’den kendi evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Ahmet Şahin, bu türküyü çok eski yıllarda çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1909
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1910
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1911
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1912
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1913
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 20.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Atalan beldesinde oturan
1940 doğumlu Velicik Ġoca lakaplı Ahmet Şahin’den kendi evinin bahçesinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Ahmet Şahin, bu türküyü çok eski yıllarda çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
1908
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Karacaoğlan bir gün eşeğiyle bir yere giderken karşısından Kars (Kadirli) ın kadısı ile Sis (Kozan)
in müftüsünün geldiğini görür. Kars’ın kadısı, müftüye uzaktan omuzunda sazıyla gelen
Karacaoğlan’ı göstererek “Müftü Efendi bu kim?” diye sorar. Müftü de “Cehennem zebanisi
Ġaracoğlan derler, bu.” diye karşılık verir. Bu sözleri duyan Karacaoğlan, altındaki eşeğine
sopayla vurmaya başlar. Kadı ile Müftü eşeğe neden vurduklarını sorar. Karacaoğlan da “Ben oňa
diyēm ki söz belle, adam ol diyēm de gendi de ‘Ben sözünen sazınan işim yok. Ya Ġars’a ġadı
olllum ya Siirt1914’e müftü olurum.’ diye, dedi.” dedikten sonra sazını eline alarak Kadı ile
Müftü’ye aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Her sabah her sabah ezen verirsin
Adep nedir erken nedir yol nedur
Okuyup da her kitapdan bilirsin1915
Kitap nedir iman nedur din nedur
Din Muhammed dini dapdıgım dapı
Yıkılmaz Mevle’min yapdıgı yapı
On iki bahçada elli iki ġapı1916
Işığın bekliyen iki gül nedur
Geddicegim yollar din İslam yolu
Evvele Muhammed ahiri Ali
Üç yüz altmış beşdur selvinin dalı1917
Bıdāğında biten iki gül nedur
Cenned’in ġapısın üç sabu bekler
İkisi ġalaklar biri imekler
Sallanı sallanı gelen melekler
Hoca bilsin … bil nedur
Sordum vardım Müftü bu bize ardır
Deryanın içinde bir balık vardır
Balığın ġarnında üç ġutu vardır
Kozan’ın eski ismi Sis’tir. Burada geçen Siirt’in Sis olduğunu düşünüyoruz.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1916
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1917
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1914
1915
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İkisin biliyem birin bil nedur
Diyor Ġaracoğlan gendim de geldim
Dünyayı deftere yazdım da geldim
Deryeyı deňizde yüzdüm de geldim
Derye nedir deňiz yol nedir
358. KÖSE HOCA’NIN AĞIDI1918
Düziçi’nin Varsak Türkmen aşiretine mensup köyleri, yıllardır yaz mevsiminde Hoğdu ve Nacar
yaylalarına çıkmaktadır. Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden Köse Hoca, yazın bahsedilen
yayladeyken 1940’lı yıllarda ölür. Bu adamın Sarı Fatma adında bir kızı vardır. Bu ağıdı da Köse
Hoca’nın kızı Sarı Fatma söylemektedir. Köse Hoca’nın yeğeni Ali, ilçenin arazilerinde parasıyla
ekin biçmektedir. Bu yüzden Köse Hoca’yı yeğenin gelmesi için bir gün yaylada bekletirler ve
Ali geldikten sonra gömerler. Bu arada Köse Hoca’nın torunuMehmet de o zamanlar nişanlılıdır
ve düğün yapacaklardır. Ancak cenaze dolayısıyla düğün iptal olur.
Kızılkaya’nın belleri1919
Ordan çekilir elleri
Vardımı da evlerine1920
İssiz babamın yerleri
Ġabırın içinde ġozlar1921
Yel esdikçe dalın düzler
Bir gece müsefir olmuş1922
Ali’nin yolunu gözler
Ġara çadırımı ġurmuş1923
Arkaya sürüyü vurmuş

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 09.06.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesinden olmakla birlikte uzun yıllardır Düziçi’nin Kurtuluş Mahallesinde oturan Ömer Kölef’ten
kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1919
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1920
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1921
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1922
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1923
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1918
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Göğ boncuklu sufra sermiş1924
Gel ha emmimoğlu gel ha
Ġara çadır çatal mutal1925
İçinde müsefir yatar
Bakın de Ali’nin işine1926
Gölügün pazarda satar
Evleri Yavşan’a ġonmuş1927
Yönünü Ġılbe’ye dönmüş
Ali’nin ġolu ġırılmış1928
Ġarı (da) belin kime vermiş
Omar’ın ġaşları ġara1929
Ali’nin bıyıgı tura
Dünden (de) beri emmin öldü1930
Gel ha emmimoğlu gel ha
Evlerinde yanar ışık1931
Odasında söyler âşık
Memmed’e düğún ġurucuk1932
Babamın işi dolâşık
Ġır ġısrak cağlamıyo1933
Ġatır (da) tayı oynamıyo
Gelininin adı (da) Fatma1934
Birden ġartı söylemiyo

1924

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1926
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1927
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1928
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1929
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1930
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1931
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1932
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1933
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1934
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1925
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359. ÖLDÜRÜLEN ÜÇ OĞULUN AĞIDI V1935
Eski zamanlarda Tecirli Türkmen aşiretine mensup Türkmen Ali’nin iki oğlu, Ceyhan Nehri’nin
karşı taraflarında bir yerden hayvan çalarlar. Bu hayvanları, Ceyhan Nehri’ni geçirirlerken bu iki
oğul, hayvanların sahipleri tarafından vurularak öldürülür. Bu iki oğlanın ölümü üzerine hem
bunların anası hem de bacısı tarafından aşağıdaki ağıt söylenir:
Ġanlı Cahan ġanlıyımış
Geçemedim yelliyimiş
Türkmen Ali’nin uşağı1936
Köroğlu’ndan ünlüyümüş
Efemi alır gezdirrim
Ġılzara türkü düzdürrüm
Ged bir daha gelirsen
Nazar musġası yazdırrım

Seyirciler geldi yandan
Abası kalkmıyo ġandan
Yekinsene sar(ı)aslanım
Osandın mı dadlı candan
Çadırı sekiz urganlı
Üsdü ġadife yorganlı
Hatın ġızlı beğ oğlanlı
Türkmen Ali’nin uşağı
Atını çekin bineğe
Ġuşun uçurun düneğe
Bōn ulu bayram günü
Beğám gelmemiş ġonağa
Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinde
oturan 1953 doğumlu Zeynep Demir’den ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinde derlenmiştir. Zeynep
Demir, bu ağıdı ve hikâyesini dedesi Sail Mustuk’tan çok küçük yaşlarda öğrenmiştir. Bu ağıdı hem şiir
şeklinde hem ezgiyle icra etmiştir. Ezgiyle icra ettiği sırada son dörtlüğü söylemeyi unutmuştur. Biz buraya
ezgiyle söylediği sırayı takip aldık ve şiir şeklinde söylediği son dörtlüğü de eklemeyi ihmal etmedik.
1936
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1935
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Ġara ġoyunun şişeği
Bebek ġıçının duşağı
Ġırılmış da heç ġalmamış
Türkmen Ali’nin uşağı
360. ĠAŞLARINI EĞDİRİRSİN1937
Bir yere giden Karacaoğlan, evine döndüğünde hanımıyla bir erkeğin aynı yatakta uyuduğunu
görür. Karacaoğlan, üzerindeki paltoyu çıkarır ve hanımıyla yanındaki erkeğin üzerine sessizce
serer. Karacaoğlan, hanımının kendini aldattığını sanar ancak durum hiç de öyle değildir.
Karacaoğlan’ın yanında yatan kişi bir söylentiye göre Karacaoğlan’ın hanımının kardeşi diğer bir
söylentiye göre ise yeğeninin çocuğudur. Karacaoğlan, paltosunu bunların üzerine serdikten sonra
oradan ayrılır. Hanımı uyanınca üzerlerindeki paltoyu fark eder ve kocasının gece geldiğini anlar.
Karacaoğlan, bu olay üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:1938
Ġaşlarını eğdirirsin
Birbirine değdirirsin
Güzelliğin yokdur amma
Cilvanıňan sevdirirsin
Fani Ġaracoğlan fani
Veren alır dadlı canı
Geymediğim ġara donu
Dosd ġarşımda geydi bugün
Ġaracoğlan der ki müşgülüm halda
Derdi olmayan bülbül öter mi dalda
Çok keramet var da şu dadlı dilde
Üceden gedeni yola getirir

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 03.06.2020 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesinde oturan 1953 doğumlu Zeynep Demir’den ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinin
avlusunda derlenmiştir. Zeynep Demir, bu hikâyeli türküyü çok küçük yaşlarda dedesi Sahil Mustuk’tan
öğrenmiştir.
1938
Zeynep Demir, aklında ancak bu dörtlüklerin kaldığını belirtmiştir.
1937
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Kötü dil başıma bela getirir
Karacaoğlan, hanımından ayrıldıktan sonra türkü söyleye söyleye yolu Hoğdu yaylasına düşer.
Hoğdu Yaylasında Gavlak Tepe denen yerin civarında bir çobana rastgelir. Karacaoğlan, bu
çobanla selamlaşıp tanıştıktan sonra bu dünyada neyi olup olmadığını sorar. Çoban da kendisinin
öksüz ve yetim olduğunu dünyada hiç kimsesinin olmadığını, garip bir insan olduğunu söyler.
Ancak çoban nişanlı olmasına karşın nişanlı olduğunu söylememiştir. Karacaoğlan, kendisindeki
âşıklık yeteneğinin çobana geçmesini istediği söyledikten sonra tükürmek için ağzını açmasını
ister. Çoban da deneni yapar ve Karacaoğlan, çobanın ağzına tükürür. Biraz sonra çoban, kendi
kendine şişmeye başlar ve ölür. Böylece yalan söylemenin bedelini canıyla ödemiş olur.
Karacaoğlan aşağıdaki türküyü burada söyler:
Ulu sular ulusuna dökülür
Şahan güccük yavrısına çekilir
Dikin dudmaz yaralarım sökülür
Yitirmiş könçeğin bozular Meded
Karacaoğlan, bu türküyü söyledikten sonra oradan ayrılır ve az ileride bulunan bulunan
Karacaoğlan Oluğu (Pınarı) na varır. Bu pınardan suyunu içen Karacaoğlan’ı orada yaylayan
aşiret üyelerinden bir kız veya gelin görür. Esmer benizli olan Karacaoğlan’ı görünce anne ve
babasına kapkara bir adamın geldiğini söyler. Karacaoğlan bu sözü duyunca bu sözü söyleyen
kıza veya geline aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Baňa ġara deyen dilber
Ġaşların ġara dáğil mi
Ağalar beyler içerler
Ġayfeler ġara dáğil mi
Çölde oturan báğler
Çadırı ġara dáğil mi
Beni ġara diye yerme
Mevla’m ġara yaradmış hor görme
Ala göze siyah sürme
Sürmeler ġara dáğil mi
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Karacaoğlan, yukarıdaki türküleri söylediği dağdan ayrıldıktan sonra yolu bir pınara düşer.
Pınarda ise bir kız veya gelin su doldurmaktadır. Karacaoğlan, bu gelin veya kıza hayrına
kendisine bir su vermesini aşağıdaki dörtlükle dile getirir:
Aldı Karacaoğlan
Çamlıbel’in bayırına
At ġoyardım çayırına
Güzel bir su ver içeyim1939
Başın gözün hayırına
Pınar başındaki bu bayan da Karacaoğlan’a aşağıdaki dörtlükle cevap verir.
Aldı gelin/kız
Çamlıbel’de bayır olmaz
At öklesen çayır olmaz
Eň suyunu iç pınardan1940
Pınarbaşı’nda hayır olmaz
Karacaoğlan, bu türküyü söyledikten sonra oradan ayrılarak yolu bir dağa düşer. Karacaoğlan bu
dağda aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Palta dáğsin ġara ardıcın yıkılsın
Top top olsun imaların çekilsin
Benim gimi belceziğin bükülsün
Ayrılasın yâreninden eşinden
Üce dağ başında ben de gezerken
Yitirdim çığırı yoldan ayrıldım
Oturdum da ben başıma ağlarkan
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Nazlı bir su ver içeyim” şeklinde
söylenmiştir.
1940
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Eň suyunu iç çeşmeden” şeklinde
söylenmiştir.
1939
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Top ġara perçemli yârdan ayrıldım
Üce dağ başına çıkdım oturdum
Ġara daş deldim de sular getirdim
Geddim İstanbul’dan ferman getirdim
Herkis sevdiğine verilsin diyá
Bu bizim davamız görülsün diyá
Üce dağ başında yáğelen ceren
Avcılar geliyor kenarı dolan
Olura olmaza sırrını veren1941
Kütüklü sellere gedmişe döner
Oturdum da kakamadım yerimden
Gün görünmez ġamalağın dalından
Âlem çökse ayrılmazdım yârimden
Felek bir yanını zora getirdi
Kötü dil başıma bela getirdi
Karacaoğlan oradan ayrıldıktan sonra yolu bir ırmağın yanına düşer. Bu yerde birbirinden güzel
üç gelin/kız bulunmaktadır. Karacaoğlan bu gelin ve kızlara aşağıdaki dörtlükleri söyler.1942
Irmak kenarında yáğelen ġazlar
Uzadmış boynunu yârini gözler
Top top olmuş geder gelinler ġızlar
Şu bizim davámiz görülsün diyo
Herkis sevdiğine verilsin diyo

Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda dördüncü dizedeki “gedmişe döner” yerine
“gedmiş gimi olur” şeklinde söylenmiştir.
1942
Karacaoğlan’ın burada o güzellere söylediği türküyü Zeynep Demir söyledikten hemen sonra Zeynep
Demir’den bir daha söylemesini istedik. Zeynep Demir, aynı türküyü ezgisiyle ve sözleriyle aynı şekilde
tekrardan söyledi. Derleme esnasında bazı dörtlüklerin 11’li, bazılarının 8’li hece ölçüsüyle söylendiğini
fark ettiğimizde acaba karıştırdı mı diye merak ettiğimizden türküyü tekrardan söylemesini istedik. Ancak
türkü aynı şekilde söylenince kendisinin bu şekilde öğrendiğine kanaat getirmiş olduk.
1941
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Size derim size ġızlar bacılar
Ben kenardan gedem yol sizin olsun
Vardır yüreğimde türlü acılar1943
Ağuyu ben yeyim bal sizin olsun
Sabahınan bizim göle1944
İki gelin bir ġız geldi
Üçü birbirinden güzel1945
Sanırım göle ġaz geldi
Karacaoğlan, bu güzellere türküyü söyledikten sonra oradan ayrılarak yine yoluna devam eder.
Zindeğan’da Uzundere
Sordum göçün öňü nere
Ağ ġolların gere gere
Aşar geder Elif Gelin
Evlerinin öňü çardak
Elif’in elinde bardak
Sankı yeşil başlı ördek
Gezer Elif Elif diyo
İncecikden bir ġar dudmuş
Tozar Elif Elif diyo
Ellerin devesi dağa dolanır
Elif’in devesi çayda sulanır
Yaz bahar ayında göğnüm bulanır
Göç Elif’im vaktı geldi yaylanın

1943

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1945
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1944
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361. AK BİLEKDE SARI HAKİK1946
Karacaoğlan, bir gün yan köyde bir düğüne kınacı âşık olarak çağrılır. Kına evinde icrasını
gerçekleştirirken bir anda sazının teli kopar. Sazının teli kopan Karacaoğlan, kötü bir şeylerin
gittiğini anlar. Oradakilere evine gideceğini sazının telini değiştirip geleceğini söyleyerek evine
gelir. Evine geldiğinde hanımının yanında bir erkeğin yattığını görür. Karacaoğlan, bu durum
karşısında çok üzülse de bir şey yapmaz. Üstündeki kebeyi ikisinin üstüne örter ve düğün evine
geri gelerek icrasına kaldığı yerden devam eder. Sabahleyin evine doğru yola koyulur.
Karacaoğlan’ın hanımı sabah uyanınca kocasının düğüne giderken giydiği kebenin üstünde
olduğunu görünce kocasının gece geldiğini ve yanındaki erkekle gördüğünü anlar. Hem
utancından hem de korkusundan ne yapacağını bilmez bir vaziyette siyah elbiselerini giyerek
kocasını beklemeye başlar. Karacaoğlan evine geldiğinde kendini siyah elbiselerini giymiş bir
şekilde bekleyen karısına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ak bilekde sarı hakik
Zülfünü gerdana dökük
Gözün melul ġaşın yıkık1947
Dosdum neler duydum bugün
Yüce dağdan bakınırdın
Lale sümbül takınırdın
Beni elden sakınırdın1948
Engellere uydun bugün
Fani Ġaracoğlan fani
Veren alır dadlı canı
Giymediğim siyah donu1949
Dosd ġarşımda geydin bugün

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesinde oturan 1969 doğumlu Fatma Demir’den kendi mahallesindeki dikiş kursu binasında ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Fatma Demir, bu hikâyeli türküyü çok küçük yaşlarda abisi Ali İşlek’ten
öğrendiğini, icra ettiği türkünün daha fazla dörtlükten oluştuğunu ancak kendisinin o dörtlükleri unuttuğunu
belirtmiştir.
1947
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1948
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1949
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1946
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Karacaoğlan hanımından ayrıldıktan sonra kendini dağlara vurur ve aşağıdaki dörtlükleri dağda
söyler:
Yüce dağ başına yağmaz mı tolu
Yârinden ayrılan olmaz mı deli
Künde on beş sefer gördüğüm yâri
Aylar yıllar geçdi göremez oldum
Yüce dağ başına çıkar oturam
Var mı benim gibi yârin yitiren
Yerin bilmiyom ki gidem getirem1950
Dağlar nerden gider yârimin yolu
362. BAHÇANIZA BİR DAŞ ADDIM FİŞNİYE1951
Bir delikanlı bir kız birbirini sevmelerine karşın bunların evlenmelerine izin verilmez.
Sevdiğinden ayrılan delikanlı sevdiği kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bahçanıza bir daş addım fişniye1952
Kimseler de yârdan ayrı düşmeye
Yârı benden beni yârdan ayıran
Ciğerine yağlı ġurşun işliye1953
Dağı var ovası var1954
Her ġuşun bir yuvası var
Mevla’m baňa çok derd vermiş1955
Çekilecek neresi var

1950

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 13.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan
Mahallesinde oturan 1969 doğumlu Fatma Demir’den kendi mahallesindeki dikiş kursu binasında
derlenmiştir. Fatma Demir, bu hikâyeli türküyü on-on beş yaşlarında abisi Ali İşlek’ten tarlada yer fıstığı
çapalarken öğrenmiştir.
1952
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1953
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1954
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
1955
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Mevla’m baňa vermiş çok derd”
şeklinde söylenmiştir.
1951
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Vardım yaylasına yağmurlar yağar1956
Yaslanmış duvara boynunu eğer
Dedim güzel niye boynun eğersin
Dedi babam beni saňa vermiyo1957
Dağı var ovası var
Her ġuşun bir yuvası var
Mevla’m baňa vermiş çok derd1958
Çekilecek neresi var
363. AK BİLEKTE SARI HAKİK1959
Karacaoğlan bir düğünde sazıyla çalıp söylerken sazının teli kopar. Sazının telinin kopmasını
hayra yormayan Karacaoğlan, oradan sazının telini değiştirme bahanesiyle ayrılarak evine doğru
yola koyulur. Evine geldiğinde hanımının genç bir delikanlıyla (Karacaoğlan’ın yeğeni) yattığını
görür. Karacaoğlan, üzerindeki hırkasını hanımıyla gencin üzerine örterek oradan ayrılır. Sabah
olunca evine geldiğinde hanımına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ak bilekte sarı hakik
Zülfünü gerdana dökük
Zülfün sökük boynun bükük 1960
Dosdum neler duydum bugün
Yüce dağdan bakınırdın
Lale sümbül dakınırdın
Seni benden sakınırdım1961
Engellere uydun bugün
Karacoğlan dünya fanı
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son dize iki defa tekrar edilmektedir.
1958
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1959
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden 1960
doğumlu Mustafa Kıraç’tan komşusu Zeynep Demir’in evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Mustafa Kıraç, bu türküyü ne şekilde öğrendiğini hatırlamamaktadır.
1960
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
1961
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Dosdum neler duydum bugün”
şeklinde söylenmiştir.
1956
1957
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Veren alır tatlı canı
Sevmediğim kara donu1962
Dosd ġarşımda geydin bugün
364. BANA KARA DİYEN DİLBER III1963
Bir gün bir kadın, kaçan buzağısının önünü kesmesi için tesadüf eseri orda bulunan
Karacaoğlan’a1964 “Beri, keş de, Ġara Oğlan” der. Kendisine “Gara Oğlan” diye hitap edilmesine
çok içerleyen Karacaoğlan, kadına aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Bana kara diyen dilber
Ġaşların ġara değil mi
Yüzünü sevdiren güzel
Zülüfün kara değil mi

Beni kara diye yerme
Mevla’m yaradmış hor görme
Ela göze siyah sürme
Çekilir kara değil mi

Boyun uzun belin ince
Yanakların olmuş ġonca
Salıverirsin ġulunca
Beliğin kara değil mi
Güllerde kuğular olur
Göğsü ak kara benlidir
Mısır’da çok zengin vardır
Gölgesi kara değil mi

1962

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinden 1960
doğumlu Mustafa Kıraç’tan komşusu Zeynep Demir’in evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Kıraç, bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce dedesinden öğrendiğini, bu türkünün on bir dörtlükten
oluştuğunu ancak kendisinin bu kadarını hatırlayabildiğini belirtmiştir.
1964
Kaynak kişiler, Karacaoğlan’ın “Karacaoğlan” ismini almadan önceki adını zikretmediği için biz
bilinen bu adını kullanmak zorunda kaldık.
1963
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Hint’den Yemen’den çekilir
İner Bağdad’a dökülür
Türlü tohumdan ekilir
Biber de ġara değil mi
Ġaracoğlan der inşallah
Görenler desin maşallah
Ġara donlu1965 Beytullah
Örtüsü ġara değil mi
O kadının “Ġara Oğlan” hitabından sonra aşığın adı Karacaoğlan olarak kalır.
365. ŞUT MEHMET’İN AĞIDI1966
Yıllar önce Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünde oturan bir adam, Nacar Yaylası’nda hastalanır.
Beş altı ay Nacar’da hasta olarak yatan bu adamı ailesi Kahramanmaraş’a hastaneye götürür.
Hastane’de doktorların tüm müdahelesine karşın adam ölür. Bunun üzerine bu adamın bir kız
kardeşi aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Şu Maraş’ın yapısına
Bir daş ġoydum ġapısına
Selam olsun dostlarımın
Ġaracoğlan’ın hepsine
Şu Maraş’da ulu mezar
Yel eser de ġumu tozar
Çoban benim báğ ġardaşım
Hareket’in Beli’n gezer
Düdük ġara aba ġara
Ben osandım yana yana
Ġurban olam güccük ġardaş
Ezgiyle icra ettiğinde “Ġara donlu” yerine “Mekke’deki” sözcüğü kullanılmıştır.
Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 08.06.2019 tarihinde Düziçi’nin Karacaoğlan Mahallesinde
oturan Sultan Çömez’den evinin balkonunda ses kayıt cihazı ve kamera ile derlenmiştir. Sultan Çömez, bu
ağıdı uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrenmiştir.
1965
1966
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Get Maraş’ın çölü’ün ara
Ben tütünün acısıyım
Ücelerin ġıcısıyım
Aňar beni sorarsanız
Şut Memmed’in bacısıyım
Ġoynunda teleme tası
Ücelerden gelir sesi
Aňar beni sorarsanız
Şut Memmed’in bacısıyım
366. MUSTAFA’NIN AĞIDI1967
Mehmet Köşker’in zihinsel engelli bir oğlu 2010’lu yıllarda kırklı yaşlardayken ölür. Oğlunun
ölümüne aşırı derecede üzülen Köşker, aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Mustafa’m uyanmaz uykuya yaddı
Çamlımezar onu safına ġaddı
Biyaz kefininen toprağa yaddı
Sabun’un suyunu geçdi de geddi
İki bacı iki gelin ağlıyo
Mustafa’m da yürekleri dağlıyo
El açmış anası yolun dáğniyo
Hızır’ın atına bindi de geddi
Üç oğlum varıdı ġaldı ikisi
Evden geddi Mustafa’mın kokusu
Mecnun açar derler Cenned ġapısı
Cenned’in ġapısın (da) açmaya geddi

Bu hikâyesi olan ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’den kendi evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1967
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367. AH NEYLEYİM DEMİRCOĞLU’M ELİNDEN II1968
Gökçayır köyünde, zamanın ünlü aşığı Köroğlu lakaplı Mehmet Demirci’nin babası Demirci
Fakı’nın Büdürüs adında Ermeni kökenli bir dostu vardır. Büdürüs, Ermeni olmasına karşın Türk
âşıklık geleneğini iyi derecede bilmektedir. Demirci Fakı’nın Benli Elif adında çok güzel
gayrıresmi bir sevgilisi vardır. D. Fakı, zamanı gelir ve askere gider. Askerdeyken sevgilisini çok
özler. Artık bu hasrete dayanamayan D. Fakı, dostu Büdürüs’e sevgilisinin durumunu soran bir
mektup gönderir.1969 Mektup Büdürüs’e gelmesine karşın Osmanlıca bilmediği için o köyde
Osmanlıcayı bilen bir adamın yanına varır ve mektubu okumasını ister. O kişi mektubu okuyunca
D. Fakı’nın sevgilisinden bir haber öğrenmek istediğini anlar. Bunun üzerine Kul Büdürüs,
arkadaşı D. Fakı’nın şiir şeklindeki dörtlüklerine bianen bir şiir söylerek o kişiye yazdırır ve
mektubu gönderir. Ancak mektup bir şekilde Demirci Fakı’nın eline geçmediği için D. Fakı, dostu
Büdürüs’ün vefasız biri olduğu zannına kapılır. Kul Büdürüs’ün arkadaşı D. Fakı’ya gönderdiği
mektupta aşağıdaki dörtlükler yer almaktadır.
Uzakdır ġardaşım yolların uzak
Bir mektup gönder de aynını yazak
Çekilmiş ziyeci (de) düğmeleri dizek
Dostun selam saldı döşleriňen
Yetirdiğin mor sümbüllü bağları
Göresin mi geldi yüce dağları
Gene Ġarāsi’ye indi evleri
Dosdun selam saldı ġaşlarıňan
Her hafta da geddim birken yokladım
İş dudmadım gül bahçesin bekledim
İsger çekdim engelleri yokladım
Dosduyun selamı var saçlarıňan

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’in evinde
Mehmet Köşker’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Köşker, bu türküyü kimden ve ne zaman
öğrendiğini hatırlamamaktadır.
1969
Mehmet Köşker, Demirci Fakı’nın mektubundaki dörtlükleri hatırlayamamakla birlikte türkünün
aklında kalan son dörtlüğü şöyledir: “Demirçioğlu’m gurbet elde gezerim/dilim söyler eliminen
yazarım/tabırı durdurdu ahınan zarım/Benli Elif niye selam salmıyor”
1968

1256

Ġul Büdürüs gendi söyler sözünü
Geviçoğlu ah ediyo gözünü
Beňli Elif saňa saldı nazını
Dosduyun selamı var dilleriňen
Demirci Fakı terhis olup gelince kendisine cevap yazmadığını düşündüğü dosdu Kul Büdürüs’ün
yanına varır. Sitem dolu bir edayla Kul Büdürüs’e “Senden Benli Elif’ten bir haber istemiştim,
bir cevap bile yazmadın.” der. Kul Büdürüs de yukarıdaki dörtlükleri söyleyerek mektubunda bu
türküyü yazdığını söyler ve böylece ortadaki yanlış anlaşılma giderilmiş olur.
368. SARI AHMET’İN AĞIDI IV1970
İlçe ahalisinden “Metliler” adıyla bilinen bir kabilede eskiden varlıklı Sarı Ahmet adında nişanlı
bir genç vardır. Bir gün Sarı Ahmet, nişanlısının evinin yanından geçerken kaynanası Sarı
Ahmet’i evine davet eder. Sarı Ahmet ise işinin acele olduğunu, hayvanları için yeni bir otlak
bulacağını söyleyerek teklifi kibarca geri çevirir. O zamanlarda kayınbabanın sözü muteberli
olduğu için kadın bu sefer Sarı Ahmet’e kayınbaban çağırıyor diyerek Sarı Ahmet’i tekrardan eve
davet eder. Sarı Ahmet mecburen davete icabet etmek zorunda kalır. Yapılan sohbetten sonra S.
Ahmet, altında atı, belinde mavzeri yola koyulur. Bu arada S. Ahmet’in hayvanlarının bir kısmını
Kürtler zorla alıp götürmüşler ancak S. Ahmet’in bu durumdan haberi yoktur. Hayvanlarının
olduğu yere doğru yaklaşınca karşısına çıkan çobanlar durumu anlatırlar. S. Ahmet, hemen
çalınan sürüsünün peşine düşer ve hırsızlara yetişir. Kürt eşkiyalarla silahlı çatışmaya giren Sarı
Ahmet, silahlı çatışmada vurularak öldürülür. S. Ahmet’in öldüğünü haber alan akrabaları ve
nişanlısı hemen olay yerine gelirler. S. Ahmet’in cansız bedenini gören nişanlısı orada aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Yurd gezerdin ġoyak ġoyak
Sen sağıdın bayak
Küfelene binmez iken
Ben de geldim yalınayak
Ötü yüzden beri yüze
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’dan kendi evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Köşker, bu ağıdı 2016 yılında bir arkadaşından yazılı olarak almış
ve ezberlemiştir.
1970
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Kürtler düşmanımış bize
Kırk altınınan nışan dakdın
Ġaderi ġademsiz ġıza
Deve gelir adım adım
Üsdüne yükledim odun
Size diyom bacılarım
Siz vurun Ahmed’in adın
Siyah şalvar bacağında
Beşli mavzer ġucağında
Sar(ı) Ahmed’im can mı verdin
Şu Cahan’ın Bucağı’nda
Ġahrolası Çamlı Dirsek
Açsan da yaraňı görsek
Ben anamdan duyuyodum
Güz gelse de düğun ġursak
Şu ġarşıdan çam yıkıldı
Dalı bıdağı döküldü
Yekinsene Sar(ı) Ahmed’im
Babayın beli büküldü
369. DÜLDÜL DAĞI IV1971
Çukurova’da uzun süre âşıklık yapan Erçenekli Âşık Hüseyin’in uğrak yerlerinden biri de
Düziçi’dir. Düziçi’ne sıklıkla gelen Âşık Hüseyin’in ilçenin sembolü olan Düldül Dağı dikkatini
çeker. Bu dağ hakkında bilgi aldıktan sonra bu dağa aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yolun çıkar eğri büğrü
Başında bulunmaz áğrı
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’den kendi evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Köşker, bu hikâyeli türküyü 1960’lı yıllarda adını hatırlayamadığı
birinden öğrendiğini ve türkünün isminin “Düldül” olduğunu belirtmiştir.
1971
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Çekilir üsdüňe doğru
Aşiretin elin Düldül
Ġuduredden sarp yolların
Taze açılmış güllerin
Sızılaşır çam dalların
Eser boyraz yelin Düldül
Her çiçeğin bir hoş kokar
Rahanası canlar yakar
Yaz gününe coşgun akar
Boz bulanık selin Düldül
İma geyik var dağında
Gezer sağında solunda
Ellerin göçüm çağında
Melul masum ġalın Düldül
Yaz gelince çöker duman
Ġış gelince halın yaman
Zilfi siyah ġaşlar keman
Salın güzel isder Düldül
Hüseyin’im der nolacak
Bu dağlar kime ġalacak
Hallac-ı Mansur gelecek
Halın neye varır Düldül
370. HANİ ARKADAŞDIK GELMEN YANIMA1972
Mehmet Köşker, yıllardır tütün kâğıdı alıp satma işiyle uğraşmaktadır. 1985’i 1986’ya bağlayan
Yılbaşı gecesinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde, kaçak tütün kâğıdı bulundurmaktan dolayı

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’in evinde
Mehmet Köşker’den ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1972
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yakalanarak hapise atılır. Nizip’te bir müddet yattıktan sonra Köşker bir gün duygulanır ve kendi
durumunu dile getiren bir şiir yazarak şairlik yeteneği olan halasının kızına mektupla gönderir.
Bir hafta sonra ise halasının kızından kendisine içinde şiir olan bir mektup gelir. Aşağıdaki ilk
dörtlükler Mehmet Köşker’e ait, sonraki dörtlükler ise halasının kızına aittir.
Hani arkadaşdık gelmen yanıma
Benden selam söyle senin hanıma
Gökçayır’dan Zindeğan’ın yoluna
Yavaş yavaş düşmemize ne ġaldı
Göresim geldi de üce dağları
Arkadaşlar avlıyor mu avları
Tozluyol yüksekde uzak yolları
Cırravığ’ı aşmamıza ne ġaldı
Köse Köşker hecelerse buluyo
Alnımın yazısı çıkıp geliyo
Ġader beni buralarda sürüyo
Tahliyemin ġelmesine ne ġaldı
Bu mektubu okuyan halasının kızı, Mehmet Köşker’e aşağıdaki dörtlüklerin olduğu mektubu
gönderir.
Acı haberini duyurdun bize
İbrahim bilmez ki bişeler yaza
Hatice bebeğini almış da geliyo bize
Sağlık olsun dayımoğlu üzülme
Gene çıkan şu Düldül’ün başına
Geyik çıkar Gözyeri’nin daşına
Selam mı gönderdin arkadaşına
Sağlık olsun dayımoğlu üzülme
Şu Düldül’ün dağı ġayalı daşlı
Gene geden ava yanı yoldaşlı
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Hep arkadaşlarıyın gözleri yaşlı
Sağlık olsun dayımoğlu üzülme
Haberini alıncı evine vardım
Bütün çocukları efkârlı gördüm
Enver’i eve vekil mi verdin
Sağlık olsun dayımoğlu üzülme
Mektubunu yeğenlerin okuyo
İki gözüm puňar oldu akıyo
Mustafa’n da yollarına bakıyo
Sağlık olsun dayımoğlu üzülme
Gedsin bu ġara gün (de) tahliyen gelsin
Hep gardiyanlar yardımcı olsun
Çocuklar Allah’a amanat olsun
Sağlık olsun dayımoğlu üzülme
371. DÜZİÇİ’NDEN ÇIKDIM YOLLAR BOZULMUŞ1973
Mehmet Köşker, 2010 yılında ilçeden kendi köyündeki tarlasına gitmek için yola koyulur.
Gökçayır’a doğru giderken yolların bozuk olmasına sinirlenen Köşker, köydeki tarlasına
vardığında aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Düziçi’nden çıkdım (da) yollar bozulmuş
Gökçayır’a geçdim tütün düzülmüş
Alnıma da ġara yazı yazılmış
Çok çalışdım amma sildiremedim
Çıkdım yaylalara ben de yayladım
Endim Gökçayır’a göğnümü eğledim
Ben gendi halime böyle söyledim
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’den kendi evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Köşker bu türküyü 1960 yılında adını hatırlayamadığı bir icracıdan
öğrenmiştir.
1973
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Ġaraymış bahtım da güldüremedim
372. ACEM KIZI1974
Erçenekli Âşık Hüseyin, Adana’da bir gazinoda şarkı söyleyen Acem Kızı’nı görür. Acem
Kızı’ndan çok etkilen Âşık Hüseyin, etkilendiği kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yek edip de sen sahneye çıkınca
Eğlenip sahnede ġal Acem Ġızı
Göğüs beder beder rengin ġırmızı
Açılıp sahnede gül Acem Ġızı
Seni gören yüreğinden sızılar
Ne ġusursuz hoş yaratmış ġaziler
Çark elinden çıkmış gibi vazılar
Altın burma isder ġol Acem Ġızı
Canım ġurban olsun ikrar güdene
Şu ince bellerin beňzer fidana
Yanmış ataşına Tarsus Adana
Ne güzel zil vurur el Acem Ġızı
Şahin gimi yüksek m(i) ola ġonağın
Avrupa’dan gelir cansız bineğin
Berber aynasından duru yanağın
Akıyo yanakdan bal Acem Ġızı
Avrupa Belçika düşer peşine
Amerika ġurban çatık ġaşına
İngiliz Fransız köle döşüne
Bir de Alman ġurban bil Acem Ġızı

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde aslen Düziçi’nin Gökçayır
köyünden olup Düziçi’nin Uzunbanı Mahallesinde oturan 1933 doğumlu Mehmet Köşker’den kendi evinde
ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Köşker, bu hikâyeli türküyü çok uzun yıllar önce sözlü kültür ortamında
öğrenmiştir. Bu türkünün varyantları için bkz. (Atılgan, ty: 42-80; Karaburç, ty: 48-49; Karakaş, 2011: 402403; Reinhard, 1965: 404).
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Âşık Hüseyin’im böyle naz olur
Çok sallanma belki saňa göz olur
Mısır’ı Bağdad’ı versem az olur
Sen de ġıymetini bil Acem Ġızı
373. İMECE TÜRKÜSÜ1975
Zamanın ünlü âşıklarından olan Âşık Kır İsmail lakaplı İsmail Güngör, hasat zamanı tarlasındaki
ekinleri biçmek için bazı insanlardan imece usulü yardım ister. Gökçayır köyündeki Karadöl ve
Kara Kazım adıyla bilinen kişiler, belirlenen bir tarihte Kır İsmail’e ekin biçmeye yardım
edeceklerine dair söz verirler. Bazı yakınları tarafından bu iki kişinin sözünde durmadığı
konusunda uyarılan Kır İsmail, bunlara aldırış etmez. Kır İsmail, belirlenen tarihte eşeğine
binerek tarlasına varır. Uzun süre beklemesine karşın söz veren bu iki kişi sözünde durmamış,
tarlaya gelmemiştir. Bu duruma sinirlenen Kır İsmail sözünde durmayan bu kişilere aşağıdaki
dörtlükleri orada söyler:
Ben tarrama varıcīyım
Adamımı sayıcīyım
Söz verip de gelmiyenin
Modellesin vericįyim
Tabaklar’a çıkıncı da görünüyor Paltalı’nın Gediği
Sah oldu da şu ellerin dediği
İtin dikene ġoduğu
Söz verdi Ġara Döl gelmedi
Paltalı inişli yokuşlu
Çuval dokurlar nakışlı
Ġuduruk it bakışlı
Söz verdi Kazım da gelmedi

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2019 tarihinde 1933 doğumlu Mehmet
Köşker’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
1975
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374. EMMİM OĞLU1976
Eski zamanlarda bir kızın amcasının oğlu bir adamın hizmetine girer, adamın bütün işlerini yapar.
Bu kız, amcasının oğluna deli gibi sevdalıdır. Bir gün kızın amcası oğlu tarlada çalışırken kız,
amcası oğluna birlikte kaçmayı teklif eder. Oğlan ise bu teklifi kabul etmez. İşte orada kız ile
amcasının oğlu arasında karşılıklı olarak bu olay, türkü şeklinde şöyle dile getirilmektedir:
Aldı kız
Evlerinin önü ġaya
Ġayadan bakarlar aya
Tavladaki doru taya
Bin gedelim emmim oğlu
Aldı oğlan
Doru tayın nalı yoktur
Arkasında çulu yoktur
Torbasında yemi yoktur
Ben gedemem emmim ġızı
Aldı kız
Halıları çul yapalım
Altınları nal yapalım
İncileri yem yapalım
Bin gedelim emmim oğlu
Aldı oğlan
Al öküzü çite ġoşdum
Ağ buğdayı yere saçdım
Bu hikâyeli türkü, 21.06.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından 1934 doğumlu Mustafa
Kocaman’dan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kocaman, bu türküyü
çok uzun yıllar önce öğrenmiştir. Türkünün varyantı için bkz. (Demirci, 1938: 187-189; Doğaner, 2013:
464; Yalman, 1977: 66, 68).
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Ben bir helal mala düşdüm
Ben gedemem emmim ġızı
Aldı kız
Al öküzü ġurdlar yesin
Ağ buğdanı ġuşlar yesin
Helal malın (da) başın yesin
Bin sar gedelim Arapoğlu
Amcasının oğlu, kızın kaçma teklifini kabul etmeyince sinirlenir ve Arapoğlu adında biriyle
kaçar.
375. İKİ KARDEŞİN AĞIDI1977
İki kardeş, Kapıdere1978 denen bir yerde demiryolu yapımı işinde çalışırlarken üzerine kaya
devrilmesi sonucu ölür. Bunun üzerine bu iki kardeşin bir yakını aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Kapıderesi’nde şirket ġuruldu
Aħbabların da başucuma derildi
Yapalı’dan bir çit ġurban verildi
Biri Halil biri Ġadir den varın

Allah Allah dedik yarmaya
Aybaşı gelip de para almaya
İki ġardeş geldik şehit olmaya
Biri Halil biri Ġadir den varın
Bugün de günlerden bazardır bazar
Açamayın yorganı yaram var azar
Söylemen anneme nişanlım sezer
Bu hikâyeli türkü, 21.06.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından 1934 doğumlu Mustafa
Kocaman’dan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mustafa Kocaman, bu
türküyü çok uzun yıllar önce yazılı bir destan metninden öğrendiğini, bu ağıdın birçok dörtlüğü olduğunu,
ancak kendisinin hafızasında üç dörtlük kaldığını belirtmiştir.
1978
Mustafa Kocaman, “Kapıderesi” nin Gaziantep’in ilçeleri olan Nurdağı ile İslahiye arasında yer alan
Fevzipaşa civarında bir yerin adı olduğunu belirtmiştir.
1977

1265

Ġapıderesi’nde ġaldı den varın
376. BENLİ EMİNE1979
Bir bayram arefesinde Kıprıs’ın kuzeyinde 40 kız tarlaya çapa yapmaya giderler. Bu kırk kız
tarlada çapa yaparlarken Yunan askerleri gelir ve bu kırk kızı yaka paça sorgusuz sualsiz alıp
götürür. Bu kırk kızın her birini bir Yunanlıya verirler. Bu kırk kızın içinde “Benli Emine” adında
nişanlılı bir kız vardır. Benli Emine, başlarına gelen bu hazin olayı aşağıdaki dörtlüklerle dile
getirir:
Ġırk ġız idik bir odaya ġoydular
Arkamızdan elbiseyi soydular
Ġırkımızı ġırk Yonan’a verdiler
Böyle ġara bayram yapan oldu mu
Aġşam olur ġral gelir yanıma
Mındar eti pis tokanır tenime
Ġanım ġaynamıyo Yonan ġanına
Böyle ġara bayram eden oldu mu
Al bayrak üsdünde ġara yazıyım
Selanik içinde müftü ġızıyım
Yonan’ın içinde ben nasıl geziyim
Böyle ġara bayram eden oldu mu
Size derim Selaniğ’in hacıları hocası
Camiye doldu genci ġocası
Arefe günü de bayram gecesi
Böyle ġara bayram yapan oldu mu
İsmimi sorarsan Benli Emine
Yonanlılar el addı ġonca gülüme
Bu hikâyeli türkü, 21.06.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından 1934 doğumlu Mustafa
Kocaman’ın Çolaklı köyündeki evinde Mustafa Kocaman’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Mustafa Kocaman, bu türküyü çok uzun yıllar önce destan satan bir âşıktan aldığı basılı destandan
öğrendiğini ve isminin ise “Benli Emine” olduğunu belirtmiştir.
1979
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Benden selam söylen nazli yârime
Böyle ġara bayram eden oldu mu
377. BEBEK AĞIDI1980
Yörükler yayla zamanı yaylaya göçerken bu göçün içinde bebeği olan bir gelin de bulunmaktadır.
Göç yolunda bebek, yolda bir ardıç ağacında asılı olarak kalır. Gelin, beşiğin ardıç ağacına asılı
kalmasını görmesine rağmen o dönemde adet gereği bir gelinin kaynanasının ve kayınbabasının
yanında konuşmaması sebebiyle kaynanasına ve kayınbabasına bebeğinin ardıç ağacına asılı
kaldığını söyleyemez. Mola yerinde bebeğin ardıç ağacında kaldığı duyulması üzerine hemen
bebeğin asılı kaldığı ardıç ağacının dibine gelirler. Geldiklerinde bebeğin bir kartal tarafından
yendiğini görürler. Bu acı olay üzerine gelin aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Deveyi deveynen çaddım
Yuların üsdüne addım
Ġayınbabamdan hicap eddim
Bebek ġaldı diyemedim
Devesi deveden yüce
Deveyi yükleddik gece
Yurt yerine varanaça
Bebek galdı diyemedim
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvalandı düşdü damdan
Şimdi emmin dayın gelir
Kimi Rum’dan kimi Şam’dan
Bebeğin beşiği bakır
Ben sallarım tıkır mıkır
İçindeki Mulla Bekir

Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 21.06.2020 tarihinde Hasanbeyli’nin Çolaklı köyünden 1934
doğumlu Mustafa Kocaman’dan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Ağıdın
isminin “Bebek Ağıdı” olduğunu belirtmiştir. Bu ağıdın bir varyantı için bkz. (Şimşek, 1993: 277-278).
Şimşek’in eserindeki metin ile tarafımızca derlenen metnin ilk iki dörtlüğü benzemektedir. Diğer dörtlükler
tamamen birbirinden farklıdır.
1980
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Bebek ġaldı diyemedim
Yanı yerde söğüd bidmez
Bidse de kökünü dudmaz
Mevla’m birin daha verse
Al bebeğin yerin dudmaz
378. GÖKÇEDAĞ TÜRKÜSÜ1981
Çok eski zamanlarda birbirini seven bir delikanlı ile bir kız kaçarlar. Bu kızla oğlan Gökçedağa’a
gelirler. Akşam olunca kurtların, çakalların ulumasından korkarak geceyi geçirmek üzere bir
ağaca çıkarlar. Bu kızla oğlan ağaçtaki bir dalı kendi aralarına alırlar ve oğlan belindeki
palaskasını çıkararak gece uyudukları vakit aşağıya düşmemek için palaskayı birbirlerine sıkıca
bağlar. Delikanlı, ağaçta bu haldeyken duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bir yanın bakıyo Ġoca Kösür’e
Kösür de bakıyo Hindistan’a Mısır’a
Depeledim geldim bakma ġusura
Bugün aziz misafirim Göğcedağ
Ben de Ağoluğ’a dikdim bir çınar
Böyüse gedse de istemez tımar
Alıcı ġuşların yüksekden uçar
Öddürmez kekliğin ġuşun Göğcedağ
Akcadağ da Gökcedağ’ın ġardaşı
Ne hoşca görünür Düldül’ün başı
Aradım cihanı (da) bulunmaz eşi
Senin başın (da) ne hoş olur Göğcedağ1982
Öte dünyadan bir adam gelse
Yeşil kitabını eline alsa
Bu hikâyeli türkü, 21.06.2020 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından 1934 doğumlu Mustafa
Kocaman’ın Çolaklı köyündeki evinde Mustafa Kocaman’dan derlenmiştir. Mustafa Kocaman, bu türküyü
çok uzun yıllar önce öğrenmiştir. Türkünün adının “Gökçedağ” olduğunu belirtmiştir.
1982
Mustafa Kocaman, üçücü dörtlüğü zorla söyledikten sonra sesinin çıkmadığını söyleyerek diğer
dörtlükleri ezgiyle söylememiştir.
1981
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O gendi söylese o gendi yazsa
Yaşın ġaç tarihin bildir Göğcedağ1983
Kul Mudaħan’ım der ki aşġ beni yakar
Tavatır çok olur boz duman çöker
Yaz gelir başına ġız gelin çıkar
Senin başın ne hoş olur Göğcedağ
379. HAYTA HÜSEYİN AĞA’NIN AĞIDI1984
Hayta Hüseyin Ağa, 160 kişilik ekibiyle Fransızlar ve onun yandaşları Ermenilere karşı mücadele
eden önemli bir vatan evladıdır. Askerlerinden biri ise Rahime Hatun’dur. Fransızlarla girilen bir
çatışmada Rahime Hatun vurularak şehit olur. Hayta Hüseyin Ağa, Rahime Hatun’un biraz da
kadın olmasından dolayı düşman eline geçmesini istemez. Ağaç dalları ve başka nesnelerle
Rahime Hatun’u kendi bulundukları yere çekmeye çalışırlar. Zor da olsa Rahime Hatun’un cansız
bedenini çekmeyi başarırlar. Bu esnada şiddetli çatışma vardır ve bir kurşun da Hayta Hüseyin
Ağa’nın kafasını sıyırır. Hayta Hüseyin Ağa, revire kaldırılır ve tedavisi yapıldıktan sonra savaşa
devam eder. Fransızlara karşı yapılan Kurtuluş Savaş’ı kazanılır. Şavaştan birkaç yıl sonra çok
soğuk bir kış günü Hayta Hüseyin Ağa, bir iş için Osmaniye’ye atıyla yola çıkar. Havanın çok
soğuk olmasından dolayı yolda Hayta Hüseyin Ağa’nın kafasındaki kurşun yarası sızılamaya
başlar. Kendisini zar zor Osmaniye’deki bir ahbabının evine atar. Burada çağrılan doktorlara ve
yapılan bütün müdahelelere karşın üç içinde ölür. Hayta Hüseyin Ağa’nın ölümünü duyan o
zamanın Osmaniye kaymakamı ailesine haber gönderir. Hayta Hüseyin Ağa’nın eşi, çocukları ve
diğer akrabaları gelirler. Osmaniye kaykakamı, Hayta Hüseyin Ağa’nın Kurtuluş Savaşı’nda
gösterdiği eşsiz mücadele için Osmaniye Şehitliği’ne gömülmesini ister. Hayta Hüseyin Ağa’nın
eşi (Hacer Hatun) ise kocasının Hasanbeyli Yanıkkışla’ya gömülmesini ister. Ancak Osmaniye
kaymakamı, Osmaniye’nin çok şey borçlu olduğu Hayta Hüseyin Ağa’yı şimdiki adı Büyük Cami

Mustafa Kocaman, bu türküyü defterden bakarak icra etmiştir. Defterde ise mahlas olan dörtlükten
sonra dipnot bıraktığımız bu dörtlük yazmaktadır. Âşık tarzı şiirlerin sonunda mahlas olduğu için biz bahsi
geçen bu dörtlüğü mahlaslı dörtlükten önceye almanın uygun olduğunu düşündük.
1984
Bu ağıdın hikâyesi, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Yanıkkışla
köyünden Hayta Hüseyin Ağa’nın torunu Enver Karayiğit’ten Osmaniye’ye bağlı olup Yanıkkışla köyüne
çok yakın Kaypak köyündeki bir akrabasının evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Enver
Karayiğit, ağıdın hikâyesini anlattıktan sonra ağıdı hatırlayamadığını, ancak kendisinde yazılı olarak
bulunduğunu, daha sonra dijital ortamda bize ileteceğini söylemişti. Enver Karayiğit, ağıt metnini
“Whatsapp” tan 12.07.2019 tarihinde göndermiştir. Çalışmamızdaki bu ağıt metni, Enver Karayiğit’in
“Whatsapp” kanalıyla gönderdiği ağıt metninin kopyasıdır. Ağıtın bir varyantı için bkz. (Delikoca, ty.: 117;
Tolu ve İşlek, 2018: 103-104).
1983
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eski adı ise Enverullah Cami’nin arkasındaki şehitliğe devlet töreniyle defneder ve üç gün yas
ilan ettirir. Hayta Hüseyin Ağa’nın eşi kocasının ölümü üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Kahve kaynar ocağında
Kara martin kucağında
Benim yârim can veriyor
Şu ellerin bucağında

Onsekizde oldum gelin
Kabıdın kaldırmaz yolum
Olmaz olsun böyle ölüm
Bana dulluk yakışır mı
Ne inişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayım
Daha otuz yaşındayım
Bana dulluk yakışır mı
Bahçelerde yeğel elma
Kurban olam Kadir Mevla
Her şeyimi al da
Benim yârimi alma
Ne ağlıyon gözel gözel kızım
Tutmaz oldu iki dizim
Ben babanı getirdim
Kaymakam vermedi izin
Neden toplandınız bize
Okuntu mu saldım size
Ağanız Kabe’ye gitti
Selamı var hepinize
İncecik iğnemi çekmen
Baş tutmuş yaramı sökmen
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Ben garibim bana bakman
Siz de ağlan ağanıza

Elinde var kalemi
Kırdı geçirdi âlemi
Benim ağam uzağa gitti
Hepinize var selamı

Elleniyor elleniyor
Her ne desem belleniyor
Karnımdaki bebeciğim
Baba diye dilleniyor
380. BİR ÇINAR BİR PINAR BİR BEN YALNIZ1985
Karayiğit köyü sakinleri yaz mevsiminde işleri dolayısıyla yaylalara çıkmaktadır. Uzun yıllar
önce Karayiğit köyünde köyde imamlık yapmış olan ve “Hoca” olarak bilinen Mustafa Kara, yaz
mevsiminde köyde çok fazla insan kalmadığı için çoğu zaman camide tek başına namaz
kılmaktadır. Mustafa Kara’nın görev yaptığı caminin kenarında Derviş Paşa’nın atının kazığından
yetiştiğine inanılan devasa bir çınar ile kaynayan bir pınar vardır. Köy halkının çoğunun yaylaya
çıkmasından ötürü köyde canı sıkılmaya başlayan Kara, bir gün yine tek başına namazını kıldıktan
sonra camiden çıkar ve çınar ağacının dibine gelir. Köylülerini özleyen Kara, duygulanır ve
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Sılamızda garip ġaldık üçümüz
Bir pıňar bir çınar bir ben yalıňız
Eller göçdü yurdda ġaldı üçümüz
Bir pıňar bir çınar bir ben yalıňız
Uykudan uyandım horuz ötümü
Horuz sesi gelmez noldu bütünü
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Karayiğit
köyünden 1945 doğumlu Gardiyan Osman olarak bilinen Osman Yiğit’ten Karayiğit köyündeki bir
bakkalın önünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Osman Yiğit, bu türküyü yıllar önce kendi
köylülerinden ezgisiz bir şekilde öğrendiğini, ancak bazı dörtlüklerini unuttuğunu, ayrıca türkünün isminin
“ Bir Çınar Bir Pınar Bir Ben Yalnız” olduğunu belirtmiştir. Aynı kaynak kişiden derlenmiş türkünün
varyantı için bkz. (Dinç, 2021: 208).
1985
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Bu köyün garibi öksüz yetimi
Bir pıňar bir çınar bir ben yalıňız
Pıňar ıssız ġaldı suyu alınmaz
Cami bomboş ġaldı namaz ġılınmaz
Anladım kimseden imdad olunmaz
Bir pıňar bir çınar bir ben yalıňız
Su sesinden başġa şey yok burada
Serçeler ötüşür ara sırada
Nöbet nöbet ağlaşırız burada
Bir pıňar bir çınar bir ben yalıňız
381. TURNALAR III1986
Mustafa Kara, Kırklareli’nde askerlik görevini yaparken memleketi Karayiğit köyünü çok özler.
Bir akşam, askeriyede görev yaparken havadan turna sesleri duyar. Turnaların sesini duyunca çok
duygulanır ve kendi köyüne özlemini turnalar üzerinden aşağıdaki dörtlüklerle anlatmaya çalışır:
Bura Ġırklareli ġuş ġurd deresi
Ġış gününe soğuk olur burası
Yakın derler İsdanbul’un arası
Bugün İsdanbul’da ġalın durnalar
Oradan da kalkın varın Cebel’e
Yaňılman yolları giden yabana
Türkü’ye varınca sorun çobana
Doğru bizim köye inin durnalar
Köyümüze Ġarayiğit derler esas da ġara
İsmini andıkça sızılar yara
Bir emmim varıdı Süleyman Ġara
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Karayiğit
köyünden 1945 doğumlu Gardiyan Osman olarak bilinen Osman Yiğit’ten Karayiğit köyünde bir bakkalın
önünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. İlk gençlik yıllarında kendi köylülerinden öğrendiği bu
türkünün bazı dörtlüklerini unuttuğunu belirtmiştir. Türkünün isminin “Turnalar” olduğunu belirtmiştir.
1986
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Unuddu mu beni sorun durnalar
382. SÜRE SÜRE VARDIK ĠURDOLUĞU’NA1987
Bir gün Hoca lakaplı Mustafa Kara Karayiğit köyü sınırları içindeki Kurtoluğu’na arkadaşlarıyla
pikniğe gider ve piknik hazırlıklarına başlarlar. Piknik yaparlarken aniden şiddetli bir yağmur
yağmaya başlar. Kara ve arkadaşları ıslanmamak için civardaki ağaçların altına saklansalar da
ıslanmaktan kurtulamazlar. Sırılsıklam olan Kara, orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Süre süre vardık Ġurdoluğu’na
Yağmur dolu yağdı son soluğuna
Sığındık çamların bir duluğuna
Gıcılı boranlı seyranlı dağlar
Üşüdük titredik bir ataş yakdık
Hava açılınca dışarı çıkdık
Neleri seyreddik nelere bakdık
Başı boz dumanlı seyranlı dağlar
383. BİR YAYLAMIZ VAR DA O DA MORALİ1988
Hasanbeyli’nin Karayiğit köyünde yaşamış Mustafa Kara, kendi köyündeki dağlara özlemini dile
getiren aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bir yaylamız var da o da Morali
Akçamın Suyu’ndan içmeyen deli
Duman duman olmuş Çöplünün Beli
Yağmır yağar dereleri sel ister
Yapıkgoz da yaylaların eteği

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Karayiğit
köyünden 1945 doğumlu Gardiyan Osman olarak bilinen Osman Yiğit’ten Karayiğit köyünde bir bakkalın
önünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. İlk gençlik yıllarında kendi köylülerinden öğrendiği bu
türkünün bazı dörtlüklerini unuttuğunu belirtmiştir.
1988
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Karayiğitli
köyünden 1941 doğumlu Mariye Hatınkız’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Hatınkız, icra
ettiği türkünün birkaç dörtlüğü daha olduğunu ancak kendisinin bu kadarını hatırladığını belirtmiştir.
1987
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Ġaraġayalık da ima yatağı
Menekşe ocağı sümbül biteği
Arasına al ġırmızı gül isder
Şu ġoca Zorkun’a çıkayım desem
Çadırı çatmaya açayım desem
Teştiçi Suyu’ndan içeyim desem
Taze ġuzu ġavurmasın bol isder
Hınzır Yaylası’nı zapt etmiş Kürdler
Gansız’da Gürdük’de uluşur ġurdlar
Kellemen Küllüsü ipissiz yurdlar
Dumanlı’ya gedmek için yol isder
384. MÜNİRE’NİN AĞIDI1989
Karayiğit köyünde Hafız adıyla bilinen bir adam ailesiyle yazları kendi köylerine yakın bir
yaylaya çıkmaktadır. Yine bir yaz mevsiminde Hafız ailesiyle birlikte yaylaya çıkar. Yayla evinde
akşam sohbetinden sonra Hafız’ın uykusu gelir. Hafız, yatarken her zaman tüfeğini tedbir amaçlı
yanında bulundurmaktadır. Hafız’ın Münire adındaki çok akıllı ve güzel kızı uykusu gelen
babasının yatağını serdikten sonra duvarda asılı tüfeği babasına götürmek için eline alır. Tüfeği
babasına götürürken ayağı bir yere takılır ve tüfek kendiliğinden ateş alır. Ateş alan silahtan çıkan
kurşun Münire’nin boynundan girer ve öbür taraftan çıkar. Münire oracıkta can verir. Tüfeğin
sesi ve Münire’nin babasının feryatlarını duyan bütün köylü Hafız’ın evine koşarlar. Sabah
olduğunda ahali, jandarma ve diğer yetkilileri beklemeye koyulurlar. Tabii o zamanlar şimdiki
gibi ulaşım imkânları gelişmiş değildir. Savcı ve diğer yetkililerin geldiği ikindi vaktine kadar
Münire vurulduğu yerden kaldırılmaz. Savcı gerekli tetkikleri yaptıktan sonra cenaze işlemleri
başlar. Münire’nin ölümü üzerine annesi aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Beliğin bir yandan addı
Bon ġanıňan yaddı
Ya ne deyim Sürmeli’me

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Karayiğitli köyünden
1941 doğumlu Mariye Hatınkız’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Bu ağıd 1960’lı yıllarda
yakılmıştır. Aynı kaynak kişiden derlenmiş türkünün varyantı için bkz. (Dinç, 2021: 232-233).
1989
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Gençliğin âlemi yakdı
Ġapımızın öňü çiçek
Oraklar getirin biçek
Gel burayı báğenmezsen
Zorkun’a yaylaya göçek
Saňa derim saňa aşır
Aklını başına devşir
Emmilerin geldi ġızım
Kalk da ġayfelerin bişir
Dağlar dağlar yüce dağlar
Erir ġarı suyu cağlar
Ya ne deyim Sürmeli’me
Dost dáğil de düşman ağlar
Babamı gördüm düşümde
Ağca sarığı başında
Ben de ġızımdan ayrıldım
Acer ayın on beşinde
Eli ivil ivil işli
Gözleri dormurcuk yaşlı
Ya ne deyim Sürmeli’me
Oyası mekik de başlı
Ayağında kara donu
Ilık ılık akar ġanı
Ya ne deyim Sürmeli’me
Söylemeden verdi canı
Ocakda ġayfe ġavrulur
Dumanı göğe savrulur
Açman yavrımın üsdünü
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Sürmeli’m baňa darılır
385. TAHSİLDAR ALİ’NİN AĞIDI1990
1953 yılında Karayiğit köyünden Tahsildar Ali, apandis hastalığı yüzünden Osmaniye’de
hastanede ölür. Tahsildar Ali’nin cenazesi ilk Önce Hasanbeyli’ye getirilir. Oradan da köy halkı
tarafından yayan Karayiğit’e getirilir. Tahsildar Ali’nin bacısı, abisinin cenazesi köye gelince
üzüntüsünden saçlarını yolar, feryat figan eder. Gözyaşları eşliğinde abisine aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Çiğdemler çiçeğini açdı
Kokusun dört yana saçdı
Ġurban olam babamoğlu
Şubatda yaylaya göçdü
Keklik kekliğe dakılar
Kur’an okuyor fakılar
Ġınamayın eller beni
Bacı ġardaşın kokular
Sabah Ala Dağı’n yüzüne
Vurdum dizime dizime
Yokardan çıkın çeşilmiş
Hanifi bakar gözüme
386. ŞOFÖR1991
Zekeriya Gözübenli uzun süre yurtiçi ve yurtdışında şoförlük yapar. İş gereği ömrü hep yollarda
geçmiştir. Gözübenli yine bir zamanlar iş icabı İskoçya yollarındadır. İskoçya yollarında seyahat
ederken bir tırın kaza yaptığını ve şoförünün öldüğünü görür. Olay yerine gelen yetkililer, bu
şoförün kim olduğunu öğrenmek için üstünü ararlar. Ölen şoförün üsdünden küçük bir poşette
Bu hikâyeli ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 01.07.2019 tarihinde Hasanbeyli’nin Karayiğitli
köyünden 1941 doğumlu Mariya Hatınkız’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Hatınkız, bu
ağıdın devamı olduğunu ancak kendisinin unuttuğunu belirtmiştir.
1991
Bu hikâyeli Türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Hasanbeyli ilçesinin Kalecik
köyünde oturan Zekeriya Gözübenli’den kamerayla derlenmiştir. Bu türkünün ismini Gözübenli kendisi
vermiştir.
1990
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tütün kesesi, cüzdanında ailesinin fotoğrafı gibi eşyalar bulunur. Yetkililer, nüfus cüzdanından
hareketle bu şahsın kim olduğunu ve nereli olduğunu tespit ederler ve gerekli işlemleri yaptıktan
sonra memleketine gönderirler. Bu süreçlerin hepsine şahit olan Gözübenli; şoförlerin mesleki
zorlukları, yalnızlıkları, aile özlemleri gibi durumları göz önüne getirerek aşağıdaki dörtlükleri
söyler.
Şu uzun yollarda bir ġaza olmuş (bir ġaza olmuş)
Ne bir duyanı var ne gören olmuş
Çobanlar raslamış şoförü ölmüş1992
Tanıyanı var mı sorun şoförün (bizim şoförün)
Ceketin cebinde bir pança tütün (bir pança tütün)
Bir güccük ġız resmi o ġalmış yetim
Örtün üzerine gazete örtün1993
İşde sonu böyle bizde şoförün (bizde şoförün)
Adı okunmuyor soyadı Ġuru (soyadı Ġuru)
Belli ki çok fakir benzi sapsarı
Ne sigortası ne de bağkuru
Bizde sonu böyle beyler şoförün (beyler şoförün)
Ġabdan Zekeriye adıymış Mehmed (adıymış Mehmed)1994
Fakirhanesine ġobdu ġıyamet
Bu nasıl adalet nasıl memleket1995
Bizde sonu böyle beyler şoförün (beyler şoförün)1996
387. BU GELİNİ BEN Mİ SEVDİM1997
1965 yılında askerden gelen Âşık Gaygılı (Ali Türk), çeltik tarlasından gelen eşini görürür görmez
âşık olur. Bu kızla bir şekilde tanışır ve görüşmeye başlar. O zamanlar maddi durumu çok zayıf

1992

Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1994
Bu son dörtlüğü, ilk derlememizde unutan Gözübenli ikinci derlememizde söylemiştir.
1995
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1996
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
1997
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe ilçesinden Âşık Gaygılı
(Ali Türk) dan kendi evinde kamerayla derlenmiştir. Bu türkünün ismini Âşık Gaygılı kendisi vermiştir.
1993
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olan Gaygılı, evlenecek parası olmadığı için eşine kaçmayı teklif eder. Eşi ilk başta kabul etmese
de sonradan kabul eder ve kaçarak evlenirler. Aradan yıllar geçer ve iyi-kötü, acı-tatlı bu güne
gelirler. Gaygılı, bir gün evde otururken duvarda ilk evlendikleri zamanlarda eşiyle birlikte
çektirdikleri fotoğrafı görür ve duygulanır. Geçmişten bu yana yaşanmışlıkları düşünür aşağıdaki
türküyü söyler:
Elli iki sene önce
Bu gelini ben mi sevdim
Del(i) oluyom düşününce1998
Bu gelini ben mi sevdim
Çok bekledim yollarını
Tatlı şirin dillerini
Sarıp ince bellerini
Bu gelini ben mi sevdim
Ġaşı ġara gözü ġara
Buldun bizi süre süre
Yorgan döşşek sere sere
Bu gelini ben mi sevdim
Elin sözüne yanmıyom
Ben hiç boşuna ġanmıyom
Ġaygılı’yım inanmıyom
Bu gelini ben mi sevdim
388. PINAR1999
Âşık Gaygılı’nın evinin alt taraflarında bir pınar bulunmaktadır. Bir gün evinde oturan Âşık
Gaygılı, dalgın gözlerle bu pınara bakarak hayallere dalar. Hayallere dalan Âşık Gaygılı bu pınara
aşağıdaki dörtlükleri söyler:

1998

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe ilçesinden Âşık Gaygılı
(Ali Türk) dan kendi evinde kamerayla derlenmiştir. 2018 yılında bestelediği bu türkünün isminin “Pınar”
olduğunu belirtmiştir.
1999
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Soruyorum pınarı bu sabah senden
Gelip de su içen gelin kimidi
Serinlesin diye rüzgâra ġarşı2000
Ak göğsünü açan gelin kimidi (gelin kimidi, güzel kimidi, kimidi?)2001
Bir hırsınan çıkmış baba yurdundan (baba yurdundan)
Ne yaptığını bilmiyordu derdinden
Gözü yaşlı bizim evin ardından
Ağlayarak geçen gelin kimidi (gelin kimidi, gelin kimidi, gelin kimidi, gelin kimidi?)
Âşık Ġaygılı der canından geçip
Mezarın ġapısın göňüllü açıp
Ayrılık zehrini erkenden içip2002
Dünyasından göçen gelin kimidi (gelin kimidi, gelin kimidi, gelin kimidi?)2003
389. KOCA ÇINAR2004
Kızlaç köyünde çok yaşlı devasa bir çınar ağacı bulunmaktadır. Bu çınar; Kızlaç halkının dibinde
dinlendiği, eğlendiği, mola verdiği, piknik yaptığı bir çınardır. Eski zamanlarda köyün kadınları
ve kızları dağlara odun yapmaya gitikleri zaman geri dönüşte bu çınarın dibinde sırtındaki
odunları yere bırakırlar, odunları bağladıkları kolanlarla bu ağaca salıncaklar kurar, yaptıkları bu
salıncaklarda sallanır, türkü söyler, eğlenirlermiş. Âşık Ahmet Biçer de bu çınarın dibinde
çocukken çok vakit geçirmiş, Biçer’in bu çınarla ilgili acı tatlı anıları olmuştur. Biçer; bu çınarın
heybeti, eski zamanlarda yaşadığı anıları gibi durumları göz önünde bulundurarak bu çınara
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġoca Çınar Ġoca Çınar2005

2000

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son dize ikinci tekrarında parantez içine aldığımız tekrarda “gelin kimidi, gelin kimidi?” şeklinde
söylenmiştir.
2002
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2003
Son dizenin ikinci tekrarında parantez içerisinde verdiğimiz “gelin kimidi” sözcüğü üç değil iki defa
tekrar edilmiştir.
2004
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.07.2020 tarihinde Bahçe’nin Kızlaç köyünden
1957 doğumlu Âşık Ahmet Biçer’den ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Ahmet Biçer, bu türküyü
2019 senesinde bestelediğini ve isminin de “Koca Çınar” olduğunu belirtmiştir. Bu ağaca Bahçe’nin ünlü
âşığı Âşık Gaygılı (Ali Türk) de bir türkü söylemiştir. Âşık Gaygılı’nun bu çınara söylediği türkü için bkz.
(Türk, ty: 149).
2005
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
2001
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Bütün ġuşlar saňa ġonar
Altından sular akar2006
Sen tarihsin Ġoca Çınar
Bin asırlık Ġoca Çınar
Ġızlar giderler oduna2007
Salınġac ġurar ġoluna
Türkü söylerler adına2008
Bin asırlık Ġoca Çınar
Sen tarihsin Ġoca Çınar
Yıldırım düşmüş üsdüne2009
Oluklar açmış içine
Tarih yazılmış adına2010
Bin asırlık Ġoca Çınar
Sen tarihsin Ġoca Çınar
Âşık Ahmed saňa geldi2011
Gölgende teleme yedi
Adıňa türkü söyledi2012
Bin asırlık Ġoca Çınar
Sen tarihsin Ġoca Çınar

Son üç dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda son üç dize “Altından pınar akar/Bin asırlık Ġoca
Çınar/Sen tarihsin Ġoca Çınar” şeklinde söylenmiştir.
2007
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
2008
Son üç dize iki defa tekrar edilmiştir. Son üç dizenin iki defa tekrarından sonra dördünü dize bir kez
daha tekrar edilmiştir.
2009
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
2010
Son üç dize iki defa tekrar edilmiştir.
2011
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
2012
Son üç dize iki defa tekrar edilmiştir.
2006
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390. GÖKÇEDAĞ I2013
Gökçedağ, Bahçe ile Hasanbeyli arasında bulunan yüksek bir dağdır. Bu dağın tepesinde çeşitli
şifalı bitkiler yetişmektedir. Bu şifalı bitkilerin içinde ise en meşhuru ada çayıdır. Âşık Ahmet
Biçer, bir yaz mevsiminde bu dağa çay toplamaya çıkar. Çayı topladıktan sonra Gökçedağ’ın
güzelliği, heybeti Ahmet Biçer’i duygulandırır ve orada bu dağa aşağıdaki türküyü söyler.
Çıkdım Göğcedağ’ın başına (başına)2014
Ġurban olam toprağına daşına (daşına)
Sanki girdim on üç on dört yaşına (yaşına)
Çok şirinsin Göğcedağı çok şirin (çok güzel, çok şirin oy)
İsderim sen her zaman yeşile bürün (oyy)
Açmış çiçeklerin kokuyor (kokuyor)2015
Ağcadağ da Göğcedağ’a bakıyor (bakıyor)
Pınarları şırıl şırıl akıyor (akıyor)
Çok şirinsin Ġávurdağı çok şirin (çok güzel, çok şirin oyy)
İsderim sen her zaman yeşile bürün
Üsdüne ġurulmuş rüzgar gülleri (gülleri)
Deli deli eser ġarbi yelleri (yelleri)
Derdli derdli söyler Âşık Ahmed dillerin (dillerin)
Çok şirinsin Ġávurdağı çok şirin (çok şirin)
İsderim sen her zaman yeşile bürün

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.07.2020 tarihinde Bahçe’nin Kızlaç köyünden
1957 doğumlu Âşık Ahmet Biçer’den ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Ahmet Biçer, bu türküyü
2019 yılında bestelediğini ve isminin de “Gökçedağ” olduğunu belirtmiştir.
2014
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Göğcedağ’ın” yerine “Ġávurdağı’nın” sözcüğü
kullanılmıştır.
2015
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Açmış yayla çayın kokuyor (kokuyor)” şeklinde
söylenmiştir.
2013
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391. KIZLAÇ KÖYÜ2016
Âşık Ahmet Biçer, kendi köyündeki derneğin düzenlediği “Toga Şenliği” adlı programa davet
edilir. Programda ne söyleyeceğini düşünürken kendi köyünün güzelliği aklına gelir ve bu
programda kendi köyünü anlatan bir türkü söylemeyi kararlaştırır. Köyünü göz önüne getiren
Âşık Ahmet Biçer aşağıdaki dizeleri şiir olarak yazar ve 2019 yılındaki bir programda yazdığı
şiiri türkü biçiminde sazıyla programda icra eder.
Ġızlaç köyü iki dağın arasına ġurulmuş
Atalardan Ġızlaç ismi verilmiş2017
Ġonca ġonca gülleri de derilmiş
Ne güzelsin Ġızlaç köyü ne güzel2018
İnsanları bu yörede çok özel
Ġarbi yeli ılgıt ılgıt esiyor2019
Ġızlaç suyu Çokrak’dan içiyor
Ortasından ġara yolu geçiyor
Ne güzelsin Ġızlaç köyü ne güzel2020
İnsanları bu yörede çok özel
Ġoca Çınarı yıkaması çok meşhur
Git Ayran’a pirzolayı ye aşır2021
Gel Ġızlac’a güzelliğini gör şaşır
Ne güzelsin Ġızlaç köyü ne güzel2022
İnsanları bu yörede çok özel

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe’nin Kızlaç
köyünden 1957 doğumlu Ahmet Biçer’den Bahçe’nin Kaman köyünde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Türkünün ismini Biçer, kendisi vermiştir.
2017
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2018
Bu dize iki defa tekrar edilmektedir.
2019
İlk dize iki defa tekrar edilmektedir.
2020
Son iki dize tekrar edildikten sonra son dize bir kez daha tekrar edimiştir.
2021
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2022
Son iki dize iki defa tekrar edildikten sonra son dize bir kez daha tekrar edimektedir.
2016
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Allah tekrarını nasip eylesin2023
Aramıza fitna fesat girmesin
Dua edin köye nazar değmesin2024
Ne güzelsin Ġızlaç köyü ne güzel
İnsanları bu yörede çok özel
Âşık Ahmet insanları seviyor
Ġışın gidip yazın köye dönüyor2025
Köyünde sevgi barış diliyor2026
Ne güzelsin Ġızlaç köyü ne güzel
İnsanları bu yörede çok özel
392. İLLE DE KIZLAÇ2027
Âşık Ahmet Biçer, 1976 yılında kendi köyündeki bir kıza âşık olur. Biçer’in annesi oğlunun
evlenme çağına geldiğini bildiği için her ortamda oğluna evleneceğin kız Kızlaç’tan olsun, sakın
dışardan kız alma, tarzında nasihat vermektedir. Âşık Ahmet Biçer de hem sevdiği kız hem de
annesinin bu sözleri üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler. Biçer, civar köylerin ahalisi bilhassa da
kızlarının özelliklerini göz önüne almıştır. Türküde geçen özel isimlerin çoğu Bahçe ve
Nurdağı’nın köy ve mezralarıdır.
Ġaraġaya isli olur
Ġaraburçlu pisli olur
Dünek ġızı yaslı olur2028
İlle Ġızlaç’ta Ġızlaç’ta
Arılar yapar balı

İlk dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda “Allah” yerine “Yarab” sözcüğü kullanılmıştır.
Son üç dize iki defa tekrar edilmektedir.
2025
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2026
Bendin son dizesi ve kavuştak iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Dünyada sevgi
barış istiyor” şeklinde söylenmiştir.
2027
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe’nin Kızlaç köyünden
1957 doğumlu Ahmet Biçer’den Bahçe’nin Kaman köyünde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
2028
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2023
2024
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Olucaklı giyer alı
Ġurderesi yazı malı2029
İlle Ġızlaç’ta Ġızlaç’ta
Hocanın gözü hecede
Dumanın gözü bacada
Ġaman birez yücede
İlle Ġızlaç’ta Ġızlaç’ta
Arıcaklı’dan ben ġız almam
İmamlı’ya zaten varmam
Topuzlu’ya hiç uğramam2030
İlle Ġızlaç’ta Ġızlaç’ta
Âşık Ahmet çalar sazı
Güzellerde bulur nazı
Ġızlaç’da onun gözü2031
İlle Ġızlaç’ta Ġızlaç’ta
393. YÜCE DAĞDAN BAKINIRDIM2032
Her gün işine giden Karacaoğlan’ın karşısına insan kılığında Şeytan çıkar, Karacaoğlan’a
hanımının kendini aldattığını söyler. Karacaoğlan ise insan kılığındaki Şeytan’a her seferinde
kendi hanımının kimseye bakmayacağını, kendini aldatmayacağını söylerek bu kişiyi

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Kömürler yazı malı” şeklinde
söylenmektedir.
2030
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizede “Topuzlu’ya” yerine “İbişlere”
sözcüğü kullanılmıştır.
2031
Son iki dize iki dafa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda çüncü dizede “onun gözü” söz gurubu yerine
“ġonca gülü” sözcüğü kullanılmıştır.
2032
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 27.07.2020 tarihinde Bahçe’nin Yukarı Karadere
köyünden 1959 doğumlu Hacer Gündoğdu’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Hacer Gündoğdu, bu hikâyeli türküyü ilkokul üçüncü sınıfta iken kendi köylerinde o zamanlar 60’lı
yaşlarda olan Veli Keleş’ten öğrenmiştir. Gündoğdu, bu hikâyeli türküyü Veli Keleş’ten nasıl öğrendiği
hakkında şu bilgileri vermiştir: Gündoğdu ilkokul üçüncü sınıfa giderken Veli Keleş, Gündoğdu’nun
ellerini açmasını istermiş. Gündoğdu ellerini açtıktan sonra Veli Keleş, Gündoğdu’nun avucunun içine
bakıp Gündoğdu’nun rızkının açık olduğunu söyledikten sonra Gündoğdu’ya bir şeyler söyleyeceğini, bu
söylediklerini ise aklında tutmasını istermiş. Veli Keleş, Karacaoğlan’a ait bir türkünün iki dörtlüğünü
Gündoğdu’ya, aynı türkünün diğer iki dörtlüğünü ise aynı yöntemle Gündoğdu’nun sınıf arkadaşına
söylermiş. Bu yüzden Gündoğdu, bu türkünün iki dörtlüğünü, diğer iki dörtlüğünü ise bilmediğini beyan
etmiştir.
2029
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önemsemez. Bir gün yine Şeytan, Karacaoğlan’ın karşısına insan kılığında çıkar ve
Karacaoğlan’a “Senin ġadının şu an için (örnek verim)2033 Ahmed’inen yatıyo.” der. Karacaoğlan
ise hanımının böyle bir şey yapmayacağını söylese de Şeytan iddasında ısrarcı olur. Karacaoğlan
ile insan kılığındaki Şeytan “yapardı-yapmazdı” üzerine iddiaya girerler. Şeytan, Karacaoğlan’ın
yanından ayrıldıktan sonra hemen Karacaoğlan’ın uyuyan hanımının üzerine kendi ceketini
koyar. Karacaoğlan, evine geldiğinde hanımının üzerinde bir erkek ceketi görünce beyninden
vurulmuşa döner ve karısının kendini aldattığını düşünür. Karacaoğlan, hanımına orada aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Yüce dağdan bakınırdım
Lale sümbül dakınırdım
Seni elden sakınırdım
Sen ellere uydun yavrum
Fani Ġaracoğlan fani
Veren alır tadlı canı
Geymedigim ġara donu
Dosd ġarşımda geydin benim
394. GÖKÇEDAĞ II2034
Bir gün Âşık Hüseyin Özdemir, Pehlivan Mehmet’in yanına sohbet etmeye gider. Pehlivan
Mehmet’in evinden Bahçe ve Hasanbeyli arasında rakımı yüksek Gökçadağ görünmektedir. Bu
dağın tepesinde geceleri yanan bir fener bulunmaktadır. Pehlivan Mehmet, orada bulunanlara
Gökçadağ’a bir türkü söylemesini ister. Orada bulunanlar da birer dörtlük söyleyerek bir türkü
oluşturmayı kabul ederler. Ancak bir türlü anlamlı bir türkü meydana getiremezler. Âşık Hüseyin,
kendisine iki gün süre verilirse bu dağa türkü söyleyeceğini belirtmesi üzerine oradakiler bu teklifi
kabul eder. Âşık Hüseyin, İskenderun Demir-Çelik Fabrikasında çalışırken mola verdikleri sırada
Gökçedağ’a aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar. Bu arada daha önceden Gökçedağ hakkında
oraları bilen birinden bilgi almıştır:

Tırnak içindeki söz, Hacer Gündoğdu’nun kendi sözüdür. Parantez içerisindeki söz de onun sözü olup
Ahmet’in temsili bir ad olduğunu belirtmek için kullanmıştır. Biz de bunu parantezle göstermeyi uygun
gördük.
2034
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe ilçesinin Arıklıkaş
köyünden Âşık Hüseyin Özdemir’den kendi evinde kamerayla derlenmiştir. Türkünün ismini kendisi
vermiştir.
2033
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Çıkayıdım Göğcedağ’ın başına
Sıkayıdım kekliğine ġuşuna
Puňarların benim geddi hoşuma
İçdim puňarından ġandım Göğcedağ
Göğcedağ senin de her yanın yoldur
Öğlen namazını başında ġıldır
Hırkıs Puňarı’nda ıspatan boldur
Doyulmaz senin otuna Göğcedağ
Zahmeri Puňarı (da) çok berrak akar
Siylanġaya’sı derler (de) Ayran’a bakar
Güzeller üsdünde ġol ġola atar
Düğün mü bayram mı başın Göğcedağ
Karlar yağmış senin yüce başına
Doyamadım ekmeğine aşına
Oturaydın Ġuzoluğu’n başına
Toplardım çayını senin Göğcedağ
Başına çıkınca görünür Ġaman
Eser ürüzgarı ne de çok yaman
Eğilip suyundan içdiğim zaman
Cana can katıyor suyun Göğcedağ
Baharda aşiret üsdüne ġonar
Güzeller suyundan içer de ġanar
Başında radarın ışığı yanar
Gecelerin gündüz oldu Göğcedağ
Savranlı İmamlı saňa yaslanmış
Yağmır yağdı avcıların ıslanmış
Açmış çiçeklerin başın süslenmiş
Kokar çiçeklerin başın Göğcedağ

1286

Âşık Hössün sazı burda bağladı
Ġoç Ali de Kürdoluk’da yayladı
Keklik Ali ġuşlarını avladı
Doyulmaz senin ġuşuna Göğcedağ
395. TURNALAR IV2035
Âşık Hüseyin Özdemir, ilk gençlik yıllarında bir kış günü Düziçi ilçesinde oturan dayısının yanına
gider. Dayısının hal hatırını sorduktan sonra dayısının kalması yönündeki ısrarına karşın evine
dönmek için oradan ayrılır. O gün de ilçeye kar yağmış olup her taraf bembeyazdır. A. Hüseyin
avlanarak Düziçi’nin doğu tarafındaki yüksek bir yere gelir. Orada bulunan bir çam ağacının
dibine oturur ve ilçeye doğru bakar. Çamın dibine çam dallarından dolayı kar düşmemiştir.
Buradan ilçeye doğru bakarken havada turnaların konmak için yer arar gibi inip havalandığını
görür. Turnalar bir türlü kardan dolayı yere konamazlar. A. Hüseyin, bu kuşların konacak bir yer
bulamayıp havada süzülmelerini görünce içinden türküyle bu kuşları kondurmak ve turnalara yol
göstermek geçer ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Düziçi Haruniye görmeden geçmen
Sakının durnalar suyundan içmen
Ġurtlar Ġalesi’ni havalı geçmen
Varın Dumanlı’ya eňin durnalar
Dumanlı’dan uçun Ġarkın’a geçin
Eyiyi kötüyü orada seçin
Hacı Osman dayımın çayın için
Varın hallarını görün durnalar
Kakın durnam kakın (da) Ġarkın’dan kakın
Lapaçlı Bilalik Botlar’a bakın
Dereler Türkoğlu Maraş’da yatın
Bir gece Maraş’da ġalın durnalar

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe ilçesinin Arıklıkaş
köyünden olan Âşık Hüseyin Özdemir’den kendi evinde kamerayla derlenmiştir. Türkünün ismini kendisi
vermiştir.
2035
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Maraş’dan kalkıncı geri dönünüz
Ġaman’ın güzelin gelin görünüz
Ġızlac’ın üsdünden beri geliniz
Ayran’ın suyundan için durnalar
Ayran’dan uçuncu Bahçe’ye gelin
Ötüşün durnalar bağrımı delin
Çok olur Bahçe’nin güzeli derler
Sorun Tarz(ı) Ali’den görün durnalar
Bahçe’den uçuncu ġanad açınız
Ötüşün durnalar neşe saçınız
Örencik Dağı’na ġucak açınız
Nohud’un köyüne ininiz durnalar
Nohud’a varınca orada durun
Ġadıoğlu Ali’yi arayıp bulun
Bulun gendini de hal hatır sorun
Sorun hallerini görün durnalar
Nohud’dan kalkıncı dağları aşma
Arıklıġaş köyünde yolun şaşma
Daşoluk’dan öte Dırbad’dan aşma
Varın Selemler’e enin durnalar
Selemler köyü de yayla sayılır
Eser ürüzgarı insan bayılır
Mezgitli ġızları güzel sayılır
Ġonun onları da görün durnalar
Mezgitli’den öte Kokar’a geçin
Eğelenin durnalar suyundan için
Demirc(i) Ömer derler (de) dost eyi seçin
Eğlenin yanında ġalın durnalar
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Göğcedağ da Ağcadağ’a bakıyo
Durnam bu tellerin beni yakıyo
Âşık Hösün size destan yakıyo
Darılıp sözüme ġızman durnalar
396. DÜLDÜL DAĞI V2036
Bir gün Âşık Hüseyin Özdemir, Düziçi ilçesinin kuzeyinden akan Sabun Çayı civarındaki
Mehmet Bey’in Bendi denen yerde bulunan bir değirmene gider. Değirmenin öbür taraflarında
Çamlıgabırlık denen yere ağaç almaya gider. Oradan Düldül Dağı’na bakınca efkârlanır ve
aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar. Bu arada Düldül Dağı, A. Hüseyin’in yıllardır dikkatini
çeken bir dağdır. Bu dağa karşı eskiden beri bir hayranlığı, sevgisi vardır.
Noldu da Ġoca Düldül ne olmuş
Etrafı mor sümbüllü bağ olmuş
Akan sularından alt yanın (da) göl olmuş
Seyreder durursun gölüne Düldül
Çok dağlar gördüm de bulunmaz deňgin
Akġaya Dumanlı senin meneňdin
Gördüm geyiklerin beslersin geňdin
Meler geyiklerin yöreňde Düldül
Hani tarla hani takım yok olmuş
Dereler depeler su ile dolmuş
Evlerin içine balıklar dolmuş
Oynar balıkların gölünde Düldül
Bir yanın Toroslar bir yanın Maraş
Tarihlere ġarışmış yaşadığın yaş
Gel seninle beraber olalım ġardaş
Gezdir beni dağlarında ey Ġoca Düldül

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe ilçesinin Arıklıkaş
köyünden olan Âşık Hüseyin Özdemir’den kendi evinde kamerayla derlenmiştir. Âşık Hüseyin, türkünün
son dörtlüğünü hatırlayamadığı için icra edememiştir. Türkünün ismini kendisi vermiştir.
2036
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397. SAĞLIK OLSUN GELİRİM BİR GÜN2037
Âşık Hüseyin Özdemir, çocukluk yıllarında ailesine ait davarları gütmektedir. Bir gün yine
davarları güderken ikindi üzeri acıkır ve annesinden yemek ister. Annesi de yufka ekmeğini
ufalayıp ayranın içine koymasını ve yanına bir soğan doğrayıp yemesini ister. A. Hüseyin,
annesinin dediği yemeği yemek istemez ve bu duruma içerler. Aradan uzun bir zaman geçtikten
sonra A. Hüseyin askere gider. Askerdeyken Kıprıs Barış Hareketi olur. Kendi askeri birliğiyle
beraber ilk önce Mersin’e oradan da Kıprıs’a hareket için yola çıkar. Mersin’e geldiğinde
Türkiye’nin birçok yerinden askeri birliklerin beklediğini görür. Kendisi de diğer askerlerle
hareket için emir beklemeye başlarlar. İşte bu bekleme sırasında aklına çocukluğunda annesinin
yufka ekmeğini ayrana katıp yanına da soğan doğramasını istediği aklına gelir. Bunun yanında
Kıprıs Rum Kesimine nefret duyguları kabarır. Bir yandan memleket özlemi bir yandan Kıprıs
Rum Kesimi’nin haksızlığına kininden dolayı duygulanarak aşağıdaki dörtlükleri söylemeye
başlar.
Yemezidim ekmeginen ayranı
Ben olmuşum o Kıprıs’ın hayranı
Analar babalar yapsın bayramı
Sağlık olsun gelirim bir gün
Elde olsa ġanatlanır uçarım
Kıprıs Adası’na bayrak açarım
Urum Makaryos’un ġanın içerim
Sağlık olsun ana gelirim bir gün
Meleşiyor ġoyunların ġuzusu
Mevzilere girmiş ana ġuzusu
Allah’a yalvarın Hak’kın yazısı
Sağlık olsun ana gelirim bir gün
Ġafesde beslenen ġınalı keklik
Elimde silahım belim fişeklik

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde Bahçe ilçesinin Arıklıkaş
köyünden olan Âşık Hüseyin Özdemir’den kendi evinde kamerayla derlenmiştir.
2037
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Urum Makaryos’u amma eşşeklik
Sağlık olsun ana gelirim bir gün
Kıprıs’ı dersen de bir böyük ada
İçinde yatıyor Mehmetçik baba
Urum Makaryos’un sözleri ġaba
Sağlık olsun ana gelirim bir gün
Kıprıs’ı dersen de tarlası taşlı
Âşık Hössün sesi dağları aşdı
Anayın babayın gözleri yaşlı
Sağlık olsun ana gelirim bir gün
398. İMAMLI KÖYÜ2038
İbrahim Açıkgöz, Bahçe ilçesine ve kendi köyü eski ismi İmamlı yeni adı Gökmustafalı için
aşağıdaki dörtlükleri söylemiştir. İkinci dörtlüğü kendi köyünün iri yapılı insanlarını göz önünde
bulundurarak söylemiştir:
Kimse bilmez Bahçelinin huyunu
Yabancılar içer Ayran Suyu’nu
Cuvaloğlu Cuval ġurbandır ona
Bir İmamlı bir de canım oy Bahçe’m
Göndeleni sorarsan da onulmamıştır
Yanından yönünden yonulmamıştır
Böyle omuz adam görülmemiştir
Sıyrılıp eti de gemik yuvası
399. SU KAVGASI2039

Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 29.07.2019 tarihinde İmamlı köyünden 1939 doğumlu Cuval
İbrahim lakaplı İbrahim Açıkgöz’den Ahmet Ceylan’ın Aslanlıbel’deki işyerinde kamerayla derlenmiştir.
2039
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 29.07.2019 tarihinde bahçe’nin Kızlaç köyünden olan
1940 doğumlu İsmet Yılmaz’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. İsmet Yılmaz bu türküyü Tatlı
Cuma denen bir adamdan on, on beş yaşlarında iken öğrenmiştir. Bu türküyü Tatlı Cuma’nın kardeşi Tatlı
Ali, söylemiştir.
2038
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Kızlaç köyünün kuzey yamaçlarında bir pınar vardır. Yaz mevsiminde bu pınarın suyunu köylüler
sırasıyla tarla ve bahçelerini sulamak için kullanmaktadır. Yaz mevsiminde bazen bu su için
kavga çıkmaktadır. Uzun yıllar önce köydeki bir kişi, yine su yüzünden çıkan bir kavgadan sonra
aşağıdaki dörtlükleri söylemiştir:
Yaz gelirse de bakın Ġızlaçlının hangine
Hurşid de ġubarıyo gendi gendine
Sokranarak geder suyun bendine
Efendim tütünüm ġurudu diye
Ġadı Hössün suyu tarraya dıkdı
Emin (de) arkada badlıcana yıkdı
Bu sefer de döllesin de Düneğ’e gedicįm
Çocuklarıma yeyecek edicįm
Fereçoğlu der kine gedelim suyun bendine
Varıp oraya kellemi ġırdırrım
Hökümete geder (de) keşif ġaldırrım
Efendim tütünüm ġurudu diye
Ġolġazarcık’da su akıyor derede
Bu su da hangimize yeter Yaradan
Bekiroğlu heç çıkmıyor aradan
Bu sefer de sulayım da ġırıcım
Fakıroğlu ġarıkcığını ayıtlar
Kötü Üsteli de çetilciğini ġayıtlar
Meryem Hasan (da) Ġızlaç deyi öğütler
Aman ġomşular dövüşmeyin deyi
Fakıroğlu da ġuradayı aldı yörüdü
Sekidede’de ġara ġabaklarım uldu çürüdü
Fakıroğlu da der ki senle nöbedimiz biridi
Benim tarram ġumsal bir daha sulayım
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400. YAYLA HASRETİ2040
Eskiden Çukurova ve Gavurdağı Türkmen aşiretleri göçerevli bir yaşam sürdüğü için yazları
yaylaya, kışları ise ılıman yerlere inmekteydi. İbrahim Salman’ın köyü de yayla olan bir köydür.
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarının çoğunluğu başta kendi köyü ve bu köyün yaylalarında
geçmiştir. Salman, bir gün evinde otururken hem kendi çocukluk yıllarında çıktığı yaylaları hem
de çok uzun yıllar önce yöre halkının yazları çıktıkları yaylalar aklına gelerek dugulanır ve
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Kalktı mı ola Dumanlı Dağı’nın dumanı
Yığıncık Beli’nde görmeli Uzunkabırı
Báğkonağı Yaylası’na ġurmalı çadırı
Benim yaylaları göresim geldi
Gölyeri’ne inip de duranlar
Çaralağan’da mola verenler
Hırkızpınarı’nda konup kalanlar
Gedip ordan bir su içesim geldi (içesim geldi)
Gedik’den aşıp gedenler
Develerin birbirine çatanlar
Uzundere Bazaryeri’nde yatanlar
Hacıkahya’yı göresim geldi (göresim geldi)
Haçbeli Yaylası gözel olmalı
Dışbıdak Yaylası ün vermeli
Yoğunoluk Yaylası’nda kadıları görmeli
Gedip onları göresim geldi (göresim geldi)
Ada Dağı hep yüksekdan bakar
Eteğinden Daşlıca Pıňar’ı akar
Pazaralağı’nda şakirler yatar
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde aslen Bahçe’nin Yaylalık
köyünden olup Bahçe merkezde oturan 1950 doğumlu İbrahim Salman’dan kendi evinde ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. İbrahim Salman, bu hikâyeli türküyü 2018 yılında söylediğini ve türkünün
isminin “Yayla Özlemi” olduğunu belirtmiştir.
2040
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Gedip onlardan hesap sorasım geldi (sorasım geldi)
Yoğunoluk Yaylası böyle olmalı
Kaledibi’nde çilek, domatis yemeli
Kanlıġoz’a gedip piknik yapmalı
Gedip orda piknik yapasım geldi (yapasım geldi)
Hele bakın Meded Yaylası nasıl olmuş
Sordum suval eddim Kaleciğ’i İspir de ölmüş
İspirler Fındık Mahallesi viran olmuş
Oturup orda ağlayasım geldi (ağlayasım geldi)

Salman diyor da bunu bilmeli
Çakıroğlu Farsak köyüne varmalı
Hoğdu Yaylası’na ġara çadırı ġurmalı
Gedip oraya çadır ġurasım geldi (ġurasım geldi)
401. AKÇADAĞ2041
Akçadağ, Bahçe ilçesinin sembol dağlarından biridir. Akçadağ’ın hemen karşısında ise Gökçedağ
bulunmaktadır. Akçadağ’ın tepesinde ziyaret denen bir de kutsal bir mezar olduğuna
inanılmaktadır. Salman, Bahçenin sembol olan iki dağından biri olan Akçadağ’a aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Kıvrım kıvrım gider yolu
Burcu burcu kokar çiçeği çayı
Yükseğinde radarı
Gelin görün Ağcadağ’ı
Ġışın bitmez boranı
Başından gedmez dumanı
Yazın çayır çimeni

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 22.07.2019 tarihinde aslen Bahçe’nin Yaylalık
köyünden olup Bahçe merkezde oturan 1950 doğumlu İbrahim Salman’ın evinde İbrahim Salman’dan ses
kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Türkünün ismini kendisi vermiştir.
2041
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Gelin görün Ağcadağ’ı
Namlı namlı ġarı yatar
Yükseğine duman çöker
Türlü türlü çiçek açar
Gelin görün Ağcadağ’ı
Baharda ġarı kakar
Altından çayır çimen çıkar
Temmuzda çayı çiçek açar
Gelin görün Ağcadağ’ı
Eteğinden pıňar akar
Çevresinde otlar biter
Gelen orda piknik yapar
Gelin görün Ağcadağ’ı
Arıoluk derler adına
Doyulmaz suyunun dadına
Yazın bahar ayında
Gelin görün Ağcadağ’ı
Ağcadağ hep yüksekden bakar
Neşesine neşe ġatar
Eteğinden uçaklar geçer
Gelin görün Ağcadağ’ı
Salman diyor ne yapmalı
Yükseğine çıkmalı
Çevresine bir bakmalı
Gelin görün Ağcadağ’ı
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402. TEZ YETİŞ2042
Bir gün Âşık Sadık Suna tarlada çalıştıktan sonra bir yere oturur ve Suna’nın aklına eski günleri
gelir. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki yaşanmışlıklar Sadık Suna’ya aşağıdaki dörtlükleri
söyletir:
Tükendi çareler billah zordayım
Müşgül bir haldeyim durma tez yetiş
Ne bir dosdum ne de halım soran var2043
Ne halde olduğum gayri sez yetiş
Yazma ahdımızı coşġun sellere
Sevdamızı verme azgın yellere
Yâr beni düşürme zalım ellere2044
Nolur iki satır kelam yaz yetiş
O yâr benim imanımdır dinimdir
Cesedde can damarımda kanımdır
Tez yetiş üstüme ġayrı sonumdur2045
Divane Sadığ’a mezar ġaz yetiş
403. YETER YARADAN2046
Âşık Sadık Suna yaklâşık 10 yıl önce ciddi anlamda maddi sıkıntılar çeker. İşleri iyi olmayan
Suna kendisine bir çıkış yolu da bulamamaktadır. İşte böyle bir psikolojik ruh hali içindeyken
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ah çekmeden duman çıkar başımdan
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 06.08.2019 tarihinde Sumbas’ın Reşadiye köyünden
1958 doğumlu Sadık Suna’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu türkünün ismini
kendisi vermiştir.
2043
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2044
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Gel beni bırakma gurbet ellere”
şeklinde söylenmiştir.
2045
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Tez yetiş üstüme belki sonumdur”
şeklinde söylenmektedir.
2046
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 06.08.2019 tarihinde Sumbas’ın Reşadiye köyünden
1958 doğumlu Sadık Suna’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Sadık Suna bu
hikâyeli türküyü 2010’lı yıllarda söylediğini ve isminin de “Yeter Yaradan” olduğunu belirtmiştir.
2042
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Değirmenler döner gözüm yaşından
Mecnun’un çekdiği aşk ataşından2047
Bu benim çekdiğim beter Yaradan2048
İnsan-ı Kâmil’den hisse alırız
Hakk’ın dergâhına secde ġılarız
Eyyüp de derd çekdi El Hak biliriz2049
Sadığ’ın da derdi beter yaradan2050
404. ÜZERİM TAHTALANDI2051
Âşık Sadık Suna 1979 yılında askerdeyken bir rahatsızlık sonucu hastanede ameliyat olur.
Ameliyat olduğu hastane koğuşunda o zaman 87 yaşında Gümüşhaneli yaşlı bir amca da ameliyat
olmuştur. Sadık Suna bu adamla aynı koğuşta dokuz gün kalır. Adam giderken Sadık Suna’ya
aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Baba der hama derdim
Sığmıyor dama derdim2052
Ġatar ġatar yük tudmuş2053
Gidiyor Şam’a derdim2054
Bu yaşlı amcanın bu dörtlüğü Sadık Suna’yı çok etkilemiştir. Bu dörtlüğe kendince bir güfte
yaptıktan sonra kendisi de bir dörtlük söyleyerek türküyü tamamlamıştır.
Ey ağam noktalandı

2047

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dize ikinci defa tekrar edildikten sonra son dize bir kez
daha tekrar edilmektedir.
2049
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2050
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dize iki defa tekrar edildikten sonra son dize bir kez daha
tekrar edilmiştir.
2051
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 06.08.2019 tarihinde Sumbas’ın Reşadiye köyünden
1958 doğumlu Sadık Suna’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Sadık Suna bu
hikâyeli türküyü 1979 yılında söylediğini ve türkünün isminin de “Üzerim Tahtalandı” olduğunu
belirtmiştir.
2052
İki defa tekrar edilmektedir.
2053
Son dize dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dize ikinci defa tekrar edildikten sonra son dize bir
kez daha tekrar edilmiştir.
2054
İki defa tekrar edilmektedir.
2048
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Derdimiz çoktalandı2055
Yetiş ġabrim üsdüne2056
Örtüldü tahtalandı2057
405. YETER ŞU VERDİĞİN ZULÜM2058
Âşık Sefer, bir olaya çok içerlemiş ve bu duygu üzerine aşağıdaki dörtlükleri söylemiştir. A.
Sefer, bu türküyü bestelediği zaman Sadık Suna’yı yanına çağırır ve besteyi Sadık Suna’ya söyler.
Sadık Suna bu türküyü orada öğrenmiştir. Güftesini Sadık Suna kendisi yapmıştır.
Yeter şu verdiğin zulüm
Derd çekecek yokdur halım
Çekeceksen çek ġurtulum2059
Mansur gibi dara beni (dara beni, dara beni, dara beni)2060
Yükleddin dünyanın ġamın
Sürmedim sefasın demin
Dakdın ağzıma aşk gemin2061
Dayim sürdün hara beni (hara beni, hara beni, hara beni)2062
Bilmem Sefer’in suçu ne
Ġaddın ġamlılar göçüne
Çıkamıyom el içine2063
Eddin yüzü ġara beni (ġara beni, ġara beni, ġara beni)2064

İki defa tekrar edilmektedir.
Son dize dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dize ikinci defa tekrar edildikten sonra son dize bir
kez daha tekrar edilmektedir.
2057
İki defa tekrar edilmektedir.
2058
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 06.08.2019 tarihinde Sumbas’ın Reşadiye köyünden
1958 doğumlu Sadık Suna’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Bu hikâyeli türkü,
Sadık Suna’nın kendi köyünde yaşamış ve 2000’li yıllarda ölmüş olan Âşık Sefer Tuna’nın kendi bestesidir.
2059
Dörtlüğün icrasından sonra üçüncü dize üst üste iki kez tekrar edilmiştir.
2060
Üçüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra dördüncü dize ise bir kez daha tekrar edilmiştir. Ancak
ilkinde üç defa tekrarlanan “dara beni” söz öbeği ikinci tekrarında iki defa tekrar edilmiştir.
2061
Dörtlük bir defa söylendikten sonra üçüncü dize iki defa tekrar edilmektedir.
2062
Üçüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra dördüncü dize bir kez daha tekrar edilmektedir. Ancak
ilkinde üç defa tekrarlanan “hara beni” söz öbeği ikinci tekrarında iki defa tekrar edilmiştir.
2063
İlk dörtlük söylendikten sonra üçüncü dize iki defa tekrar edilmektedir.
2064
Üçüncü dize iki defa tekrar edildikten sonra dördüncü dize bir defa tekrar edilmektedir. Ancak ilkinde
üç defa tekrarlanan “ġara beni” söz öbeği ikinci tekrarında iki defa tekrar edilmiştir.
2055
2056
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406. KADİRLİ’DEN İZMİR ÇEŞME’YE GİDDİ2065
Kemal Yanar’ın Ahmet adında bir oğlu, İzmir’in Çeşme ilçesinde astsubay olarak görev yaparken
1997 yılında küçük kardeşi Kürşat kaza geçirir. Astsubay olan Ahmet, kardeşinin kaza yapması
üzerine Kadirli’ye gelir. Vücudunda birçok kemiği kırılan Kürşat’ı Adana’da hastaneye yatırırlar.
Hastanede elleri, kolları, bacakları sarıldıktan ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra Kürşat’ı eve
getirmek isterler. O dönemde Kadirli’de biri belediyeye biri de hastaneye ait olmak üzere iki
ambulans vardır. Ambulansların yoğun olmasından dolayı sıra kendilerine gelmez. Ahmet,
arabası olan bir iki arkadaşına kardeşi Kürşat’ı eve götürmesi için arasa da kimse Kürşat’ı eve
götürmez. Astsubay olan Ahmet, kardeşini Adana’dan evine getirecek bir araba bulamamasına
çok sinirlenir ve bir araba kiralayarak kardeşini evine getirir. Kardeşini evine getirdikten sonra
Ahmet, bir araba bulamamasına, bir iki arkadaşının kendisine yardımcı olmamasına çok içerlediği
için babasına Kadirli’nin bundan sonra kendisine haram olduğunu, bir daha buraya gelmeyeceğini
söyler. Kemal Yanar ise oğlunu teselli etmeye çalışsa da oğlunu ikna edemez. Kürşat iyileşince
Ahmet, görev yerine döner ve gerçekten de uzun süre Kadirli’ye gelmez. Bu süreçte Ahmet, her
hafta kardeşlerini, anne babasını aramakta, her ay düzenli olarak babasına gerekli yardımı
yapmaktadır. Yine bu süreçte Kemal Yanar’a hısımları, akrabaları, eş dostları Ahmet’in
memlekete neden gelmediğini, bir sorun olup olmadığını ima eden sorular sormaktadır. Kemal
Yanar da bir sıkıntı olmadığını söylemektedir. Kemal Yanar, oğlunun uzun süre gelmemesi,
çevresindeki kişilerin devamlı Ahmet’i sorması, birkaç düğünde ve cenazede oğlunun olmaması
gibi nedenlere dayanarak bir gün duygulanır ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġadirli’den İzmir Çeşme’ye giddi
Ġardaş ana bacı hepisi biddi
Neddiyse oğula gurbed el eddi
Terk eddi sılayı geri dönmüyor
Seni soranlara söyledim yalan
Kim mi sordu eş dosd akraba filan
Ġul Allah’dan ġorkdu utandı ġuldan
Haya duydu âlem kimse sormuyor

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 25.10.2020 tarihinde aslen Kadirli’nin Harkaçtığı
köyünden olup Kadirli merkezde oturan 1941 doğumlu Kemal Yanar’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
2065
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Zaman geldi herhal eyledi zuhir
Birine darılıp gücendin zahir
Kime küsdün kime eyledin ġahir
Evdeki ehliyal suçun bilmiyor
Ġardeşin yeni vefad eyledi
İçimdeki acıları bilmedi
Düğün ġurdum bacısına gelmedi
Yüreğimde ateş ciğer yanıyor
Gelin hele bacım ġardaşım gelin
Ben Emine’yi eyliyom gelin
Abisi Ahmed’e bir haber verin
Ġardaş ġuşağını Kürşad bağlıyor
Mehmet Hakkı Kürşad boynunu büker
Tuğba’yla Emine gözyaşı döker
Teyzen halan emmin burnunu çeker
Doksan beşlik anam sorup ağlıyor
Mehmet baba ġurban alak deyince
Üzüldüm incindim kendi gönlümce
Ġoňşu ġurban kesip payı verince
Ellerim bişirir dudak yemiyor
Hasreti gelenler güler ġasılır
Bizim evde sedirlere tutulur
Anlım ġırış ġırış surad asılır
Ġamzeler yılışsa yüzüm gülmüyor
Bir elimde ġalem birinde káğıd
Çok söyledim amma dudmadın öğüd
Bende bir hıçġırık ananda ağıd
Pınarlar sulandı dere çağlıyor
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Seni sordum gelip geçen yolcuya
Not bırakdım çeşmedeki Hancı’ya
Dayanıyom bedenimde acıya
İçimdeki sızılarım dinmiyor
Daha çok gençsin neyi bilirsin
Öldüğüm duyunca belki gelirsin
Bu Kamil Yanar’ın neyi denirsin
Yeni gelen nesil seni bilmiyor
Kemal Yanar’ın oğlu Ahmet daha sonraki yıllar kendi memleketi Kadirli’ye gelmiş; ailesi,
akrabaları, dostlarıyla hasret gidermiştir.
407. OSMAN AKDOĞAN’IN KÖRÜ TOPALI2066
Kemal Yanar, yıllar önce bir terzide işçi olarak çalışır. Yanar’ın ustası Osman Akdoğan, hem iyi
bir terzi hem de muhtarlar derneği başkanıdır. Bu türküyü söylediği 1988 yılında köy ve mahalle
olmak üzere Kadirli’de toplam 63 muhtarlık vardır. Şahan ve Osman adında iki kişi de Osman
Akdoğan’ın kalfalarıdır. Osman, belinden mağdur birisi olup çalışırken gözlük kullanmaktadır.
Şahan’ın ise bir (sağ) ayağı kısadır. Osman ile Şahan, terziye gelen köy mahalle muhtarlarından
her zaman yardım talebinde bulunurlar ve ev ihtiyaçlarını bu şekilde karşılarlar. Bu durumdan
rahatsız olan iş yeri yeri sahibi Osman Akdoğan, Yanar’a şunlara bir şeyler söyle de bir daha
böyle davranmasınlar, der. Yanar da ustasının bu isteği üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Osman Akdoğan’ın körü topalı
Vallahi aratmaz aşırı abdalı
Haraca bağlamış altmış muhtarı
Şehirde silahsız eşġıya gibi
Sağları ġısa da uzundur solu
İkisinin (de) bir görünüyor boyu
Cebinde bozuk paralar dolu

Bu hikâyeli türkü, 06.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Sumbas’ın Reşadiye köyünde
oturan Sadık Suna’nın evinde 1941 doğumlu Kemal Yanar’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir.
Kemal Yanar, bu türküyü 1987-88 yıllarında bestelemiştir.
2066
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Cami ġapısında dilenik gimi
Yan gelmiş orta masaya yatıyor
Tütününü küle ġatıyor
Ot diye dudağına atıyor
Tükürüyor yere ötürük gimi
Ala sakça gendine şahanım demiş
Fak fuk kasasından paralar yemiş
Muhtar Ali Can’a babamsın demiş
Ali Can’a anasını getirik gimi
Usda hesapların görüp parayı görmüş
Paralarını bir bir eline vermiş
Kâmil bir sandalye çekip oturmuş
Bütün işlerini bitirik gimi
408. MAHMUT TAŞKAYA’YA TAŞLAMA2067
Kemal Yanar, 1987’de bir terzide çok samimi olduğu Osman Gürsoy ile birlikte çalışmaktadır.
İşyerinin sahibi ve aynı zamanda ustaları ise Osman Akdoğan’dır. Yanar, samimi olduğu Osman
Gürsoy’a ara sıra takılır, dörtlük söyler. İş yerine ara sıra da Mahmut Taşkaya gelip gitmektedir.
Arkadaşı Osman Gürsoy, Mahmut Taşkaya’ya Yanar’ı gösterek şuna bir şeyler söyle de benle
uğrşmasın, der. Mahmut Taşkaya da ben ona bir şeyler söylerim, sen merak etme, der. O yıllarda
Kadirli’de bulunan Sülemiş’te âşıklar atışması programı yapılmaktadır. Bu programa Mahmut
Taşkaya ve Osman Akdoğan da katılır. Osman Akdoğan, kalfası Osman Gürsoy’un Kemal
Yanar’a dörtlük söyleme ricasını hatırlatır ve Mahmut Taşkaya, Kemal Yanar’a bir dörtlük söyler.
Osman Akdoğan bu dörtlüğü bir kağıda yazar ve gelip Yanar’a okur. Dörtlük şöyledir:

Uzun mu uzun boyun
Terziye benzemez soyun
Dikirli mi Binboğa mı bilmem nere köyün

Bu hikâyeli türkü, 06.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Sumbas’ın Reşadiye köyünde
oturan sadık Suna’nın evinde Kemal Yanar’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kemal Yanar,
bu hikâyeli türküyü 1987 yılında söylemiştir.
2067
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Kamil Yanar’a selam olsun
Osman Akdoğan bu dörtlükleri Yanar’a okuduktan sonra mizahi bir üslupla Yanar’ın da Mahmut
Taşkaya’ya bir dörtlük söylemesini ister. Hatta Yanar’a yardımcı olmak adına Mahmut
Taşkaya’nın bir açığını anlatır. Bu açık şudur: Mahmut Taşkaya, çok sevdiği kaputunu
kaybetmiştir. Kemal Yanar, bu bilgiyi aldıktan sonra Mahmut Taşkaya’ya takılmak maksadıyla
mizahi bir üslupla aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Mahmut Sülemiş’den selamın geldi
Ben eyiyim senin hallerin nasıl
Duydum ġabudunu ġaybedmişsin
Ġışın üşürsün sırtında çulların nasıl
Sülemiş’den yuvarlanırsın aşşā
Sen Avşar ġargını ben Türkmen uşağı
Elimde bekliyom gerbe ġaşağı
Sırtın toz çamır tımarın nasıl
Kâmil’le uğraşma gel eyle töbe
Bu halininen giremen eve
Sen önde ardında tam elli deve
Boş mu yüklü mü kervanın nasıl
409. ALLAH RAHMET ETSİN ĠIR BEKİR2068
Mehmetli’de oturan Mehmet Topbaş adında bir adamın iki tane beygiri vardır. Mehmet Topbaş,
bu beygirlerle başta tarlasını sürmekte, yük taşımaktadır. Günlerden bir gün bu beygirlerden biri
ölür. Beygirin biri ölünce Mehmet Topbaş, işlerini tek beygirle halletmek zorunda kalır. Vural
Topbaş, bu ölen beygire mizahi yolla aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Allah rahmet etsin Ġır Bekir
El bağla divana dur Bekir emmi

Bu hikâyeli türkü, 06.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Sumbas’ın Mehmetli beldesinde
oturan 1944 doğumluVural Topbaş’tan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Vural
Topbaş, bu hikâyeli türküyü on beş yaşlarında söylemiştir.
2068
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Bilirim öteki iyi çalışır
Onunla çitleri sür Bekir emmi
Beygir ölmüş sen dolanır yatarsın
Tek beygiri hat hat deyi yitersin
Durma yüz derisin kurut satarsın
Duzlayıp duvara ger Bekir emmi
Üç kilo bekmeze satıldı deri
Yedin Bekir emmi bekmezi yörü
Maraşlı alacak bekmezi geri
Poküs yap ağzını ġır Bekir emmi

Niyaz der ki gez beygir ara
Gezsen de havaya olmasa para
Yatıyor ġır beygir serilmiş yere
Üşüşmüş köpekler yer Bekir emmi
410. MEHMETLİ BELDESİ2069
Vural Topbaş, on-on beş yaşlarında kendi ailesinin hayvanlarını otlatırken bir dağ yamacına gelir
ve oradan kendi beldesini seyretmeye başlar. Kendi beldesinin güzelliğine hayran kalan Vural
Topbaş, aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Ġurulmuş bir yere yanın bahçeler
Şendir insanın yerin Mehmetli
İnsana bir hörmet gösteremez
İçinden kalkıp da birin Mehmetli
Etrafından sular çağlar akışır
Güzellerin âşıklara çekişir
Açmış güller burcu burcu kokuşur

Bu hikâyeli türkü, 06.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Sumbas’ın Mehmetli beldesinde
oturan 1944 doğumlu Vural Topbaş’tan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Vural Topbaş, bu
hikâyeli türküyü on beş yaşlarında söylemiştir.
2069
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Göğsü güllü gezer yârin Mehmetli
Köyümüze Mehmet adı verilmiş
Yeşil dallar birbirine sarılmış
Bir akarsu başucuna ġurulmuş
Doğar yüce dağa nurun Mehmetli
Koca Çınar orta yerin bilirim
Yeşil çayır suyun çağlar olurum
Ne fakir ne zengin olur gelirim
Zor besler köylüyü varın Mehmetli
Aşığa eylerler onulmaz nazar
Sarı ayvaları narınan pazar
Vurun iki poküs bağrını ezer
Çeliktir insanın erin Mehmetli
Ġul Niyazi der ki narın meşhurdur
Yiyen alır boğazına aşırdır
Alacaksa gelir hemen deşirdir
Sarı portakalın narın Mehmetli
411. EŞKIYALAR TARAFINDAN VURULAN ASKERİN AĞIDI2070
1955-56 yıllarında Sumbas’a bağlı Mehmetli beldesinde bulunan bir askeri karakolun komutanı
iki askeri Mehmetli’nin civarında bulunan yaylalara güvenlik için devriyeye gönderir. O
zamanlarda ormanlardan kaçak olarak odun kesmeye gelenleri yakalamak için askerler ve orman
kolcuları geceleri dağlarda devriye atarlar. Mehmetli Karakolu komutanın gönderdiği bu iki
asker, akşam namazına doğru Çiçeklidere mevkisine gelir. Burada bulunan Şivşiroluk denen bir
pınara yaklaştıklarında bu pınarın başında iki adamın oturduğunu görürler. Gördükleri bu iki
adamdan biri eşkıya (eşkıyanın lakabı Tulukçu’dur) diğeri ise ona azık getiren sıradan bir
köylüdür. Askerlerin geldiğini gören eşkıya azık getiren kişiye sen burada kal, ben saklanacağım
Bu hikâyeli türkü, 06.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Sumbas’ın Mehmetli beldesinde
oturan 1947 doğumlu Mehmet Yavuz Arslan’dan inşaat halindeki bir mescitte ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Bu ağıdı Mehmetli beldesinde yaşamış Kul Mustafa lakaplı Mustafa Büyükaslan, ölen askerin
arkadaşının ağzıyla bestelemiştir. Bu ağıdın bir varyantı için bkz. (Şimşek, 1993: 218-219).
2070
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der ve oradan ayrılır. Tabii, askerler bu kaçan adamı görürler. Pınarın başına gelince askerler
adama kaçan adamın kim olduğunu ve nereye gittiğini sorarlar. Adam da bir arkadaş olduğunu ve
tuvalete gittiğini söyler. İki asker, bu durumdan şüphelenince askerin biri azık getiren adamın
yanında kalır, diğeri kaçan eşkıyanın peşine düşer. Bu arada eşkıya biraz uzaklaşınca askerlerin
gittiğini düşünerek tuvalet ihtiyacını gidermek için oturur. Asker, bu kaçan eşkıyayı epey bir
aradıktan sonra eşkıyanın tuvaletini yaparken üstüne gelir ve silahını eşkıyaya doğrultarak
kıpırdama, der. Eşkıya ayağa kalkar, askere alt tarafının açık olduğunu söyleyerek pantolonunu
giymek için askerden izin ister. Aslında eşkıyanın amacı pantolonu giyerken çaktırmadan
belindeki silahıyla askeri vurmaktır. Asker de masumane bir şekilde izin verir. Pantolonunu çeken
eşkıya, silahını çektiği gibi askere ateş eder ve askeri orada şehit eder. Eşkıya, askeri vurduktan
sonra şehit olan askerin silahını da alarak oradan kaçar. Silah sesini duyan diğer asker (adı
Veli’dir) hemen silahın sesinin geldiği yere koşarak geldiğinde arkadaşının kanlar içinde cansız
yattığını görür. Arkadaşının vurulduğunu gören asker, beyninden vurulmuşa döner ve hemen
pınar başındaki diğer adamı yakalamak için pınarın yanına geldiğinde bu adamın kaçtığını görür.
Asker çaresiz ve üzgün bir halde vurulan askerin başında takviye kuvvetlerin gelmesini bekler.
Mehmetli beldesinde oturan Âşık Kul Mustafa, bu olay üzerine şehit olan askerin arkadaşı
ağzından aşağıdaki ağıdı söyler:
Ne yatıyon arkadaşım
Yolumuza gitmiyek mi
Memmetli’ye varamazsak
Daşköprü’de yatmıyak mı
Bulunmaz mı çaren senin
Çok ağrıyan neren senin
Ġan akarak can veriyon
Ne tarafta yaran senin
Ġurşun yana yatırdı mı
Takadını bitirdi mi
Seni vuran itin oğlu
Silahını götürdü mü
Bir dabanca kár mıyıdı
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Ġardaş gözün kör müyüdü
Ne yatıyon ala ġanlı
Anan baban var mıyıdı
Kötü ġurşun vermez soluk
Başın olmuş delik delik
Vurur havızın ġırarım
Sebebisin Şivşiroluk
Cahil ġafa gezerin mi
Hak defteri yazarın mı
Şurda duran iki kiraz
Dibi senin mezarın mı
Biz cahiliz genç yaşımız
Belayı buldu başımız
Sorarlarsa ne derim ben
İşde geldi yüzbaşımız
Çarşambaydı oldu sali
Ġardaş bugün oldum deli
Ne yatıyon ala ġanlı
Başucunda bekler Veli
Ġurşun cana ġıydı mı ola
İki üç dedi saydı m(ı)ola
Gurbet elde öldün ġardaş
Anan baban duydu m(u)ola
Gelen bakar geçen bakar
Bir gün ġalsa ceset kokar
Ġasevetli Ġul Mustafa’m
Her ölene ağıt yakar
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412. YAYLA ÖZLEMİ2071
Habibe Topçu, ailesiyle birlikte yazları küçükken kendi köylülerinin ve ailesinin yıllardır
gittikleri atadan dededen kalma Maksutoğlu, Ağlıca yaylalarına gidermiş. Habibe Topçu,
evlendikten sonra uzun süre bu yaylalara gidemez. Bir gün evde otururken çocukluğunda gittiği
yaylalar aklına gelir ve yıllardır gidemediği bu yaylalar burnunda tütmeye başlar. Topçu, bu
yaylalara ve Kadirli civarındaki yaylaları da türküsünün içine katarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Avlık Ġatırala yolu
Günece Paşaoluğu belli
Çağlayan dayımın yeri
Gezin görün yaylaları2072
Katırala şehir oldu
Çıtırıklı derdi buldu
Daraklık geride ġaldı
Gezin görün yaylaları2073
Gürleviğ’in dar yokuşu
Masıdoluğu’nun enişi
Köşürge’nin yan bakışı
Gezin görün yaylaları
Ġamalıklık serin olur
Giden ġardaş hayat bulur
Suyu soğuk sıhhat verir
Gezin görün yaylaları
Yeter hatın bacım yeter
Ayrılık ölümden beter

Bu türkü, 06.08.2019 tarihinde Kadirli’nin Harkaçtığı köyünde oturan 1954 doğumlu Habibe
Topçu’dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Habibe Topçu, bu türküyü yaklâşık 10
yıl önce (2009) söylemiştir. Türkünün 6. ve 7. dörtlükleri Habibe Topçu tarafından derleme esnasında icra
edilmemiştir. Bu dörtlükler, türkünün yazılı olduğu deftere bakılarak eklenmiştir. Türkünün ismini kendisi
vermiştir.
2072
Son dize iki defa tekrar etmektedir.
2073
Son dize iki defa tekrar etmektedir.
2071
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Masıdoluğu’na ġurbanım
Ağlıca gözümde tüter2074
Ġadirli’nin yaylaları
Mis kokar hep dağları
Yazın yaylaya giderler
Çukurova’nın ağaları
Andırın’ın ġıvrım yolu
Yaylanın güzeldir balı
Parmaksız’ın ovaları
Gezin görün yaylaları
Habibe’nin garip sözü
Ağlıca’da ġoca yazı
Söyler Ġocaboğa ġızı
Gezin görün yaylaları2075
413. OTURMUŞLAR DİZE DİZE2076
İbrahim Benli, yeni evli iki geline aşırı derecede ilgi duyar. Ancak kadınlar İbrahim Benli’ye hiç
pas vermezler. Bu iki kadın için yanıp tutuşan İbrahim Benli bu iki geline aşağıdaki dörtlükleri
söyler.
Oturmuşlar dize dize
Can dayanmaz şöyle naza
Gelin ciramanım size
Yakdın kül eyledin beni
Saza sürerler durnayı
Göze çekerler sürmeyi

2074

Son dize iki defa tekrar etmektedir.
Son dize iki defa tekrar etmektedir.
2076
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden
1927 doğumlu Kâmil Yüksel’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kâmil Yüksel,
bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce öğrenmiştir.
2075
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Yasak edin şu sürmeyi
Öldürüyor iki gelin
Bu gelin kimden ħayramış
Neçe suları boylamış
Baňa bir türkü söylemiş
Aşığımış meğer gelin

Gel gelin derse girelim
Âşık olduğunu bilelim
Áňer çakışmak istiyesen
Buyur odaya varalım
414. ĀŞAMIŇAN MİLLET TOPLANDI BİZE2077
1933 yılında İbrahim Benli, köyün diğer gençleri gibi askere çağrılır. Askere gitmeden önce,
köylüler askere gideceklerin evlerinde toplanırlar. İbrahim Benli de askere gitmeden önce
köydeki bazı kişileri ziyaret eder. Köylüler İbrahim Benli’nin evinde toplandığı zaman askere
alınma işlemlerinin durduğu haberi gelir. İbrahim Benli, bu haberi alınca aşağıdaki dörtlükleri
söyler.
Āşamıňan millet toplandı bize
Öğüt kárım dēl ne deyim size
Allah yardım edsin halka hepimize
Doğru Ġadirli’ye geder yolumuz
Topal Ġarı’nın da yanına vardım
Ġarı ağladı da fikire daldım
Orda fırġatlandım bir türkü aldım
Hep şubeye görünecek elimiz
Köprüye vardık da tam viraj çıkdı
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden
1927 doğumlu Kâmil Yüksel’den en kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Kâmil Yüksel,
bu hikâyeli türküyü uzun yıllar önce öğrenmiştir. Kamil Yüksel, bu türkünün birkaç dörtlüğünü unuttuğunu
belirtmiştir. Aynı türkünün varyantı için bkz. (Erkoçak, 1998:148-149).
2077
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Yörümeyen beygirler sel ġimi akdı
Harp olucu diye belimi bükdü
Heç bir işe varmaz oldu elimiz
Bozġuyā vardık da yolum dörd oldu
Çor çocuk ağlaşdı o da derd oldu
Erġoçak bağı çalı bütün ġurd oldu
Ġurdlar varıyo çekilsin sürümüz
Cığcığ’a vardık da yarı yolumuz
Herħal yorulmussuk kalkmaz ġolumuz
Benden selam söylen dosda yârene
Duz egmāni helal edsin elimiz
Şube binbaşısı da verdi öğüdü
Hep camiye doldurdular yiğidi
Ne çok çıkışıyor herħal böyüdü
Aladağ esdi soldu gülümüz
Uyduranım der de söylüyor gendi
Ağlaşdı milleti boşandı bendi
Bunu söyleyen de İbrahim Benli
Şim(di)den keri desdan okur dilimiz
415. BENLİ EMİNE’NİN KOCASINA SÖYLEDİĞİ AĞIT2078
Şerife Benli’nin ninesi Emine, yaşı epey ilerlemiş olan ve evli çor çocuk sahibi olan halasının
oğluyla on beş yaşındayken evlenir. O zamanlar, altın, paradan daha çok itibar gördüğü için
insanlar kazandıklarını altına çevirirlermiş. O dönemler aynı zamanda göçerevli bir yaşamın
hüküm sürdüğü zamanlardır. Şerife Benli’nin ninesi Emine ile dedesi göç zamanı gelince
hazırlıklarını yaparlar ve yollara düşerler. Giderken Emine hamile olduğu için atın üstünde, kocası
ise yayan hayvanları sürmektedir. Bu arada biriktirdiği altınları da beline sardığı kuşağın içine

Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden 1936
doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şerife Benli, bu ağıdı çocukluğunda
öğrenmiştir.
2078
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yerleştirmiştir. Zamanla bu altınları taşıyamayınca atın üstündeki karısının belindeki kuşağa
koyar. Yaylaya varınca altınların karın bölgesine yaptığı basınçtan dolayı Emine’nin karnındaki
çocuk ölür. O yaz yaylada kalıp güz mevsimi gelince tekrardan kışlaklarına gelirler. Emine’nin
yaşlı olan kocası, hastalanır. Ölmeden önce de Hacı adında oğlunu kardeşine emanet eder ve
sonraki günlerde de ölür. Kocasının ölümüne oldukça üzülen Emine orada aşağıdaki dörtlükleri
söyler.
Ġadaňı aliyim Fatma2079
Sesini sesime ġadma
Düğün sanıp halay çekme
Ölen senin ağan dál mi
Āġşam olur sabah olmaz
Gözlerime uyku gelmez
Hacı’yı amanad eddin
Emmiden de baba olmaz
Hacı’mın yalıňız Hacı’sı
Cahan’dan gelir sucusu
Gelin ġoňşular ağlaşalım
Yok mu bunun çit bacısı
Ġoca ħular ġoca ħular
Otu yüzüngüğü cağlar
Yekin bibim oğlu yekin
Dayın ġızı yalıňız ağlar
Ġayalarda öter keklik
Sularda da biter odluk
Yekin bibim oğlu yekin
Gününde görmedim yokluk
Fersini aldım elime

Fatma, Emine’nin kocasının erkek kardeşinin hanımıdır. Fatma, kayının öldüğünü duyunca feryat figan
ağlar. Ağıdı söyleyen Emine bu dörtlükte bu duruma değinmektedir.
2079
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Siğimi çaldım belime
Yekin bibim oğlu yekin
Yenice geddim elime
416. SİYAH SÜRME ÇEKİNMİŞSİN2080
Düğünlere giden Karacaoğlan; düğünlerde saz çalmakta, türkü söylemektedir. Karacoğlan,
karısının iki saç telini alarak cüzdanına koyar. Karacaoğlan, bu iki saç telini birbirlerine sürttüğü
zaman anında istediği yerde olmaktadır. O dönemde biri, Karacaoğlan’ın hanımından çok
hoşlandığı için kadını durmadan rahatsız eder. Bu adam kadına sürekli “Senin arkanda bir gün
bacı ġardaş ġımı yatak, ben saňa bir eziyet edmem.” der. Karacaoğlan’ın hanımı ise her defasında
bu teklifi geri çevirmektedir. Bir gün Karacaoğlan, bir düğüne kınacı âşık olarak çağrıldığında bu
kişi bundan istifade edip Karacaoğlan’ın hanımını sırt sırta yatmaya zorla da olsa ikna etmeyi
başarır ve sırt sırta yatarlar. Karacaoğlan, saz çalıp türkü söylerken sazından tını gelmemesi
üzerine kötü giden bir şeyler olduğunu anlar. Karacaoğlan, oradakilere biraz beklemelerini,
kendisinin biraz dolaşıp geleceğini söyledikten sonra odadan çıkar. Odadan çıktıktan sonra
cüzdanındaki hanımının saçının iki telini birbirine sürtmesiyle evine gelmesi bir olur. Eve
geldiğinde hanımının yanında birinin yattığını görür. Onları bu halde görünce sırtındaki cübbeyi
onların üzerine örttükten sonra düğün evine geri döner. Karacaoğlan’ın cübbesi tılsımlı olduğu
için Karacaoğlan’ın hanımı ve yanındaki adam sabah olmasına karşın uyanamazlar. Bütün konu
komşu, merak edip eve girince Karacaoğlan’nın hanımıyla bir adamı aynı yatakta uyurken
görürler. Boğazında sarı hakik olan Karacaoğlan’ın hanımının saçları bir gecede bembeyaz
olmuştur. Düğünden gelen Karacaoğlan, hanımına aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Siyah sürme çekinmişsin
Al ġınalar yakınmışsın
Ben engelden sakınırken
Sen engele dakılmışsın
Bāzında da sarı ħakık
Zülüfü gerdana dökük

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden
1936 doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şerife Benli, daha çocukken
komşularına bir adam geldiğini ve türkü söylediğini belirtmiştir. Nenesiyle birlikte kendisi de bu icra
ortamında bulunmuş ve bu türküyü orada öğrenmiş olmakla birlikte son dörtlüğünü unutttuğunu
belirtmiştir.
2080
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Ġaş bir yana ġalbin yıkık
Dosdum neler duydun bugün
Arık altında puňar olsan
Akar akar diňer olsan
Susasam (da) susumdan ölsem
İçmem senden şimden keri
Ġudlu yüzlü yorgan olsan
Ġuş tüyünden döşek olsan
Zehmeride donsam ölsem
Yadmam sennen şimden keri
417. ÖNLERİNDEN CAHAN AKAR2081
Şerife Benli’nin annesinin dayısı Gıdış Gısacık, Sarpınağzı’ndan Damcı adıyla bilinen bir adamın
kızıyla evlidir. Bir gün Gıdış Gısacık’ın evine Omar denen bir adam misafir olur. Şerife Benli de
o sırada oradadır. Bu arada Gıdış Gısacık’ın kendine göre âşıklığı vardır. Omar, G. Gısacık’tan
bir türkü söylemesini ister. Omar, Kırmacılı köyündendir. Gıdış Gısacık, biraz da eğlenme amaçlı
her bir dörtlükte civar köyleri tanıtan türkü söyler. Omar’ın köyü Kırmacılı, üç bölümden
oluşmaktadır. Gısacık, Omar’ın Kırmacılı köyünden olması hasebiyle Omar’a takılmak amacıyla
bu köyden olumsuz bahsederek aşağıdaki türküyü söyler:
Önlerinden Cahan akar
Ġaşlarını geri yıkar
Ağca ceren gimi seker
Sarpınağzı gözelleri
Köylerinin ardı daşlı
Gözelleri hilal ġaşlı
Güvel ördek yörüyüşlü
Kesmeburnu gözelleri

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden
1936 doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şerife Benli, bu türkünün iki
dörtlüğü daha olduğunu, ancak kendisinin hatırlamadığını dile getirmiştir.
2081
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Köylerinin ardı ġaya
Bakamadım doya doya
Şahsı beňzer doğan aya
Bahçelinin ġözelleri
Köylerinden geçilmez
Sularından içilmez
Abdallardan seçilmez
Ġırmacılı’nın gözelleri
Develeri çifte çaňlı
Gözelleri püsgürme beňli
Yumacık kipri mi sanlı
Ġırmacılı’nın gözelleri
Köylerinin önü mezer
Yel eser de ġumu tozar
Berduş ġumu ġosġa gezer
Ġırmacılı gözelleri
Seherden yaylaya göçer
Mazgac’ın suyunu içer
Göt ağzında çokça s…
Cığcığ’ın gözelleri
Âşık Süllü’m burda ġalak
Ħak yoluna ġurban olak
Kimi hürü kimi melek
Bozguyu’nun gözelleri
418. KARISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ADAMIN AĞIDI2082

Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden 1936
doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Benli, bu türküyü daha çocukken
komşularına bir adam geldiğini ve türkü söylediğini, kendisinin de türküyü bu icracıdan öğrendiğini
2082
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Eski zamanlarda bir kadın, kocasını kayını yani kocasının kardeşiyle aldatmaktadır. Bu kadın,
kayınıyla anlaşıp kocasını öldürtür. Bu adamın arkasından ise bacısı aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Sabaħınan sabaħınan
Ġayfe gelir tabağınan
Bacın Eşe ġurban olsun
Ġucāġında bebeġinen
Sabaħınan kalkdı mıdı
Ġanlar akar başdan başa
Kör olasıca avradın usda
Ġıyar mı ġardaş ġardaşa

Azizliye Azizliye
Duman çökmüş çöl yazıya
Ġurtarırım oğlum seni
İrengel dolu gaziye
Azizli’ye vardı mıdı
Çalgıları çalınıyá
Ġurtarırım oğlum seni
Binbaşılık veriliyá
419. AYŞE GELİNİN AĞIDI2083
Çok eski zamanlarda Ayşe adında yeni evli bir gelin, Ceyhan Nehri’nde elini yüzünü yıkarken
başındaki yazma nehre düşer. Yazmayı nehirden kurtarayım derken kendisi de nehre düşer ve
bağırmaya başlar. Ayşe Gelin, nehirde çırpınarak boğulur ve gözden kaybolur. Ayşe Gelin’in
boğulduğu yerin civarında “Gala” denen mevkide bir kadın uzaktan Ayşe Gelin’in boğulduğunu
görür ve boğularak ölen bu gelinin ardından aşağıdaki dörtlükleri söyler:

belirtmiştir. Benli, bu ağıdın daha fazla dörtlükten oluştuğunu ancak kendisinin icra ettiği bu iki dörtlüğü
hatırlayabildiğini belirtmiştir.
2083
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden 1936
doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şerife Benli, bu ağıdı çocukluğunda
öğrenmiştir.

1316

Aňşa’m su içinde m(i) ola
Örgüsü saçında m(ı) ola
Ayak yalın gezmez bacım
Edigü içinde m(i) ola2084

Nesini deyim nesini
Ġala’da duydum sesini
Duyan eller çekdi m(i) ola
Gelin Ayşe’min yasını
Ġoyun gelir ġuzuyuňan
Ayağının tozuyuňan
Gelin Ayşe’m sele gedmiş
Yanı çifte ġuzuyuňan
Ġoyun gelir yata yata
Çamırlara bata bata
Gelin Ayşe’m sele gedmiş
Ilgımlardan duta duta
Henge babam ġızı henge
Yenice oturdun cenge
Zor muymuş babam ġızı
Âlemin başına yenge
Aňşa’mın verdiği yağlık
Açmadım daha dürülük
Nereye gedse bilirim
Başına izár bürünük
Aňşa’m su içinde m(i) ola
Örgüsü saçında m(ı) ola

Şerife Benli, bu ağıdı ilk etapta şiir şeklinde icra etmiştir. Ricamız üzerine ezgiyle de icra etmiştir. Bu
dörtlük, şiir şeklinde icra edildiğinde söylenmemiş olup ezgiyle icra esnasında söylenmiştir.
2084
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Ayā yalın gezmez bacım
Ediği gıçında m(ı) ola
Su içinde biten ılgın
Ulam ulam ulamalı
On yedi gün oldu
Daha beli dolamalı
420. ŞERİFE’NİN AĞIDI2085
Çok eski zamanlarda Goca Gaffar adında bir adamın Şerife adında çok akıllı bir kızı varmış. Bu
kızı, asker kaçağı olan Deli Bıçak Musa adında birine verirler. Deli Bıçak’ın Şerife dışında bir
hanımı daha vardır. Eskiden hayvancılık yoğun olduğu için Deli Bıçak da hayvancılıkla
uğraşmaktadır. Bunlar, içinde bir pınar bulunan kendi tarlalarına hayvanlarına daha iyi bakmak
için çadır kurarlar. Hayvancılıkla uğraşan bu ailenin yaşamı böyle sürüp gitmektedir. Deli Bıçak
Musa’nın babası Goca Deli Bıçak, bu çadırın reisi olduğu için bütün çadır halkı bu adamı
dinlemekte ve bu adama saygı göstermektedir. Ancak bu adam acımasız ve sert bir adamdır. Bir
gün bu adam, her zamanki gibi gelinlerine hayvanların sularının hazır olması, sütlerin sağılması
gibi bir dizi emir verir. Verilen emirleri elinden geldiğince yerine getirmeye çalışan Şerife Gelin,
işlerin yoğunluğundan dolayı verilen birçok emri yerine getirmesine karşın emrin birini
yetiştiremez. Verilen emrin birinin yerine gelmemesine çok sinirlenen Goca Deli Bıçak, Şerife’ye
birkaç tokat atar. Bunu içine sindiremeyen Şerife, bir ağaca asılarak intihar eder. Tabii, bu
durumdan kimsenin haberi olmaz. Şerife’nin ortalıkta görünmemesi üzerine Şerife’yi aramaya
çıktıklarında Şerife’nin bir ağaçta asıldığını görürler. Şerife’yi ağaçtan indirirler ve üstüne bir örtü
örterek yere koyarlar. Ancak bu arada halk arasında Şerife’nin intihar mı ettiği yoksa kayınbabası
tarafından mı öldürüldüğü konusunda dillendirilmeyen bir şüphe bulunmaktadır. Oraya toplanan
halktan biri Şerife’ye aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Üsdüne örtmüşler ağca
Durulur mu sen ölünce
Dadlı cana ġıyılır mı
Ġayınbaban darılınca

Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden 1936
doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şerife Benli, bu ağıdı çocukluğunda
öğrenmiştir. Ağıdın varyantı için bkz. (Poçulu, 2012: 149).
2085
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Dizgini almış yörümüş
Eri görüp darılmamış
Soykalar ġalası kesme
Asılıncık ġırılmamış

Ayna darak hep belinde
Gelin ellerin dilinde
Anası üceden dáňer
Şerife görükmez evinde
Şâşık Şerife ġızım şâşık
Zülüf altına garışık
Şehit isen ħatın ġızım
Mezarında yanar ışık
421. SULTAN’IN AĞIDI2086
1940 veya 1950’li yıllarda Kesmeburnu’ndan Sultan ile Hüseyin Düzgün nişanlanırlar ve
düğünleri kurulur. Düğünden sonra Sultan’ı damat evine getirmek için yola çıkarlar. Bu arada
Hüseyin Düzgün’ün köyünden bir kadına çok önceden biri, kehanette bulunur gibi “Sen
ġalabalığa gedme, sen bir ġalabalıkda vurulacān.” der. Bu kadın da bu korkudan dolayı hiçbir
kalabalık ortama girmez. Ancak bu kez bu kurala uymaz ve Sultan’ı oğlan evine getirdiklerinde
damat evinin avlusunda kucağında çocuğuyla gelin alayının damat evine gelmesini seyreder. O
zamanlar gelin at ile getirilirmektedir. Elinde “çifte” denen bir tüfekle atın başını tutan Poyraz
Ali, yanındakilere “Çifteyi dutun da gelini indirim” diyerek tüfeğini oradaki birine uzatırken
tüfek yere düşer ve ateş alır. Tüfeğin ateş alması üzerine kurşun kadına isabet eder ve kadın al
kanlar içinde yere yığılarak ölür. Ölmesine rağmen kucağındaki çocuğunu bırakmayan kadının
Çavuş adındaki başka bir çocuğu, annesinin ölümü üzerine feryat figan ağlamaya başlar. Orada
bulunan biri, bu hazin ölümün ardından aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Eşiklē yıkılmış da

Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Bahçe köyünden 1936
doğumlu Şerife Benli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Şerife Benli, bu ağıdı çocukluğunda
öğrenmiştir.
2086
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Al ġanlara beleniyo
Başucunda Çavuş oğlu
Anam deyin dolanıyo
Namazını heç geçirmez
Tarlaların bucağında
Eşiklē yıkılmış da
Daha bebek ġucağında
Adlı gelir tızgım tızgım
Düğünleri geldi bozgun
Baħtı ġara Sultan ġızım
Zilifini kesin düzgün
Ali’ye vurman maħana
Çifteyi omuzundan düşürdü
Hepisi Allah’ın emri
Nikâh gecesi şaşırdı
Ötüyüzden beri yüze
Acı ħabar geldi bize
Kötü sözler söylemeyin
Baħtı ġara Sultan ġıza
422. KABAK TÜRKÜSÜ2087
Çok uzun yıllar önce köyün birindeki bir adam, tarlasına sebze diker ve bunları özenle yetiştirir.
Aynı köyde vurdumduymaz, helalı haramı gözetmeyen Mehirlioğlu’nun büyükbaş hayvanları, bu
sebzeliğe girer ve sebzeliği tarumar eder. Bu hadiseyi ise aynı köyden Kara Fakı adında bir adam
görmüştür. Bu olaydan bir iki gün sonra sebzeliğini gezmeye giden adam; sebzelerinin tarumar
olduğunu görünce kan beynine sıçrar. Sebzelerin kimisinin tepelendiğini, kimisinin yendiğini,

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Kazmaca
köyünün Tülüceler Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Ali Tülüce’den Bahçe köyü sınırları içerisinde açık
bir alanda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Tülüce, yıllar önce bu hikâyeli türküyü dayısı Âşık
Veli Sağlamer’den öğrendiğini ve türkünün isminin “Kabak” olduğunu belirtmiştir. Türkünün bir varyantı
için bkz. (Karakaş, 2011: 644-645).
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kabakların ise tepelenip içine sinekler çöktüğünü çaresiz bir ruh haliyle izler. Aşırı derecede
sinirlenen sebze sahibi, bu olayın peşine düşer ve Kara Fakı’dan gerçeği öğrenir. Hesap sormak
için Mehirlioğlu’nun yanına varır ama Mehirlioğlu, sebzeleri hayvanlarının yediğini inkâr eder.
Adam çaresiz bir şekilde evine döner ve aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bak şu ġabağın halına
Sinekler çókmüş dalına2088
Ġávır zaten Mehirl(i)oğlu
Bakmaz malına malına2089
Domatisin ġarnın yarmış
Baldırcanı kökden ġırmış2090
İnkâr edme Mehirl(i)oğlu
Yerken Ġarı Fakı görmüş2091
Biderin aldım Mardin’den
Öldüm ġabağın derdinden2092
Ġoymam saňa Mehirl(i)oğlu
Seni (de) göçürrüm yurdundan2093
Ġabağın ġalmamış hayrı
Yaprakları ayrı ayrı2094
Bir bişmesin yiyemedim
Yaza (da) çıkmam öllüm ġayrı2095
Bu türküyü söyleyen adam tarlayı gezerken bir çalının içinde telef olmamış bir kabağı görür. Bu
kabağı göre adam orada aşağıdaki dörtlükleri söyler2096:

İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ġávır” sözcüğü yerine
“deyyıs” sözcüğü kullanılmıştır.
2090
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2091
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2092
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2093
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2094
İlk iki dize iki defa tekrar edilmektedir
2095
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “İflah (da) olmam öllüm ġayrı”
şeklinde söylenmiştir.
2096
Ozan Ali Tülüce ile 23.12.2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde bu dörtlüğü bir
önceki derlemede verdiğini unuttuğunu söyleyerek ilgili dörtlüğü ve hikâyeyi de şiir şeklinde icra etmiştir.
2088
2089
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Yemiş ġabağın irisin
Aldı canımın yarısın
Ġurban olam ġabak saňa
Çalı saklamış birisin
423. GÜZEL KARATEPE2097
Ali Tülüce’nin köyü ile Karatepe köyünün yakın olması ve de Karatepe köyünde dayısı Veli
Sağlamer olmasından dolayı bu köye sık sık gelip gitmektedir. Bu köyün doğal güzelliğine hayran
olan Tülüce bu köye olan duygularını aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Var mı daha güzel senden
Eli güzel Ġaratepe
Ceyhan akar doğusundan2098
Seli güzel Ġaratepe
Yemyeşil bitki örtüsü
Ne güzel dağların süsü
Halkının hoşdur şivesi2099
Dili güzel Ġaradepe
Durakları var garajı
Yollarının çok virajı
Burda Aslantaş Barajı2100
Gölü güzel Ġaradepe
Memurları yazar okur
Çalışır hep zengin fakir

Bu hikâyeli türkü, 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Karatepe köyünün Sağlamerler Mahallesinde
oturan Veli Sağlamer’in evinde Osmaniye’nin Kazmaca köyünün Tülüceler Mahallesinde oturan Veli
Sağlamer’in yeğeni 1956 doğumlu Ali Tülüce’den ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Tülüce bu
hikâyeli türküyü 2010’lı yıllarda bestelediğini ve türkünün isminin “Güzel Karatepe” olduğunu belirtmiştir.
2098
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2099
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2100
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2097
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Sarıdüz’de kilim dokur2101
Eli güzel Ġaradepe
Her yeri güzellik dolu
Ozanıdır Âşık Veli
Düğün bayramda yeşili2102
Alı güzel Ġaradepe
Hasancıklı Sağlamerler
Cennet gibi her bir yerler
Ahmet Çakıc(ı)oğlu derler2103
Keli2104 güzel Ġaradepe
Her yeri piknik gözesi
Herkesin gelir gezesi
Aslantaş Tarih Müzesi2105
Yılı güzel Ġaradepe
Ozan Ali aşġa geldi
Söyledi sazını çaldı
Baştan başa asfalt oldu2106
Yolu güzel Ġaradepe
424. BERİT DAĞI2107
Ali Tülüce’nin geçim kaynaklarından biri de arıcılıktır. Arıcılık yapmaya başladığından bu yana
yazın arılarını Kahramanmaraş’ın Göksun sınırları içerisinde yer alan Berit Dağı eteklerine

2101

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2103
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2104
Buradaki “Keli” sözcüğü Karatepe köyündeki bir adamı temsil etmektedir. Bu adamın sadece
kulaklarının arkasında saç olduğu için “Kel” diye bilinmektedir. Bu dize de bu adama atıfta bulunmaktadır.
2105
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2106
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “başdan başa” yerine “her
tarafı” sözcüğü kullanılmıştır.
2107
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Osmaniye’nin Kazmaca
köyünün Tülüceler Mahallesinde oturan 1956 doğumlu Ali Tülüce’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Ali Tülüce, bu hikâyeli türküyü tahmini olarak 8-9 yıl önce (2010-2011 yılları)
söylemiştir. Ayrıca Tülüce, butürkünün ismini kendisi vermiştir.
2102
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götürmektedir. Ali Tülüce’ye göre yazlı kışlı başından kar eksik olmayan Berit Dağı’nın başını
yer yer sis de kaplamaktadır. Berit Dağı; ormanıyla, güzelliğiyle, yeşilliğiyle, heybetiyle, Ali
Tülüce’nin çok dikkatini çeker. Bir gün bu dağla kendini kıyaslayarak aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Berid Dağı neden şans yokdur bizde
Aynı haller mevcuddur ikimizde
Ġarın eksik olmaz baharda yazda2108
Senin ġışın benim ġışım aynısı
Ġarardıçlar kök saplamış böğrüne
Ġızıl ġurdlar kervan olmuş çiğiline
Tüm dikenler mekân ġurmuş bağrına2109
Senin döşün benim döşüm aynısı
Tüm dikenler mekân ġurmuş döşüne
Hükmeylemiş toprağına daşına
Ġışlı yazlı duman çöker başına2110
Senin başın benim başım aynısı
Ozan Ali isder başından aşmak
Berid Dağı bu ġaderi değişmek
Bütün vakdim afetlerle uğraşmak2111
Senin işin benim işim aynısı
425. ÜCESİNDE LAMLI LAMLI ĠARIN VAR2112

2108

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizenin son sözcüğü “bağrına” yerine
“döşüne” sözcüğü söylenmiştir.
2110
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2111
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2112
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Kadirli’nin Karatape köyünün
Sağlamerler Mahallesinden 1939 doğumlu Veli Sağlamer’den kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Veli Sağlamer, bu hikâyeli türküyü yıllar önce Hacı Memmed lakaplı Mehmet
Bülbül’den öğrenmiştir. Türkü, şiir şeklinde icra edilmiştir.
2109
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Göçerevli bir yaşam sürüldüğü eski zamanlarda Karacaoğlan, yaylaya göç eden bir gruba rastlar.
Karacaoğlan, bu göçün varmak istediği dağları uzaktan görünce orada aşağıdaki dörtlükleri
söyler:
Ücesinde lamlı lamlı ġarın var
Seni yaylamanın zamanı dağlar
Başından aşmaya yokdur dekatım
Ġalmadı dizinde dermanım dağlar
Yaz gelir elleri çözülür ġonar
Güzeller suyundan içer de ġanar
Küpeler ġulakda mum gimi yanar
Bakdıkça efkârım artıyor dağlar
Yağmır yağar yeşil odlar bitirir
Yel eser de kokusunu getirir
Sarı çiçek servan ġurmuş oturur
Ġarışmış laleňe çimenin dağlar
Sarı çiçek sallanıyor nazıňan
Dem sürelim on beşinde ġızıňan
Şimdi öňsüz ġaldım gırık sazıňan
Ah çekdikçe tüter dumanım dağlar
Ġaracoğlan der de çökdüm oturdum
Bağ bahça dikdim de meyve yetirdim
Alnı top perçemli yavrı yitirdim
Bir köşeňde ġaldı gümanım dağlar
426. BEN GEDİYOM ĠUZULARIM ELVEDA2113

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Kadirli’nin Karatape köyünün
Sağlamerler Mahallesinde yaşayan 1939 doğumlu Veli Sağlamer’den kendi köyündeki evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Veli Sağlamer, bu türküyü beş yıl önce (2014) söylemiştir.
2113
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Rüyasında kâbuslar gören Veli Sağlamer, kan ter içinde uyanır. Üstü terden sırılsıklam olmuştur.
Hanımını uyandırıp kendisine elbise getirmesini söyler. Hanımının getirdiği elbiseleri giyen
Sağlamer, bu kez hanımından bir kalem ve kâğıt getirmesini rica eder. Türkü söylemeye dermanı
kalmayan Sağlamer; ölmeden önce çocuklarını, gelinlerini, eş-dostlarını aklına getirerek kâğıda
aşağıdaki dörtlükleri yazar:
Şu yalan dünyaya direk m(i) olucum
Sankı sefa sürüp murad m(ı) alıcım
Heral vadem temam ġayri ölücüm
Ben gediyom ġuzularım elveda
Ölürken dillerim tavhid söyleye
Düşmanlar şâd olur dosdum ağlaya
Mevla’m aħretimi mamur eyleye
Ben gediyom ġuzularım elveda
Ali yáğen (de) ağıdımı söylesin
Leyla ġızım babam deyi ağlasın
Ġarılarım haġġın halal eylesin
Ben gediyom ġarılarım elveda
Memmed oğlum haplarımı getirsin
Hürü ġızım başucumda otursun
Şaban oğlum hatimimi indirsin
Ben gediyom ġuzularım elveda
Müslüm oğlum sefil sefil ağlasın
Haydar oğlum silahımı yağlasın
Cenned ġızım ġaraları bağlasın
Ben gediyom ġuzularım elveda
Elif ġızım mezarımı yoklasın
Emrah oğlum gelir deyi beklesin
Dayım ġızı defterimi saklasın
Ben gediyom dayım ġızı elveda

1326

Okulunuz başarıyla bitirin
Takdirinen teşekkürü getirin
Dedeniz yok boş evinde oturun
Ben gediyom torunlarım elveda
İsminizi teker teker saymadım
Defter biddi yazacak yer ġoymadım
Birinizin geçmez sözün duymadım
Ben gediyom gelinlerim elveda
Söylerken diliniz hayır söyleye
Devir böyle olmuş ġullar neyleye
Mevla’m yuvanızı mutlu eyleye
Ben gediyom damadlarım elveda
Bir de goňşuların ħalın soralım
Bazan ağlayalım bazan gülelim
Eňer inciddiysem özür dilerim
Ben gediyom emmilerim elveda
Veli Sağlam şu dünyaya gelmişim
Yetmiş beş yıl neye sahip olmuşum
Boşa söylemissim boşa çalmıssım
Ben gediyom yalan dünya elveda
427. PENCEREDEN BAKAN DİLBER2114
Karacaoğlan, bir gün yolda giderken bir evin penceresinde çok güzel bir kız görür. Bu kızdan çok
etkilenen Karacaoğlan, pencerede gördüğü kıza aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Pencereden bakan dilber
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Kadirli’nin Karatape köyünün
Sağlamerler Mahallesinden 1939 doğumlu Veli Sağlamer’den kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Veli Sağlamer, bu hikâyeli türküyü yıllar önce Hacı Memmed lakaplı Mehmet
Bülbül’den öğrenmiştir. Türkünün bir varyantı için bkz. (Reinhard, 1965: 380).
2114
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Güzelliğin bildirirsin
Ak göğsünde lale sümbül
Ağlıyanı güldürürsün
Gerdan açık benlerin çok
Güzellikde menendin yok
Ġaşların yay kibriğin ok
Vurduğunu öldürürsün
Gül bülbülün sekiminde
Zülüf perçem takımında
Çeşme mescid yakınında
Çok namazlar böldürürsün
Ġaracoğlan baňa yazık
Yâr elinden bağrım ezik
Bahçendeki güle yazık
Pek elleme soldurursun
428. BOŞA EFKÂRLANMA DİVANE GÖŇÜL2115
Profesyonel bir hikâyeci âşık olan Veli Sağlamer, yıllarca Düziçi’nin bazı köylerinde kınacı âşık
olarak görev almıştır. Yörede anlatılan, söylenen hemen hemen bütün hikâyeleri ve türküleri
bilmekte; bunları icra etmektedir. Bir gün kendi kendine herkese bir türkü söylediğini ancak şu
dünyaya ve kendi yöresindeki âşıklara neden bir türkü söylemediğini sorar. Kendine bu soruyu
sorduktan sonra bildiği âşıkları ve repertuvarındaki halk hikâye kahramanlarını göz önünde
bulundurarak aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Boşa efkârlanma divane göňül
Âşıkların küsdüğünü duydun mu
Herkes çekdi senin gimi cefayı
Hak’dan umud kesdiğini duydun mu

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Kadirli’nin Karatape köyünün
Sağlamerler Mahallesinden olan 1939 doğumlu Veli Sağlamer’den kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Veli Sağlamer, bu hikâyeli türküyü tahminen 30-35 yıl önce söylemiştir.
2115
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Bugünkü işini ġoyma yârine
Akıl ermez âşıkların sırrına
Mensuru gendini aşkın dalına
Bir yâr için asdığını duydun mu
Evlad doğru geddi Hak’ın yolundan
Tahir kemer çezdi Zöhre belinden
Kerem yandı Aslıhan’ın elinden
Ataşlara düşdüğünü duydun mu
Hamza bir güzelin düşdü peşine
Senem Beyoğlu’nun girdi düşüne
Mecnun Leyla için dağlar başına
Delirip de düşdüğünü duydun mu
Garip Şahsenem’den muradını aldı
Ganber Arzı için deryaya daldı
Yusuf’un bulunca Yakup da güldü
Şu dünyadan göçdüğünü duydun mu
Sürmeli engelin uydu sözüne
Senem ah çekip de vurdu dizine
Arif hasret ġaldı ġardaş yüzüne
Hak’dan umud kesdiğini duydun mu
Öňsüz’ün haline el alem güldü
Mahmud sevdiğini deryada buldu
Ferhad Şirin için dağları deldi
Aşk şerbetini içdiğini duydun mu
Mayil Güneş için çok cefa çekdi
Yalvarıp pedere boynunu bükdü
Gözleri ġapalı zindandan çıkdı
Cebrail’in açdığını duydun mu
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Hurşid de Mehri’yi bağrına sardı
Osman da Zeycan’ı rüyada gördü
Ġaracoğlan sırrını aleme verdi
Dosd düşmanı seçdiğini duydun mu
Köroğlu intikam aldığı zaman
Dadaloğlu kenin bildiği zaman
Elboğlu İstanbul’dan geldiği zaman
Feriz Báğ’in coşduğunu dudun mu
Helvacı Güzeli sandığa girdi
Sıtkı ah çekip de bağrına vurdu
Üç güňüz üç gece deňizde durdu
Deryalara düşdüğünü duydun mu
Yunus Ħak yoluna ġoydu başını
Kerem çekdirdi otuz iki dişini
Sefil Sofu ġırdı sazın döşünü
Ustasının ġaçdığını duydun mu
Derdiçok dünyada murad almadı
Ahmet Bey’in derdin kimse bilmedi
Áyvaz tele geddi geri gelmedi
Sur içine düşdüğünü duydun mu
Báğ Böyrek ġaynayıp coşdu bir zaman
Ali Paşa daim çalardı keman
Esmahan Arab’a dedi el aman
Yavrıların kesdiğini duydun mu
Deliboran çıkdı dağlar başına
Ġılıç Ali çekdi sazı döşüne
Ruhsati dünyada bakmazdı işine
Aşk atından düşdüğünü duydun mu
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Şah İsmail Gülizar’ı özledi
Gülperi dört sene yolun gözledi
Arap Üzengi’yi çokça nazladı
Müthüş cenge düşdüğünü duydun mu
Veysel Hak yoluna çalışdı
Tanır Ġoca hasretliğe alışdı
Doksan yaşda Senem’inen buluşdu
Beliklerin kesdiğini duydun mu
Yeter Veli Sağlam sazı telleme
Derdim azgın yaralarım elleme
Bu dünya kimseye baki belleme
Ġonanların göçdüğünü duydun mu
429. BİR SELAM GÖNDERDİM HACI DAYI’MA2116
Bir gün Veli Sağlamer’in abisi, Kazmacalı köyünün Keriz (Nergizli) Mahallesine kurbanlık
almak için Hacı Ağa adında bir adamın yanına gideceğini söyler. Veli Sağlamer de abisine Hacı
Ağa’nın kendisine çok iri olmamak kaydıyla bir kurbanlık teke ayarlamasını söyler. Sağlamer’in
abisi Hacı Ağa’nın yanına teyzesinin oğluyla varır, kendisine iri bir teke kardeşine ise bir keçi
alarak köyüne doğru yola çıkar. Kazmacalı ile kendi köyü arasındaki bir yere gelince keçi inatlaşır
ve bir adım atmaz. O kadar uğraşmalarına karşın keçiyi hareket ettiremezler. Sağlamer’in abisinin
teyzesinin oğlu keçiyi burada bırakmaktansa kesmeyi teklif eder. Sağlamer’in abisi ise bu teklife
karşı çıkarak keçiyi sırtında köye getirmeye karar verir. Kimi yerde Sağlamer’in abisi kimi yerde
teyzesinin oğlu Yusuf keçiyi sırtlayarak akşam ezanında Sağlamer’in evine getirirler. Sağlamer,
uyuz gibi duran keçiyi görünce abisine neden kendine teke almadığını sorar. Abisi de Hacı
Ağa’daki bütün tekelerin bittiğini, bir tek çebişin kaldığını, onu da kendisine aldığını, Hacı
Ağa’nın da kendisine bu keçiyi gönderdiğini söyler. Sağlamer, keçiye bakmak için yanına
vardığında keçinin zayıflıktan yere yıkıldığını görünce bu keçinin kurbanlık olup olmayacağını
sorar. Oradakiler, kurbana daha üç ay olduğunu, bu yüzden de keçiye iyi bakılırsa çok iyi bir keçi

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 26.08.2019 tarihinde Kadirli’nin Karatape köyünün
Sağlamerler Mahallesinden 1939 doğumlu Veli Sağlamer’den kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Veli Sağlamer, bu hikâyeli türküyü tahminen 30-40 yıl önce söylemiştir.
2116
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olacağını söylerek keçinin kurbanlık olacağını belirtirler. Sağlamer, keçiyi iyice beslemeye
başlar. Önünden yemini, dalını, otunu, suyunu eksik etmez. Keçi, gün geçtikçe çilelenmeye
başlar. Sağlamer, keçisini dağlarda kendi keçilerini otlatan mahalle çocuklarına teslim etmektedir.
Bir gün bu keçileri güden çocuklar akşam eve gelince keçinin kaybolduğunu, bulamadıklarını
söylemeleri üzerine keçiyi bulmak için sağa sola bakarlar ama bulamazlar. Sağlamer, gerekli
yerlere baktıktan sonra keçisini bulamayınca evine gelir ve yatar. Rüyasında keçisini bulan
Sağlamer, keçisinin bir gecede ne kadar çilelenmiş olduğunu görür. Kendi akrabalarından
çocuklara keçisini aramasını söylemesi üzerine çocuklar o civarda bulunan bir mağaranın ağzında
keçiyi bir ayağı kırık şekilde bulurlar ve Sağlamer’e haber verirler. Sağlamer de uyluğundan
sakatlanan keçiyi sırtlayarak evine getirir. Veli Sağlamer’in babası, keçinin artık
iyileşemeyeceğini ve kurbanlık olmamayacağını söyler. Babasının bu sözleri üzerine Sağlamer,
kendisine başka bir kurbanlık aramaya koyulur. Bu arada keçiye de bakmaya devam eder. Bir gün
hayvanlarını meraya bıraktıktan sonra eve geldiğinde keçinin komik haliyle karşılaşır. Şöyle ki
keçinin önüne yemesi için kepek koymuştur. Kepeği yiyen keçinin başı tamamen kepek olmuş,
ağız kısmına ise hamur şeklinde kepek sıvanmıştır. Sağlamer, keçinin bu komik halini görünce
orada keçiye aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Bir selam gönderdim Hacı Dayı’ma
Acaba selamım gelik mi Dayı
Param yok bu sene ġurbansız ġaldım
Umdum ece bir şey salar mı Dayı
Ben çebiş istedim göndermiş geçi
Yıkılmış yörebde ġırılmış ġıçı
Bu hususta baňa bulmayın suçu
Iħtıyardan ġurban olur mu Dayı
Buynuzu yok kine sayam yaşını
Bilader çekip de gelmiş başını
Bir gece ġayboldu gördüm düşünü
Ġırılmış ayağı ölür mü Dayı
Ġavlamış ġafası kel olmuş başı
Ġınanmaz arkadaş Mevla’nın işi
Dökülmüş ağzında ġalmamış dişi
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Sorsam da dedemi bilir mi Dayı
Bunun öleceni ezelden bilmiş
İki saat yolu bir günde gelmiş
Dömdelecik yerde yıkılmış ġalmış
Daşa gedse geri gelir mi Dayı
Asla görmez olmuş gözü yırağı
Çardağın altı da oldu durağı
Şıfan verdim götürmüyor yüreği
Acep sadsam alan olur mu dayı
Su veriyom bir yudumcuk içmiyo
Dal getirdim ağzıcığın açmıyo
Meke verdim dişceğizi geçmiyor
Çalmaç versem acep bilir mi Dayı
Salınmış dudağı azmış ġılığı
Geviç alsa pis kokuyo soluğu
Sırtının her yeri oġra deliği
Derisinden yaynık olur mu Dayı
Ne ġadar yemledim evde durmadı
Uylukdan ġırılmış kimse bulmadı
Bitmez diye peder sargı sarmadı
Bu ġırık yerine gelir mi Dayı
Iħtıyarlık çökmüş bunun serine
Ġucağımda götürüyom yerine
Veli Sağlam davarcının birine
Gene bir minnetim olur mu Dayı
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430. TURNALAR V2117
1960’lı yıllarda İsmail Hakkı Erdoğdu’nun Çelebi adındaki oğlu Ankara’da okurken
Adapazarı’nda oturan bir akrabasının yanına misafirliğe gider. Misafirlikteyken orada bir kızı
görür ve çok beğenir. Daha sonra okurken bu kızla evlenir. Çelebi Erdoğdu, bu kızla evlenince
uzun süre babasının yanına uğramaz. Bu süre zarfında bir de Hakan adında oğlu olur. İsmail Hakkı
Erdoğdu, hem oğlunun yanına gelmemesine çok üzülmekte hem de oğluna ve torununa olan
özlemle yanıp tutuşmaktadır. İsmail Hakkı Erdoğdu, bir gün kendi tarlasında çalışırken
gökyüzünde turnaların uçtuğunu görür ve hemen aklına yine kendi yanına hiç gel(e)meyen oğlu
aklına gelir. Turnaların ötüşünden etkilenerek oğluna aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Durnam gökyüzünde olmuşsun ġatar
Feleğin verdiği derd baňa yeter
Gurbedde hasretin gözüme tüter2118
Sağlık ħaberini ver nolur nolur
Yine dumanlandı dağların başı
Akıddım gözümden ġan ile yaşı
Saňa diyom saňa ġılavız başı
Eğlen şu ħalimden sor nolur nolur
Canım ġurban üsdümüzden bakana
Cennet nasip edme ciğeri yakana
O benim küçücek ġuzum Hakan’a
Oňa da bir selam ver nolur nolur
Durnam gideceğiniz Adana üsdü
Ben gelirken Bolu Dağı çok sisli
Yoksa benim ġuzum baňa mı küsdü
Sağlık ħabarini ver nolur nolur
Çalışıyor Adana’nın dolabı
Bu hikâyeli türkü, 26.08.2019 tarihinde H. İbrahim Topalak tarafından Osmaniye’nin Bahçe
köyündenden 1952 doğumlu Ebeş Ali Erdoğdu’dan ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Erdoğdu,
bu türkünün son dörtlüğünü hatırlayamadığı için icra edememiştir.
2118
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2117
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Gayet şirin derler Şam’ı Haleb’i
İsmini sorarsan ismi Çelebi
Ara bul gözüňle gör nolur nolur
Aman Mevla’m aman isderim çokdur
Sineme vurduğun bir yağlı okdur
Postayı beklerim mektubu yoktur
Bir mektup postaya ver nolur nolur
431. SULTAN SÜLEYMAN’A ĠALMIYAN DÜNYA2119
Karacaoğlan, amcasının kızıyla evlidir. Karacaoğlan, bir düğünde âşıklık yaparken sazının telinin
kopması üzerine evine geldiğinde eşinin yanında birinin yattığını görür. Bu olay üzerine
sabahleyin tasını tarağını toplayarak hem eşini hem de yerini yurdunu terk eder. Karacaoğlan,
elinde sazı diyar diyar gezmeye başlar. Karacaoğlan, yine bir yerde elinde curasıyla çalıp söyler.
Oradaki halk, icrasını gerçekleştiren Karacaoğlan’ın halk aşığı mı yoksa Hak aşığı mı olduğunu
merak eder ve Karacaoğlan’a “Ġaracoğlan, âşık ġardaş. Sen Hak âşığı mısın, halk âşığı mısın?”
diye sorarlar. Karacaoğlan da bu soru üzerine orada kendisini dinleyen ahaliye “Ben hem Hak
aşığıyım hem de halk âşığıyım ve sazımıňan da size söyleyim.” şeklinde cevap verdikten sonra
eline curasını alarak aşağıdaki türküyü söyler:
Sultan Süleyman’a ġalmıyan dünya
Bu dağlar yerinden yarılır bir gün
Nice bin senedir çürüyen canlar
Haġġ’ın emriyle dirilir bir gün
Şu ġarşıki dağlar ġarlı dağ olsa
Etrafı da mor sümbüllü bağ olsa
Kimi ağa kimi paşa beğ olsa
Yakasız gömleğe sarılır bir gün

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 03.06.2021 tarihinde Düziçi’nin Kurtbeyoğlu
Mahallesi’nde oturan 1948 doğumlu Horoz Ahmet lakaplı Ahmet Kurt’tan kendi evinin avlusunda ses kayıt
cihazı ile derlenmiştir. Ahmet Kurt, bu hikâyeli türküyü 1990’lı yılların başında komşuları Fıstık Mehmet
lakaplı Mehmet Kurt’tan sözlü kültür ortamında öğrenmiştir. Fıstık Mehmet, Ahmet Kurt’un babasının hem
akrabası hem de komşusu olduğu için sık sık yanına gelir, birlikte türkü icra ederlermiş.
2119
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Şu dünyada ademoğluyum dersin
Helalı ħaramı durmadan yersin
Yeme el malını er geç verirsin
İnneden ipliğe sorulur bir gün
Ne güzel yapılmış cennet yapısın
Ben aradım bulamadım ġapısın
Benim ġorkducām Sırat Köprüsü
Cehennem üsdüne ġurulur bir gün
Ġaracoğlan der ki ben de naçarım
Ecel şerbetini bir gün içerim
Sırat Köprüsü’nden nasıl geçerim
Amelim elime verilir bir gün
Karacaoğlan, bu türküsünde herkesin bir gün öleceğini ve öbür dünyada herkesin hesaba
çekileceğini; bu yüzden de kendisinin türküde işaret edilen hakikate göre yaşadığını, bu
gerçeklere riayet ettiğini, hayatını bu gerçeğe göre şekillendirdiğini oradaki ahaliye iletmiş olur.
Kısaca Karacaoğlan, bu türküsüyle oradaki ahaliye kendisinin hem Hak âşığı hem de halk âşığı
olduğunu göstermiş olur. Oradaki ahali de halk âşığı sandıkları Karacaoğlan’ın bu türküsü üzerine
Karacaoğlan’ın aynı zamanda Hak âşığı olduğunu da öğrenmiş olurlar.
432. YAVRULARIM ĠUZULARIM2120
Ahmet Kurt, Türk Telekom’a girmeden önce ailesini geçindirmek için yurt içindeki inşaat
firmalarında işçi olarak çalışmaktadır. Bu tür işlerde çalıştığı zamanlarda ise evine ancak üç dört
ayda gelebilmektedir. Ahmet Kurt’un uzun yıllar önce işçi olarak çalıştığı yerlerden biri de
Antalya’dır. Kurt, çalıştığı firmadan üç dört günlüğüne izine gelir. İzinden sonra bavulunu sırtına
alarak evden çıkar. Hanımı ve daha o zamanlar küçük iki çocuğu da Kurt’u yolcu etmek için dışarı
çıkar. Kurt, evde hanımıyla vedalaşıp çocuklarına da sıkıca sarıldıktan sonra ilçe merkezine doğru
yola koyulur. Bu demde çocukları da çocukları babasının ardı sıra üzgün üzgün bakarlar. Bavulu

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Kurtbeyoğlu Mahallesi’nde oturan 1948
doğumlu Horoz Ahmet lakaplı Ahmet Kurt’tan kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
Ahmet Kurt, bu türkünün birkaç daha dörtlüğü olduğunu ancak o dörtlüklerin o an için aklına gelmediğini
belirtmiştir.
2120
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sırtında yol alan Kurt, arkasına baktığında çocuklarının üzgün halini görünce yüreği iyice
burkulur. Bu durum üzerine orada irticalen bu duygu yükü altında aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Gurbet ele yol göründü
Yavrularım ġuzularım
Ġısmed ġurbedde verildi2121
Yavrularım ġuzularım
Sakın yollara çıkmayın
Boyňuzuňu da bükmeyin
Benden ümidi kesmeyin2122
Yavrularım ġuzularım
Gurbetin yolları uzar
Fakirler de diyar gezer
Âşıklar da türkü yazar2123
Yavrularım ġuzularım

Fadime ile Muhammed
Ben kimlere edem minned
Ġısmed ola geri gelem
Yavrularım ġuzularım
Âşık Ahmed ġayrı yeter
Hasretiňiz gözümde tüter
Bu ġurbedlik bir gün biter2124
Yavrularım ġuzularım
433. MEHMET EFENDİ’NİN AĞIDI2125

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “verildi” sözcüğü yerine
“görüldü” sözcüğü kullanılmıştır.
2122
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2123
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “yazar” sözcüğü yerine
“yakar” sözcüğü kullanılmıştır.
2124
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2125
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2021 tarihinde aslen Düziçi’nin Elbeyli köyünden olup
uzun yıllardır Düziçi’nin Yenice Haruniye Mahallesinde oturan Zorro Halil lakaplı Halil Kılıç’tan kendi
2121
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Uzun yıllar önce Düziçi’nin Çamiçi Mahallesinde Mehmet Efendi adında halı vakti yerinde, hal
hatırı sayılan biri varmış. Bu adam, yedirmesiyle, içirmesiyle, omuzunda mavzeriyle gezmesiyle
vd. adından söz ettirmeye başlar. Düziçi’nin ileri gelen ailesi Fettahlılar ise bu durumdan rahatsız
olurlar ve bu adamı öldürmeyi kafasına koyarlar. Fettahlılar, Ağcadağlı adında kiralık bir katil
tutarak bu kiralık katile Mehmet Efendi’yi Düziçi Köy Enstitüsü civarında pusuya düşürerek
silahla öldürttürür. Mehmet Efendi’nin ölümü üzerine Mehmet Efendi’nin bacısı aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Görünüyo Harnı Düzü
Öksüz ġoydun hepimizi
Aslan benim babamoğlu
Her gelene keser ġuzu
Bağlaması ġucağında
Ġahve ġaynar ocağında
Babamoğlunu vurmuşlar
Fettahlı’nın ġucağında
Bağlaması var dizinde
Ġınalı beňler yüzünde
Aslan benim babamoğlu
Göňlü emmisi ġızında
Yüce dağın ġıcısıyım
Tütünüyün acısıyım
Ġınamayın eller beni
Ben bu beyin bacısıyım
434. DURDU GELİN’İN AĞIDI II2126

evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Halil Kılıç, bu ağıdı çocukluk yıllarında babası Demirçi
Ali’den öğrenmiştir.
2126
Bu ağıt, H. İbrahim Topalak tarafından 02.08.2021 tarihinde aslen Düziçi’nin Elbeyli köyünden olup
uzun yıllardır Düziçi’nin Yenice Haruniye Mahallesinde oturan Zorro Halil lakaplı Halil Kılıç’tan kendi
evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Halil Kılıç, bu ağıdı çocukluk yıllarında çevresindeki
icracılardan öğrenmiştir.
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Kahramanmaraş’a bağlı Andırın ilçesinin Beşbucak köyü civarında yaşayan Kabalcıoğlu Hacı
Ahmet, bir dedikodu yüzünden Dudu Hatın adıyla bilinen hanımını tahrayla keserek öldürür.
Kabalcıoğlu Hacı Ahmet, hanımını öldürdükten sonra çok pişman olur ve hanımının başında
aşağıda vereceğimiz dörtlükleri söyler. K. Hacı Ahmet, hanımını öldürdükten sonra hanımının
ailesi tarafından öldürülme korkusuyla apar topar yerini yurdunu bırakarak Yeşildere Ağalar
Mahallesinde hüküm süren ve o dönemin en kudretli ağası Hacı Fakı Ağa’nın yanına sığınır.
Orada belli bir müddet kaldıktan sonra tekrardan kendi köyüne döner.
Evimizin öňü seki
Türkmenler yüklenmiş yükü
Seheriňen dadlı koku
Sür emmimin Dudu ġızı
Sabahıňan erden kakar
Pırtıyı yuňağa döker
Yavrılar yüzüme bakar
Ħanı emmimin Dudu ġızı
Sabahıňan er uyanır
Kakar direğe dayanır
Al köynek ġaňa boyanır
Ħanı emmimin Dudu ġızı
Ayağında yemenisi
Nürfed’den geliyo sesi
Seheriňen dadlı koku
Sür emmimin Dudu ġızı
435. YANDI KEL AHMET’İM BU SENE YANDI2127
Kel Ahmet lakaplı Ahmet Abdiş, Düziçi ilçesinin Haruniye mahallesinin Karataşlık mevkinden
olup Âşık Softa (Abdullah Kara) nın çok yakın arkadaşıdır. Birbirlerinin düğününe, cenazesine
gelip gitmekte; birbirlerine her konuda yardımcı olmaktadırlar. Kendi halinde, gariban biri olan

Bu hikâyeli türkü, 01.10.2017 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Böcekli beldesi
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
2127
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Kel Ahmet, geçimini dağlardan topladığı odunları eşeğiyle satarak ve de ara sıra başkalarının
işlerinde çalışarak temin etmektedir. Kel Ahmet evli olup gözleri görmeyen Kürşat adında bir de
oğlu bulunmaktadır.
Kel Ahmet, yine bir gün eşeğine yüklediği odunlarla kendi evine gelir ve eşeğini evinin önündeki
elektirik direğine bağlar. Elektirik kaçağı olan bu direğe eşeğini bağlar bağlamaz, elektirik
akımına kapılır. Eşek orada ölür, kendisi de bir saat baygın bir şekilde yatar. Bu durumu gören
konu komşu, hemen Kel Ahmet’in ailesine haber verirler. Bu olayı duyan Kel Ahmet’in hanımı
Cennet ve gözleri görmeyen Kürşat feryat figan ederek olay yerine gelir. Bu arada yavaş yavaş
kendine gelen Kel Ahmet, nerdeyse tek serveti olan eşeğinin ölmesine içli içli ağmaktadır. Olay
yerine gelen Kel Ahmet’in hanımı Cennet, ölen eşeğin başında “Ahmet, Ahmet! Eşşek bizim
ekmek teknemiz idi. Günde gediyádiŋ, Çatāŋ Dāŋa. Bir yük gündüz, bir yük de gece getiráyediŋ.
On beş liráden günde otuz lirá ġazanıyádık, eşşekden. Vay, eşşek vay! Ekmek teknemiz öldü.”
şeklinde feryat figan ederken Kel Ahmet’in gözleri görmeyen oğlu Kürşat ise ölü eşeğe sarılarak
“Eşşeğim, eşşeğim! Geri diril de gene getir odunumuzu.” şeklinde feryat figan eder.
Olay yerine toplanan ahaliden biri, elektrik kaçağını ve de bu yaşanan olayları bildirmek üzere
TEK’e haber verir. TEK yetkilileri gelmeden Kel Ahmet ve oradakiler kendince bir tutanak
hazırlarlar. Güya daha çok tazminat almak için tutanağa eşek yerine katır yazarlar. Kel Ahmet,
olay yerine gelen TEK yetkililerine: Sizleri mahkemeye vereceğim. Sizin hatanız yüzünden
katırım (daha çok tazminat almak için eşek yerine katır ifadesini kullanır.) öldü. Nerdeyse ben de
ölüyordum gibi sözler söyler. Kel Ahmet’in amacı yetkililerden o zamanın parasıyla beş yüz lira
para (tazminat olarak) koparmaktır. Kel Ahmet’in yalan söylediğini anlayan yetkililer, ölen
hayvanı görmek isterler. Kel Ahmet ise bu keşif işine canı sıkılır ve keşif yaptırmak istemez.
Yetkililer ise katırın ölüsünü görmek için ısrar etmeleri üzerine bir kargaşa çıkar. Daha sonra olay
yerine jandarmalar gelir ve işler iyice büyür. Sonunda yetkililer ölen hayvanı görmeye giderler.
Keşif sonucunda ölen hayvanın katır değil, eşek olduğu ortaya çıkar. Yetkililer, Ahmet’e
yetkilileri dolandırmak, yalan beyanda bulunmak gibi nedenlerden dolayı Ahmet’e altı yüz lira
ceza keseceklerini söylerler. Orada bulunan ahaliden bazıları, Ahmet’e şikâyetini geri alması ve
kendi aralarında sulh olması için baskı yaparlar. Tabii Ahmet bu cezayı duyunca dili damağı kurur
ve “Benim altı yüz değil altı tane bile bitim yok. Allah’tan korkun, benim gibi bir garibana bu
cezayı kesmeyin. Tamam ben davamdan vazgeçiyorum. Dosyamı (şikayet dilekçesi) geri verin
bana.” der. Kel Ahmet’in gerçekten de gariban biri olduğunu anlayan yetkililer ve jandarmalar
Kel Ahmet’e acırlar ve kendi aralarında yüz lira para toplayıp Ahmet’e verirler. Parayı cebine

1340

koyan Kel Ahmet, “Eşşē semeriŋen yüz liráyá almıştım. Avradını s…, semeri de bana kâr ġaldı.”
şeklinde sevincini dışa vurur ve olay böylece kapanmış olur.
Bu olaydan bir müddet sonra Âşık Softa, hasat zamanı yer fıstıklarını söktürmek için Karataşlık
mevkisinden arkadaşlarını ve Kel Ahmet’i yevmiyeci olarak tutar. Karataşlık’tan Kel Ahmet, Kel
Ahmet’in bacanakları, aşığın askerlik arkadaşı Nurettin ve hanımları aşığın yer fıstığını sökmeye
başlarlar. Oradakiler, Âşık Softa’ya devamlı olarak Kel Ahmet’e “Başın sağ olsun, de.” demesini
ister. Yukarda yaşanan olaydan habersiz Âşık Softa, “Ahmet’in kimi öldü?” diye sorar. Oradakiler
de “Ya sen başın sağ olsun de.” derler. Âşık Softa da Kel Ahmet’e masumane bir şekilde “Başın
sağ olsun ġardaşım. Hayırdır, kimin öldü?” diye sorması üzerine oradakilerle beraber Kel Ahmet
de gülmeye başlar. Oradakiler uzun süre güldükten sonra Âşık Softa’ya yukarıdaki olayı anlatarak
neden güldüklerini açıklarlar. Bu olayı anlattıktan sonra Âşık Softa’dan bu olaya bir türkü
söylemesini isterler. Âşık Softa da bu olaylar üzerine aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yandı Kel Ahmed’im bu sene yandı
Havuzu patladı (da) yıkıldı bendi
Eşeği öldü de dirildi kendi
Eşşekden berk imiş canı Ahmed’in
Senin acın yürekleri dağladı
Yolda gidenleri yoldan áğledi
Kürşat gelip eşşek diye ağladı
Aklı gidip gidip geldi Ahmed’in
Düğün olsa çıkar idin halaya
TEK’çilerle başın geddi belaya
Cennet Bacı’m saçlarıňı yoluyá
Vay ekmek teknesi öldü Ahmed’in
Kel Ahmet bilir mi gönül ve hatır
Verme mahkemeye sulhuňan bitir
Kâğıt üzerinde eddiler katır
Eşekden parasını aldı Ahmed’in
Diyor Âşık Softa çok yazık olmuş
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Başına olmadık belalar gelmiş
Yüz lira ödetip parasın almış
Semeri de kâra kaldı Ahmed’in
436. BU DÜNYANIN SERVETİNİ NEYLEYİM2128
Garazor Hoca, 1980’li yılların başlarında kendi halinde, yardımsever, seksen yaşlarında bir
adamdır. Garazor Hoca’nın cılız, zayıf, bazı rahatsızlıkları bulunan hanımını pek sevmez ve
bundan dolayı da gözü hep dışarıdadır. Gözü hep dışarda olan Garazor Hoca, genelde dul kalmış
hanımların işlerini yapar. Ancak maksadı yardımseverlikten ziyade bu dul hanımlardan biriyle
evlenmektir.
Âşık Softa (Abdullah Kara) nın akrabalarından Çortuk lakaplı Mustafa Demirci 1982 yılında çok
ağırlaşınca hastaneye kaldırılır. Âşık Softa, hastanede tedavi gören Demirci’yi ziyaret eder. Son
dakikalarını yaşayan Demirci bu ziyaretten çok memnun olur ve 2. hanımı Eşe Demirci’ye
“Bunun (Âşık Softa’yı kastediyor) emrinden çıkarsan ahredde elim yakanda. Bu ne derse onu
dutacaksın. Bunun ne derse dediğini yapacaksın. Bunun emrinden çıkmayacaksın, bu ne derse o
olacak. Sen gerikini boşver. Softa’nın emrinden çıkma.” şeklinde vasiyetini bildirir. Bu sözlerden
bir gün sonra Mustafa Demirci ölür. Mustafa Demirci’nin hanımı Eşe Demirci 60 yaşlarında dul
kalır.
Âşık Softa ve ailesi, Eşe Demirci’ye sahip çıkarlar ve “Eşe Ana” diye hitap ederler. Eşe Ana da
Âşık Softa ve ailesine sıkı sıkı bağlıdır. Eşe Demirci; dürüst, temiz, işini bilen bir kadın olduğu
için Mustafa Demirci öldükten birkaç yıl sonra Eşe Demirci’yi civar yerlerden sık sık istemeye
gelirler. Eşe Demirci, kocasının vasiyetine uyarak Âşık Softa’ya “Sen beni kime istersen ben ona
varırım. İstemezsen de kimseye varmam. Senin sözünden çıkmam ben. Kocamın vasiyeti var.”
der. Âşık Softa, gelen dünürcüler içerisinden Bostanlar köyünden 65 yaşlarında karısı ölen
“Benli” lakaplı Bekir Porsuk’a bazı şartlar karşılığında Eşe Demirci’yi verir. Aşığın şartları: resmi
nikâh kıyılacak, ne olur olmaz diye de Eşe Demirci’ye 10 bin lira para verilecektir. Bekir Porsuk
bu teklifleri seve seve seve kabul eder ve Bahçe (Düziçi, o zamanlar ilçe olmayıp Bahçe’ye bağlı

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 07.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Böcekli beldesinin
Demirciler Mahallesinde oturan 1950 doğumlu Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Softa’dan bu hikâyeli türküyü 10.09.2017 tarihinde kendi evinde
derlemiştik. İki metin arasında hem hikâye hem de türkü kısmında pek fazla bir değişiklik olmadığını
söyleyebiliriz. Biz buraya 07.11.2020 tarihinde derlediğimiz metni esas aldık.
2128
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bir kazadır. Bahçe de Adana’ya bağlıdır.) ilçesinde resmi nikâh yapmak için birkaç gün sonraya
gün atarlar. Böylece Eşe Demirci 62 yaşlarında sözlenmiş olur.
Eşe Demirci’ye göz koyanlardan biri de Garazor Hoca’dır. Garazor Hoca, Eşe Demirci’nin
gözüne girmek için tarla-takım işlerini yapar. Eşe Demirci’nin kocasından kalan sekiz dönüm
tarlasındaki su gölebini kurutmak için Garazor Hoca o yaşında (80 yaşlarında) eline kazma, kürek
gibi alet-edavatlarını alarak tarlanın su gölebini kurutmak için müthiş bir efor sarf eder. Epey
müddet bu şekilde çalıştıktan sonra Garazor Hoca’nın Eşe Demirci’nin gözüne girmek için
çalıştığını bilen köylülerden biri Garazor Hoca’ya “Ya bunun harımını ġurudmaya, gölünü
ġurutmaya ne gerek var. Çortuk buňa vasiyet admış. Bu ġarı … Softa’nın dediği adama varacak.”
der.
Bu sözler üzerine Garazor Hoca, bu kişiye Softa’nın şimde neyle meşgul olduğunu sorar. O kişi
de Softa’nın tuvalet kuyusu eştirdiğini, ancak kuyuda bir kaya parçası çıktığını ve bu kaya
parçasını sökmeye çalıştıklarını söyler. Garazor Hoca bu sözleri duyunca çok sevinir ve “Benim
dinemidim felēn dinemidinden ġuvvedli. … ġorum o tuvaletin.” diyerek Softa’yla arası iyi olduğu
için Softa’nın Eşe’yi kendine vereceğini düşünerek Softa’ya yardıma gitmeyi düşünür ve hemen
oradan ayrılırak evine varır. Evden balyoz, zivziv, zikke gibi taş kırma malzemelerini eşeğin
arkasındaki heybeye koyar ve kendisi de eşeğe binerek Âşık Softa’nın evinin yolunu tutar. Tabii
bu arada Garazor Hoca, Eşe’nin verildiğinden haberi yoktur.
Garazor Hoca, aşığın evine kaya kırma malzemeleriyle tam tekmil gelir. Âşık Softa, büyük bir
saygıyla Garazor Hoca’yı karşılar ve hoşbeşten sonra kuyudaki kaya parçasını kırmak için
çalışmaya başlarlar. Tabii Garazor Hoca, orada bulunan Eşe’nin gözüne girmek için var gücüyle
çalışır. Elinde balyozla taşı parçalamaya çalışır. Bir buçuk metre kuyudan kimsenin yardımı
olmadan inip çıkmaktadır. Velakin Garazor Hoca o yaşında on beş yaşındaki delikanlı gibi çalışır.
Tabir yerindeyse geyik gibi seker. Ara sıra da göz ucuyla Eşe’ye bakar.
Garazor Hoca ve Âşık Softa çalışırlarken Benli, oğlu ve eniştesiyle ertesi gün Bahçe ilçesinde
resmi nikâh yapmak için randevu alma maksadıyla bir arabayla gelirler. Garazor Hoca kuyunun
içinde bunlara bakar ve morali bozulur. Çünkü daha öncesinden Benli’nin Eşe’ye talip olduğunu
duymuştur. Âşık Softa, Benli’yi karşıladıktan sonra ertesi ertesi günü yapılacak resmi nikâh
hazırlıkları hakkında konuşurlar. Benli ve Eşe de ayrı bir yere geçip evlilikle ilgili bazı konuları
konuşmak için baş başa kalırlar. Bu durumu gören Hoca’nın canı çok sıkılır ve Âşık Softa’ya
“Bunlar neden geldi? Bunlar kendi aralarında ne konuşuyor?” gibi sorular sorar. Âşık Softa da
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Eşe’yi Benli’ye verdiklerini, yarın da Bahçe’de resmi nikâh için konuşmaya geldiklerini söyler.
Bu sözler üzerine beyninden vurulmuşa dönen Garazor Hoca elini sert bir şekilde göğsüne vurarak
“Of” dedikten sonra zar zor kuyunun içindeki taşın üstüne oturur. Garazor Hoca; Benli, oğlu ve
eniştesi gidince Âşık Softa’ya “Ben bu ġarı için ölüyádim. Neden baňa vermedin de başġasına
verdin. Bilmiyá miydin ben ġarı için yanıp tutuştūmu?” der. Âşık Softa da geçekten de
bilmediğini yoksa seve seve vereceğini söyler. Garazor Hoca üzüntüsünden kuyunun içinden
çıkamaz, içli içli ağlamaya başlar. Âşık Softa ve kuyuda çalışan köylülerden bazıları, kuyudan
geyik gibi sekerek çıkan Garazor Hoca’yı zar zor kuyudan çıkarırlar. Kuyudan çıkarılan Hoca,
kuyunun yanındaki bir taşın üstüne oturur ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Garazor Hoca,
evlenmeyi çok istediği Eşe’nin Benli’ye verilmesine kahrolur. Garazor Hoca taşın üstüne
oturduktan sonra âşıktan bir değnek ister. Âşık Softa da orada bulunan bir değneği-Hoca bu
değnekle ne yapacak, bizi mi dövecek acaba korkusuyla da olsa- Garazor Hoca’ya verir. Değneği
eline alan Garazor Hoca, Âşık Softa’ya “Ben gedicim. Gedmeden, eşşēmi, nēmi hazırlasınlar. Şu
Eşe’ye bir türkü çārıyım da ondan sonramıya gedim.” der ve Eşe’ye dönerek aşağıdaki türküyü
ezgiyle söylemeye başlar.
Bu dünyanın servetini neyleyim
En sonunda ölüm oldukdan keri
İstemem bahçende ġarı bülbüller ödsün2129
Benim gonca gülüm (de) solduktan keri
Yalan bu dünyanın ötesi yalan
Felek muradımı (da) elimden alan
Mısır’a sultan olsan ġarı seni almam ġalan2130
Benden başkasına (da) vardıkdan keri
Çıkamadım yücelerin başından
Öpemedim (de) kipriğinden ġaşından
Gözelliğin soyka (soyka) ġalsın başından2131
Belirli boranlı (da) öldükden keri

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “ġarı” sözcüğü yerine “de”
bağlacı kullanılmıştır.
2130
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Mısır’a sultan olsan (da)
evlenmem ġalan” şeklinde söylenmiştir.
2131
Son iki dize iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki iki defa söylenilen
“soyka” sözcüğünün ikinci yerine “de” bağlacı kullanılmıştır.
2129
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(Aman) Diyor Ġara Hoca’m bilmiyám nollum
Ne ġadar yaşasam (da) sonunda öllüm
Âlem ġarşı ġoysa (da) ġarı ben seni allım2132
Senin göğňun baňa (da) oldukdan keri2133
Garazor Hoca, ağlayarak bu şiiri söyledikten sonra eşeğinin hazırlanmasını ve kendisinin
gideceğini söyler. Âşık Softa ise çay içmek, yemek yedirmek amacıyla Hoca’ya kalması için ne
kadar ısrar ettiyse de Hoca artık buralarda duramayacağını söyler. Hoca’nın eşeği hazırlanır
eşyaları eşeğin arkasındaki heybeye konulur, Hoca da eşeğe bindirilir. Hoca, ağlayarak oradan
ayrılır. Geçekten de Garazor Hoca birkaç ay sonra ölür.
437. DUMANLI YAYLASI2134
Uzun yıllar önce Âşık Softa, yazları genelde ailesiyle birlikte yaylada geçirmektedir. 1977’nin
yazını da Düziçi’nin Dumanlı Yaylası’nın Soğucak Mevkisinde geçirmektedir. Âşık Softa, hem
yaylasını yaylamakta hem de saman makinasıyla yayla halkının saplarını çekmektedir.
Gündüzleri sap çekmekte akşamları ise yayladaki evine dönmektedir. Bir gün evine geldiğinde
evinde çok sayıda eş dostun toplandığını ve sohbet ettiğini görür. Biraz sohbetten sonra orada
bulunanlardan biri, Âşık Softa’dan kaldıkları yaylaya bir türkü söylemesini ister. Âşık Softa da
orada irticalen aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Babam şu yaylıya bir çıksam derdi
Sehilden götürüp yaylada yerdi
Soğucağ ıdı (da) benim babamın yurdu2135
Soğuk sulu puňarları yaylanın
Yaylıya çıkanlar sürüyá sefa

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Âlem ġarşı dursa (da) gene de
allım”
2133
Garazor Hoca’nın ezgiyle söylediği bu şiir Karacaoğlan’a aittir. Hoca bu şiirin son dörtlüğündeki
Karacaoğlan mahlası yerine kendi mahlasını kullanmıştır. Ancak Hoca’nın maksadı yazmadığı bir şiiri
kendine mal etmekten ziyade şiirin verdiği mesajların kendi duygularına tercüman olmasından dolayı şiiri
benimsemesidir. Âşık Softa, bu şiirin Karacaoğlan’a ait olduğunu hem kendisinin hem de Hoca’nın
bildiğini söyledi.
2134
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.05.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesi’nde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve
kamerayla derlenmiştir. Bu türkünün ismini kendisi vermiştir.
2135
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda dördüncü dize “Soğuk sulu puňarları yaylanın”
şeklinde söylenmiştir.
2132
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Sehilde ġalanlar çekiyá cefa
Yayla dosduyudu Emlik Mustafa2136
Soğuk sulu puňarları yaylanın
Soğucak’dan (da) Oğulluğ’a varılır
Piknikçiler (de) Buyduran’da derilir
Ġule’ye çıkdın mı (da) her yer görünür
Soğuk sulu puňarları yaylanın
Yaylıya çıkanlar (da) çeker mi yası
Burda çıkar insanın zil gimi sesi
Dağlar Puňarı’ydı (da) yaylanın hası2137
Soğuk sulu puňarları yaylanın
Âşık Softa’m der ki (de) hep yanmış ördü
Ġırılmış ġuşları (da) tükenmiş ġurdu
Mezleha’nın sonu (da) Ali Báğ yurdu2138
Soğuk sulu puňarları yaylanın
438. YEMEN ELLERİNDEN GELEN ĠARLANĠIÇ2139
İlkbahar gelince kırlangıçlar, ağızlarında getirdikleri çamurlu samanla yuva yaparlar. Ağızlarında
getirdikleri çamurlu samanla yuva yapan kırlangıçları gören Karacaoğlan, kendi kendine
duygulanır ve bu kırlangıçlara aşağıdaki dörtlükleri söylemeye başlar:
Yemen ellerinden gelen ġarlanġıç
Sen de bilir miydin vakdı zamanı
Ben garibim garip sen de garipsin
Sen de bilir miydin ahir zamanı

2136

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Puňarı’ydı” yerine
“Puňarı’dır” şeklinde söylenmiştir.
2138
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2139
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.05.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesi’nde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde derlenmiştir. Âşık Softa, bu
türküyü kayını İhtiyar Osman’ın kızı gelin giderken bu düğüne kınacı âşık olarak çağrılan Atalan
beldesinden Çöllo Memmed lakaplı Mehmet Öztürk’ten o kına gecesindeki icrası sırasında öğrenmiştir. Bu
türkünün varyantı için bkz. (Karaburç, ty: 17).
2137
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Yemen ellerinden gelmiş yorulmuş
Aramış yavrıyı burada bulmuş
Bu dünyanın fani olduğun bilmiş
Ev yaparsın çamurlayıp samanı
Beytullah’ı yapan İbrahim Halil
Haġġın birliğine o da bir delil
Ġadir Mevla’m beni eyleme melül
Sen de bilir miydin ahır zamanı
Diyor Ġaracoğlan ne olur halim
Benim yaşadıkça artar babalım
Az yaşa çok yaşa ahırın ölüm
Ahirete ġarşı götür imamı
439. YAZICIOĞLU ŞEREF İLE SENEM II2140
Eski zamanlarda aşiretlerin kol gezdiği zamanlarda beylik hüküm sürmektedir. Bu aşiretlerden
biri de Aydınlı aşiretidir. Aydınlı aşiretinin beyinin oğlu olmayıp Senem adında bir kızı vardır.
Bu yüzden bu aşiretin beyliğini Senem’e verirler. O dönemde Kömürcü adında başka bir aşiret
daha vardır. Bu aşiretin beyliğini de aşiretin beyinin tek oğlu Şeref’e verirler. Şeref; evlenme
çağına gelince aşiret üyeleri beyleri Şeref Bey’i evlendirmek isterler. Şeref Bey’e birçok kız
göstermelerine karşın Şeref Bey bu kızların hiçbirini beğenmez. Günler böyle gelip geçerken yaz
mevsiminde Şeref Bey ve aşireti Binboğa Yaylası’na çıkarlar. Aydınlı aşireti beyi Senem de
aşiretiyle Binboğa Yaylası’na çıkar. Bir gün Şeref Bey, atıyla gezerken atını sulamak için bir
pınarın yanına vardığında orada kızların su doldurduğunu görür. Bu kızlardan biri Şeref Bey’in
çok hoşuna gider ve içinden “Keşke, keşke bu nışanlılı olmayaydı, evli olmayaydı. Dünyada her
şeyimi basar, bu ġızı alırım.” diye geçirir. Senem de Şeref Bey’i görünce benzer duygular yaşar
ve içinden “Hayalımda böyle bir yiğid varıdı. Keşke bu bekâr olsa da bunnan evlensem.” diye
geçirir. Şeref Bey, oradan ayrıldıktan sonra bu kızı araştırır ve kendine layık bir kız olduğunu
anlaması üzerine bu kıza dünürcü gönderir. Senem de Şeref Bey’in bekâr olduğunu, aşiret beyi

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 29.05.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesi’nde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde derlenmiştir. Âşık Softa bu
hikâyeli türküyü uzun yıllar önce kendi beldesindeki Asaf Hüseyin’den öğrenmiştir.
2140
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olduğunu, kendine layık olduğunu düşünerek Şeref Bey ile nişanlanır. Bu süreçte Şeref Bey,
Senem ile buluştuğunda Senem’le sevişmek ister. Senem ise Şeref Bey’in bu arzusuna karşılık
vermez. Erkeklerin sevdiği kızdan muradını aldığı zaman onu yüzüstü bırakabileceğini “Öper,
sever, geri de döner almaz. Eňere öyle yapıcın ise ne baňa el vur ne de elin elime dáğsin. Öyle bir
şeyin varısa, yoňgsa nikâh ederik, evlenirik, (ondan sonramıya) elin elime dáğer.” sözleriyle dile
getirir. Şeref Bey, Senem’in bu sözlerinden çok etkilenir ve “Madem Senem Hatın böyle diyon.
Gerçek sen, dediğim ġızımıssın. Allah senden razı olsun. Ben de saňa yemin edįm. Eňere senden
başġa dişi damızlığına el atarsam, senden başġa dişi damızlığı dadarsam, senden başġasına göňúl
verip meyil verirsem Muhammed’in şefātından mahrum gedįm.” der. Senem de bu sözler üzerine
“Áňer ben de senden başġa bir erkeğe meyil verirsem, senden başġa bir erkeğe göz ġorsam,
senden başġa bir erkeğe bakarsam ben de Muhammed’in şefatinden mahrum gedįm.” diye karşılık
verir. Böylece birbirlerine başkaları ile evlenmeyeceklerine dair yemin ederler.
Bir gün Şeref Bey, bir tenhalıkta Senem’i öpmek isterken Senem’in yüzünü morartır. Senem’in
bir yanağının morarması üzerine Aydınlı aşireti üyeleri, Senem’in yanağını morartan Şeref Bey’i,
Kömürcü aşiretinden intikam almak için Kömürcü aşiretiyle kavgaya tutuşur. Kavgadan sonra
Aydınlı aşireti, yerlerini terk ederek Antalya’daki Anamak Yaylası’na göç ederler ve oraya
yerleşirler. Şeref Bey de aşiretini toplayarak kışlak yerlerine göç eder. Şeref Bey ile Senem Hatun
birbirlerinden ayrıldıktan sonra bir daha birbirlerini bulamazlar. Aradan biraz zaman geçince
Kömürcü aşireti üyeleri beylerini tekrardan evlendirmek isterler. Şeref Bey’e birçok kız
göstermelerine karşın Şeref Bey, Senem’e verdiği yeminden dolayı hiçbir kızla evlenmez. Aynı
şekilde Aydınlı aşireti beyi Senem’i de o dönemin ileri gelenleri kendi çocuklarıyla evlendirmek
için dünürcü gelse de Senem de Şeref’e verdiği yeminden dolayı bunların hiçbirine olumlu cevap
vermez. İki aşiretin üyeleri de artık beylerinin evlenmeyeceklerini anladığı için beylerini
evlendirmekten vazgeçip kendi hallerine bırakırlar. Aradan uzun yıllar geçer. Şeref Bey’in gözleri
ağlamaktan kör olmuştur. O yaşında bile hâlâ ikisi de aşiretin beyleridir.
O dönemde Ermeniler çerçilik yapmaktadır. Şeref Bey’in köyünden Ermeni bir çerçi, eşeğine
yüklettiği aşyaları satmak için yolllara koyulur. O köy senin bu köy benim tam üç ayda tesadüf
eseri Senem’in aşiretinin yaşadığı Anamak Yaylası’na varır. Aydınlı aşiretinin üyelerine
eşyalarını satarken daha yeni banyo yapmış, saçlarını kurutan Senem’i görür. Oradakilere
Senem’i kasdederek “Eyy, dosdum. Şu ġarıyá şimdi soraydın. Ne ġadar yurdlar eskiddi, ne ġadar
yurdlar şeddi. Ne ġadar oğlan yetişdi, ne ġadar ġız yetişdi, ne ġadar torunu var diye sorsan bu
ġarının. Şimdi bunu sorādın bu ġarıya.” der. Oradakiler de o kadının anadan doğma bekâr
olduğunu, hiç evlenmediğini söyler. Bu sözler üzerine Ermeni çerçici, kendi memleketinde de
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Şeref adında bir bey olduğunu, onun da çok yaşlı olduğunu ve Senem gibi hiç evlenmediğini
söyler. Şeref adını duyan Senem, heyecanla “Şeref Ā mı?” der. Ermeni çerçi de biraz şaşkınlıkla
evet, der. Senem, üç kez elini içli içli “Yörü Şeref” diyerek göğsüne vurur. Çerçi, Senem’e Şeref
Bey’i nereden tanıdığını sorar. Senem de derin bir ah çektikten sonra “Derdim seni derdim
seni/Soran olsam derdim seni” diyerek Şeref Bey ile olan macerasını en ince ayrıntısına kadar
anlatır. Başından geçenleri anlattıktan sonra yanında bulunan bir kız çocuğundan evin içindeki
makası getirmesini ister. Gelen makasla saçının bir beliğini kesen Senem, çerçiden bu beliği
Şeref’e vermesini ister. Çerçi de kesilen beliği alarak Şeref Bey’e vereceğinin sözünü verir ve
oradan ayrılır. Çerçi, ürünlerini sattıktan sonra geri kendi köyüne döner. Köyüne varınca hiçbir
yerde eğlenmeden Senem’in verdiği beliği Şeref Bey’e ulaştırır. Şeref Bey, beliği koklayınca
beliğin Senem’e ait olduğunu anlar ve koklayarak yüzüne sürer. Beliği koklayan ve yüzüne süren
Şeref Bey’in gözleri açılır. Gözleri açılan Şeref Bey, Senem’in gönderdiği beliği saz ederek orada
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Yine haber geldi (de) nazlı Senem’den
Deli göňlüm (de) şad olmıya başladı
Akmaz ıkan kör puňarın suları2141
Suyu geldi cağlamıya başladı
Yörü Senem (de) yörü hata işledim
Hatayı bırakdım (da) şere başladım
Öpem derken al yanağı dişledim
Ağzımdaki çürüyesi dişiňen
Senem’in geydiği humuya sarı
Deryalarda gezer aşġın pervari
Bozuk dáğirmenin dönmeyen peri2142
Suyu geldi cağlamıya başladı
Ġurban olam (da) beligiğin başına
Güneş vurmuş (da) kemerinin ġaşına
Yaşım erdi doksan yedi yaşına2143

2141

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2143
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2142
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Gede gede yüz olmuya başladı
Şerefoğlu’m Hamalı’nın Beli’nde
Devran sürdüm (de) Binboğa’nın elinde
Aydın aşireti (de) Kireç köyünde
Deli göğnum şad olmuya başladı
Gözü açılan Şeref Bey, çerçiye yemiyesini fazlasıyla vermek kaydıyla kendisini Senem’in olduğu
yere götürmesini ister. Çerçi de bu teklifi kabul eder. Şeref Bey, Senem için çeşitli hediyeler
aldıktan sonra çerçiyle yola koyulur ve Senem’in yurduna varırlar. Yıllardır birbirlerini görmeyen
iki sevgili birbirlerine hasretle sarılır ve ağlamaya başlarlar. Senem Hatun’un aşiret üyeleri bu
durumu görünce bu iki sevgiliyi evlendirmek isterler ve onlara bu durumu iletirler. Şeref ile
Senem, bu teklifi içtenlikle kabul ederler. Ahali, orada ikisinin düğününü kurmak isteyince Şeref
Bey, kendisinin aşiret reisi olduğunu, öyle basit bir düğün kurmak istemediğini, düğünü kendi
yaşadığı yerde görkemli bir şekilde yapacağını söyler. Şeref Bey, oradan ayrıldıktan sonra
yurduna gelir ve dellallar çağırarak düğün yapacağını haber verir. Düğün hazırlıkları başlar.
Görkemli bir düğünden sonra Şeref Bey, Senem’i almak için yanına kırk atlı alarak yola koyulur
ve Senem’i evinden kırk atlıyla alarak geri yurduna döner. Bunlar evlendikten sonra Yüce Allah,
bunların yaklaşık yüz yaşına kadar birbirlerinin yeminlerine sadık kaldığından dolayı bunları
mükâfatlandırır. Şeref ile Senem’in yaşını mertebe mertebe 40 yaşına indirir. Şeref ile Senem’in
bu evlilikten bir oğlu bir kızı olur. Oğlanın adını muratlarına eriştikleri için Murat, kızlarının adını
ise Yüce Allah ikisini yıllar sonra kavuşturup sevindirdiği için Sevgi koyarlar. Şeref ile Senem
evlendikten sonra tam kırk sene ömür sürerler.
440. HOCALAR DA DÜŞKÜN OLUR KÂRINA2144
Âşık Softa’nın mahallesinde Düziçi ilçesinin Karkın Mahallesinden bir imam görev yapmaktadır.
Bu imam, Âşık Softa’nın köyünde sekiz dönüm tarla kiralamış ve yer fıstığı ekmiştir. Fıstık hasat
zamanı imamın Karkın’dan annesi, babası ve kardeşleri ve birçok köylü fıstık çekmeye imama
yardıma gelir. Köylüler, fıstığın dalı karşılığında imama yardım etmektedir. Fıstıklar imamın
olacak, fıstığın dalı ise köylülerin olacaktır. Fıstık dalı köylüler için çok kıymetlidir çünkü bu
fıstık dallarını kışın hayvanlarına yem olarak vermektedir. Âşık Softa ise traktörün arkasındaki
fıstık sökme çapasıyla işi gereği köylülerin fıstıkları sökmektedir.

Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde oturan Âşık
Softa’dan 12.08.2017 tarihinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
2144
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İmam, Âşık Softa’dan kendi tarlasındaki fıstıkları çapayla sökmesini ister. Âşık Softa, traktörüyle
tarlaya varır ki nerdeyse bütün köylü fıstık dalı için beklemektedir. Âşık Softa, traktörüyle fıstığı
sökmeye başlar. Bazıları fıstık hatlarının başında beklemekte kimisi de traktörün arkasında
sökülen fıstığın peşindedir. Velakin köylüler, sökülen fıstıkları kapış kapış toplarlar. Çünkü
köylüler ne kadar çok fıstık dalı toplarlarsa o kadar kârlıdır. Köylüler, bu yüzden traktörün
arkasına kepenek gibi üşüşürler. Âşık Softa bu manzarayı görünce imama “Valla hocam, türkü
yakacak oldu senin fıstık.” der. İmam da “Allah’ını Muhammed’ini seven, babam da duysun senin
âşık olduğunu. Babama anlattım da zaten, canlı canlı görsün. Şu fıstığa üç dört tane söyle.” der.
Âşık Softa bu muhabbetten sonra traktörü istop ettirir ve aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Dörtlüklerde geçen isimler aşığın köylüleridir.
Hocalar da düşkün olur kârıňa
Kürt Leyla da zaten bakmaz yeriňe
Maraklanır bir şey desen biriňe
Ġazmayı tarlaya vuran vurana
Hacı Yeşil dudmuş tarlanın başın
Allah fıstık vermiş toprağın daşın
İnekler bu dalı yedi mi ġışın
Babaňa rahmed hoca diyen diyene
Şerri yengem orta yerden oturur
Çocuklar da tenelesin getirir
Böyle olursa bu köy bon bitirir
Daha yok mu diye soran sorana
Âşık Softa oldu türküyü yakan
Senem abla anca yerine bakan
Bir değil beş değil fısdığı söken
Köyün dördde biri gelen gelene
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441. TURNALAR VI2145
Âşık Softa (Abdullah Kara) 1973 yılında Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesinde askerlik görevini yerine
getirmektedir. Âşık Softa, bir gece nöbette iken havada uçan turnaların sesini duyar. Gecenin geç
vakitlerinde göç eden bu turnaların sesi Âşık Softa’nın yüreğini dağlar ve orada aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Ötüşü ötüşü giden durnalar
Nedir ahvaliňiz (de) haliňiz sizin
Yönüňüz güneye doğru gidiyá2146
Acep nere uğrar (da) yoluňuz sizin
Sizi göğde gören ġolan zanneder
Yorulur ġanadıňız gide gide
İstanbul’da Fatih Sultan Memmed’e2147
Bir selam verin de gedin durnalar
Dutulmayın ġışa görmen doluyu
Yüksekden seyredin de çayır çimen halıyı
Anġara’da Hacı Bayram Veli’yi2148
Ziyaret edin de gedin durnalar
Neçe şehir geçdin neçe de oba
Ġorkunç deryalarda (da) siz çekin töbe
Niğde Aksaray’da (da) Somuncu Baba2149
Onu da ziyaret edin durnalar
Aksaray’dan kakın sağa çark edin
Ġonya’nın üsdünden havalı gedin

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 14.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Böcekli beldesinin
Demirciler Mahalellesinden 1949 doğumlu Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Bu türkünün ismini kendisi vermiştir.
2146
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2147
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2148
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2149
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2145
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Yüce Mevlane’yi ziyaret edin2150
Ordan öte uçun (da) gedin durnalar
Çıkın gökyüzüne düzülün safa
Tarsus’un üsdünde (de) çekmeyin cefa
Uğramadan geçmen (de) Esabil-kefe2151
Şehitlere selam (da) verin durnalar
Ġıvır ġıvır gökden geliyá sesi
Sesini duyanın (da) gider hevesi
Antep Araban’da (da) Seydi Vakkas’ı2152
Ziyaret edin de gedin durnalar
Ayran’ın belinden havalı uçun
İslahiye düzünde (de) ġılavuz seçin
Ökkeşiye Baba üstünden uçun2153
Semah yapıp bir çark edin durnalar
O dergâh önünde gelin tȫbeye
Uğrama vururlar (da) Yamaçoba’ya
Menzil’de uğrayın (da) Bilal Baba’ya2154
Onu da ziyaret (de) edin durnalar
Antep’ten öte de Urfa’nıň yolu
Peygamberler şehri (de) güzellik dolu
Yüksekden seyredin (de) Balıklı Gölü2155
Ordan öte uçun (da) gedin durnalar
Ötüşü ötüşü oradan gidin
Harran’a ġonun da çayır çimeni dadın

2150

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defatekrar edilmektedir.
2152
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2153
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2154
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2155
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2151
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Siirt’de Veysel’i ziyaret edin2156
Ordan öte uçun gedin durnalar
Epil tefil olup olmayın zayı
Beklen yeni sene (de) gelsin mart ayı
Elazığ Harput’ta (da) Pamuk Baba’yı2157
Ziyaret edin de gedin durnalar
Âşık Softa’m söyler sözlerim vahi
Zikredin havada (da) yüce Allah’ı
Suriye topraklarında (da) Süleyman Şah’ı2158
Ziyaret edin de gedin durnalar
442. BÖCEKLİ’NİN 1977 SEÇİMİ2159
Âşık Softa’nın köyünde muhtarlık seçimleri her dönemde zorlu geçmektedir. 1977 seçimleri de
böyle bir rekabet ortamında gerçekleşir. Muhtar adayları Hırrak Ká (Mehmet Donbaloğlu) ve
Bekir Hoca (Bekir Önce) dir. Her iki aday da Âşık Softa’nın akrabalarıdır. Hırrak Ká, Âşık
Softa’nın babasının öz yeğeni, Bekir Hoca da Âşık Softa’nın babasının dolaylı yoldan amcasının
oğludur. Hırrak Ká sol partili, Bekir Hoca da sağ partilidir. Dolayısıyla bu seçim aynı zaman da
genel seçim havasında geçmektedir. Âşık Softa’nın babası koyu bir CHP’li olduğu için yeğeni
Hırrak Ká’yi desteklemektedir. Ayrıca bu seçimi kazanan Köy Sulama Birliği başkanı olacağı
için civardaki ova köyleri hatta ilçedeki belediye başkanı adayları da seçime dolaylı yönden taraf
olurlar. Alibozlu köyünden Kadılar, Göllüler köyünden Göllüler, Karaçarlı mahallesinden
Yüceller ve daha birçok köyden sol görüşlü insanlar (bu saydıklarımızın hiçbiri köyün seçmeni
değildir.) Hırrak Ká’yı desteklerler. Asaflar, (yaklaşık olarak elli yıldır ilçeyi yöneten aile.)
Bayındırlı köyünden Gapçıklar, Alibozlu köyünden Bayraklar kabinesi ve başka sağ görüşlüler
ise Bekir Hoca’yı desteklemektedirler. Amaçları ise sulama birliğini kaybetmemektir. Bu yüzden
seçim hem köy seçmenleri arasında hem de seçmen olamayan diğer yörelerde çetin bir rekabet
halinde geçer. En sonunda seçim olur ve seçimi on iki oy farkla Hırrak Ká kazanır. Seçim yerinde
torbalar toplanırken dört beş kişi silahlarıyla gelir ve kımıldayanı vururuz diyerek seçim

2156

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2158
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2159
Bu hikâyeli türkü, 01.10.2017’de Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Böcekli beldesi
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
2157
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torbalarını götürürler ve yakarlar. Nihayetinde seçim tekrarlanır ve tekrar seçim olur ve Hırrak
Ká otuz altı oy farkla seçimi tekrardan kazanır.
Bu seçim müddetince ise ilginç konuşmalar ve olaylar yaşanır. Seçim iptal olup tekrarına karar
verilince Dümbürdek köyünden Köse Veli lakaplı Veli Kütük ilk seçimde Hırrak Ká’yı destekler
ancak seçim iptal olunca bir nedenden dolayı Bekir Hoca’yı desteklemeye karar verir ve şu sözleri
söyler: “Ben ārlımı (ağırlığımı) kodum (koydum) ilkinde Hırrak Ká’yı kazandırdım. Şimdi ise
Bekir Hoca’yı destekliyám (destekliyorum). Hadi ġazanabiliyese (kazanabiliyorsa) ġazansın
Hırrak. Bunda Bekir’i ġazandıracām.” diyerek kendince böbürlenmektedir. Yine köyün
seçmenlerinden olan ve Hırrak Ká’nın amcasının oğlu Süleyman Ká lakaplı Süleyman
Donbaloğlu, amcasının oğlunu değil de karşı tarafın adayı Bekir Hoca’yı desteklemektedir. Bu
adam köyde “altmış beşlik babası” olarak bilinmektedir. Sebebi ise o zamanlar köylüler resmi
işlerden pek anlamadığı için Süleyman Ká kendince uyanıklık yapar ve bu köylüleri altmış beşlik
aylığa -ilk maaşı kendisine vermek kaydıyla- bağlatırmış. Bu yüzden de kendisine bu yakıştırma
yapılmıştır. Köy seçmenlerinden Çolak Hoca, ilk seçimde Bekir Hoca’ya bin lira karşılığında
oyunu vermiş, seçimin tekrarında ise yüz lira karşılığında oyunu gizlice Hırrak Ká’ya satmıştır.
Böylece hem Bekir Hoca’dan bin lira almış hem de Hırrak Ká’dan yüz lira almıştır. Kürt Karaca
(Halil Hedef) ise seçim çalışmaları sırasında Bekir Hoca’ya-seçimi kesin kazanacaklarını
zannederek- “Çatlasalar da patlasalar da sen bu seçimde muhtarsın.” demiştir. Velakin, köyde
muhtarlık seçimi bu şekilde geçmiştir. Âşık Softa seçimden sonra gelişen bu hadisleri de göz
önüne alarak aşağıdaki dörtlükleri söyler.
Halk Partisi demek bir ġarlı dağ
Saldı günümüzü hep sola sağ
Altmış beşlik babası Sülemen Ká
Sık canıňı Donbaloğlu kazandı
Acep görüldü mü daha böyle iş
Siz kazanmak için gördünüz mü düş
Gapçık İsmet’iňeň duy Esef Çavuş
Böcekli’de Donbaloğlu ġazandı
Adamların duddu yine inadı
İçlerinde var makarnoz Kenedi
Köse Veli ağırlığı dáňedi
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Donbaloğlu muhtarlığı ġazandı
Sandık kaçırıldı oyumuz arddı
Köse Veli ağırlığı ġantarda darddı
Çolak Hoca yüz lirayı aparddı
Ondan da haberin oldu mu Hoca
Âşık Softa der ki haklı sözlerim
Hoca der ki ben mühürü özlerim
Kürt Ġaraca yalan çıkdı sözlerin
Hırrak Ká muhtar oldu duydun mu
443. ÜÇKEN GELDİM ALACA’DAN SORGUN’DAN2160
Âşık Softa (Abdullah Kara), yazları saman makinasıyla uzun yıllar il içinde il dışında sap
çekmektedir. Her yaz gittiği yerler ise genelde aynı yerlerdir. Âşık Softa’nın sap çektiği yerlerden
biri de Çorum’un Sungurlu ilçesidir. Âşık Sotfa, 1983 yılında yine bu ilçeye sap çekmeye gider.
Bu ilçenin bir köyünde Bilal adında çolak bir adam yaşamaktadır. Köylüler tarafından
sevilmeyen, sözünün eri olmayan, kul hakkı yiyen Bilal; çolak olmasına karşın bir şekilde çok
zengin olmuştur. Yüzlerce dönüm tarlası, büyük bir hayvan çiftliği, kamyonları, traktörleri
bulunan Bilal, aynı zamanda cimri biridir. Bu köydeki kişiler, Âşık Softa’yı Bilal’in işini
yapmaması, yapması halinde parasını alamayacağı konusunda devamlı uyarmalarına rağmen Âşık
Softa, Bilal’e altmış çiten saman yapar ve ahırına döker. Âşık Softa, Sungurlu’da işlerini
bitirdikten sonra Bilal’in evine varmasına karşın Bilal’i evde bulamaz. Bu süreçte Âşık Softa
başka yere sap çekmeye gitmiştir. Âşık Softa, Bilal’in evde olduğu haberini alması üzerine köy
muhtarı ve köydeki bir tanıdığıyla Bilal’in evine varır ve toplam on dört milyon lira alacağını
ister. Bilal, Âşık Softa’yı tanımazlıktan gelerek para vermek istemez. Âşık Softa, parasını almak
için ne kadar dil döktüyse de Bilal, oralı bile olmaz. Köy muhtarı ve oraya biriken ahali de Bilal’e
Âşık Softa’nın parasını vermesini söyleseler de Bilal, onları da dinlemez. Parasını vermediği gibi
üstüne üstlük Âşık Softa’ya bir de hakaret eder. Parasını alamayan ve hakarete maruz kalan Âşık
Softa, iyice sinirlenerek Bilal’e orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 07.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
2160
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Üçken geldim Alaca’dan Sorgun’dan
Alacağım var da istiyám senden
Ulan Bilal emmi osandım candan
Nolur Bilal emmi gel ver paramı
Allah versin (de) bu Bilal’in belasın
Satsın malın (da) alamasın parasın
Allah iki eline (de) vermiş belasın
Seni daha kötü edsin Bilal emmi
Fayda görmiyesin bütün malından
Oğlun ġızın (da) heç dudmıyá elinden
Gözlerinden çorak (da) salya dilinden2161
Ġudurmuşlar gibi (de) ol Bilal Emmi
Ulan Bilal emmi sen de nolasın
Künde birken dokdorlardan gelesin
Eyüp peygamberden (de) kötü olasın2162
Tenine ġurt düşsün kok Bilal Emmi
Sağlam on dört milyon yiyón paramı
Cevheri’de bak çıkardık dramı
Allah versin ġanseriňen veremi
Ġurtulmaz dertlere (de) düş Bilal emmi
Dünyada perişan olsun halların
Samanı yeyince (de) ölsün malların
Ölürken dutula (da) senin dillerin2163
Şehadete gerek (de) yok Bilal Emmi
Senin yapdıkların Allah’a ayan
Ġırıla tekerin (de) ġalasın yayan

2161

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2163
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2162
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O sefil Şeref’in (de) malını yiyen2164
Ölürken soluman (da) zor Bilal Emmi
Bir de Hacc’a gedmiş değişmiş adı
Adam dolandırmak bütün maksadı
Beş köyün muhtarı haksız diyádi2165
Hepi haklı çıktı (da) duy Bilal Emmi
Sen ġayıbedmissin itibarını
Yitiresin(de) elde olan varını
Sen öldün mü Arap dutar yerini2166
Yarın öldüğünde gör Bilal Emmi
Ġaygısız tasasız bir gün yatmıyá
Sungurlu’da ġuldan işin bitmiyá
Eliň gimi ayakların dutmıyá2167
Yanın yanın sürünesin sen emmi
Âşık Abdullah der yandı ciğerim
Yaptım samanı da olmadı kârım
Ġaranlık mezarda (da) cehennem yerin
Yarın öldüğünde (de) gör Bilal Emmi
Âşık Softa, bu türküyü orada ezgisiyle söyledikten sonra orada toplanan ahali Bilal’e kızgınlığını
ve haksız olduğunu belirttikten sonra köy muhtarının babası Bahri on milyon; köydeki bir
vatandaş da iki milyon vererek Âşık Softa’nın on dört milyon alacağının on iki milyonunu
verirler. Böylece Âşık Softa, bu türkü sayesinde parasının önemli bir kısmını kurtarmış olur. Bu
türküden sonra türküde verilen bedduanın hepsi tutmuş; Bilal, bir iki yıl içinde bütün malını
mülkünü kaybetmiştir. Bunun dışında ayakları da tutmaz olmuş, tamamen yatağa mahkûm
olmuştur.

2164

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2166
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Sen ölünce oğlun dutar yerini”
şeklinde söylenmiştir.
2167
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2165
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444. BORAN’DA BİR AVŞAR GELİNİ GÖRDÜM2168
Âşık Softa (Abdullah Kara), işçileriyle birlikte her yıl yazları il içinde ve il dışında saman
makinasıyla sap çekmektedir. Sap çektiği yerlerden biri de Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ve
köyleridir. Âşık Softa, yine bir yaz Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Borandere köyünde sap
çekmektedir. Bu köydeki bir pınarın başında birkaç köylüyle otururken pınarın başına çok güzel
bir Avşar gelini gelir. Bu gelin o kadar güzeldir ki Âşık Softa, bu geline hayran kalır. Saçları
topuklarına değen bu gelinin kollarında bilezikler, belinde altın bir kemer, boğazında ise kolyeler
bulunmaktadır. Bu gelinin kayınbabası çok zengin olduğu için geline düğünde birçok takı
takmıştır. Bu gelinin güzelliğinden etkilenen Âşık Softa, geline orada aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Geçerken uğradım Puňarbaşı’nda
Boran’da bir Avşar gelini gördüm
Altınları (da) üç ġoşardı döşünde2169
Boran’da bir Avşar gelini gördüm
Âşıklar güzeli gördü mü över
Kipriğin ġaldırsa ġaşıňı döver
Ben ġız sandıydım gelinmiş meğer2170
Boran’da bir Avşar gelini gördüm
Kiprikleri can almıyá ġasteder
Gören aşığını hemen hast(a) eder
Yozgat’ı Çorum’u Sivas’ı eder2171
Boran’da bir Avşar gelini gördüm
Helkeleri dakmış iki ġolunda
Sallanıp geliyá suyun yolunda
Savatlı kemer var ince belinde2172
Boran’da bir Avşar gelini gördüm

Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 14.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
2169
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2170
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2171
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2172
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2168
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Gerdanı bembeyaz Erciyes ġarı
Yanakları yanıyor Afağ’ın narı
Sallanarak geldi öteden beri2173
Boran’da bir Avşar gelini gördüm
Över Âşık Softa’m güzeli över
Saçları uzun da topuğun döver
Yüz ġoyun vermişler yüz daha değer2174
Boran’da bir Avşar gelini gördüm
445. ĠOCAN ÖLÜP DUL ĠALINCA DÜNYADA2175
Âşık Softa, bir akşam Nurettin Kurt adında bir dostuyla bir eve misafir olur. Misafir olduğu evde
başka misafirler de bulunmaktadır. Âşık Softa, istek doğrultusunda bir iki türkü söyledikten sonra
yıllar önce bir Avşar gelinine söylediği türküyü de icra eder. Bu türküyü icra ettikten sonra orada
bulunan Hatice adında iki çocuklu 30’lu yaşlarda bir dul bir kadın, Âşık Softa’dan kendisine de
bir türkü söylemesini ister. Âşık Softa, ilk başta yanlış anlaşılma kaygısıyla Hatice’ye türkü
söylemek istemez. Hatice kendisine türkü söylemesi konusunda ısrarcı olması üzerine Âşık Softa,
türkü söylemeye mecbur kalır. Ancak Âşık Softa türkü söylemeden evvel kendi kendine “Şimdi
bunu övsem, bu gelinde gözü var derler. Ġarasam Hatice’nin góğnü olmaz… Ben buňa nasihat
veriyim. Buňa nasihat usulüňen söyleyim buňa.” diye düşünür. Âşık Softa, bu geline orada
aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Ġocan ölüp (de) dul ġalınca dünyada
Mevla’m muradını veresi gelin
Çocukların böyüp elin alınca2176
Onlardan gününü göresi gelin
Gelin Allah saňa yardım eyliyá
Âşık saňa nasihatden söyliyá
2173

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2175
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 14.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
2176
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2174
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Seni alan ilkyazdan çıksın yaylıyá2177
Yaylalarda murat süresi gelin
Biliyorum gelin göğňün çok üce
Saňa göz ġoyanlar oldu mu nice
Varırsan zengine götürür Hac’a2178
Hacı olup Hac’dan gelesi gelin
İnce bu dünyanın düzeni ince
Açılmış dalında güllerin ġonca
Evlenme morukla talip ol gence2179
Genç adamda devran süresi gelin
Enginlerden sen çıkasın yücüyá
Kadir Mevla’m (da) her halıňa acıyá
Göçmen böyüdü mü vermez ġocıyá2180
Eğer evlenirsen sırası gelin
Gelin bu dünyada sen düşme derde
Konasın bağlı bahçeli yurda
Sakın varam deme sen bir aç ġurda2181
Yer paraňı sıkar canıňı gelin
Ġocadıň mı duman çöker gözüňe
Sızı gelir (de) yörüyemeň diziňe
Sonra dönen Muharrem’in ġızıňa2182
Naima’yı Gülsüm’ü (de) bilin mi gelin
Diyor Âşık Softa’m ne olur halin

2177

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2179
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2180
Son dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dizedeki “Göçmen” sözcüğü yerine
“çocuk” sözcüğü kullanılmıştır.
2181
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Eňere varırsan sen bir aç ġurda”
şeklinde söylenmiştir.
2182
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2178

1361

Hangi yöne geder bilmiyom yolun
Çok gencin ararsan sen evde ġalın2183
Kırk beş elli yaşlı bulasın gelin
Âşık Softa bu türküyü söyledikten sonra oradan bulunan Hatice’nin anası da iki dörtlük de
kendisine türkü söylemesini ister. Âşık Softa da Goca Fadıma denen bu kadına aşağıdaki
dörtlükleri söyler:
Dezze sen bilin mi góňül hatırı
Gençliğinde de yükleddin mi ġatırı
Bindin miydi (de) ġırıyádın moturu2184
O eski hallerin ġalmamış hanı
446. ŞEKER KITLIK OLDU ÇAY İSE ŞURUP2185
1978 senesinde Türkiye’de siyasi nedenlerden dolayı gıda, yakıt, giyim eşyası gibi birçok
malzemede kıtlık olmuştur. Mazot, kaymakamlık vasıtasıyla verilmekte ve kısıtlı olarak
dağıtılmaktadır. Çay ve şeker karaborsaya düşmüş değerinden kat kat fazlasına satılmaktadır.
Âşık Softa (Abdullah Kara), çiftçilikle uğraşmaktadır ve kendisinin de Fıat marka bir traktörü
vardır. Dolayısıyla her çiftçi gibi Âşık Softa da tarla sürmek için traktörüne mazot temin etmekte
sıkıntı yaşamaktadır. Âşık Softa, bir gün köyde tarlada çalışırken köylülerden biri Âşık Softa’ya
Osmaniye’ye mazot geldiğini, tükenmeden kendisinin de gidip almayı tavsiye etmesi üzerine
üstünü başını değiştirmeye fırsat kalmadan eski elbise ve yırtık ayakkabasıyla traktörüne binerek
Osmaniye’ye doğru yola koyulur. Mazotun dağıtalacağı yer ise Osmaniye’deki Seç Tesisleri’dir.
Âşık Softa, tesislere vardığında onlarca kişinin mazot için orada beklediğini görür. Ama kimsenin
mazotun olup olmadığından, olması halinde ne zaman dağıtılacağı konusunda hiçbir fikri yoktur.
Âşık Softa ve oradakiler beklerken Düziçi’nin önemli âşıklarından Tus Mustafa’nın mazot almak
için petrolcüye kendi durumunu izah eden bir türkü söylediği, petrolcünün de türküden
etkilenerek bu aşığa bir bidon mazot verdiği söylentisi dolaşmaktadır. Bu arada mazotun Bahçe
ilçesinde Sarıkız Petrol ofisinde dağıtıldığı haberinin yayılması üzerine orada bekleyen onlarca
kişi traktörlerine binerek Bahçe’ye doğru hareket ederler ve bahsi geçen petrol ofisine varırarak
2183

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmiştir. İkinci tekrarda dördüncü dize “O eski halinden ġalmamış hanı”
şeklinde söylenmiştir.
2185
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 14.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Böcekli beldesinin
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
2184
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sıraya dizilirler. Orada bekleyen onlarca kişi havanın soğuk olmasından dolayı petrol ofisinin
civarındaki bir yerde ateş yakarak ısınmaya başlarlar. Bu ateşin başında ısınanlar arasında olan
Âşık Softa’ya, orada bulunan tanıdık biri; Tus Mustafa’nın türkü söyleyerek mazot aldığını,
kendisinin de iyi bir âşık olduğunu ve petrolcüye türkü söylemesi halinde kendisin de mazot
alabileceğini söylerek tavsiyede bulunur. Âşık Softa, bu tavsiye üzerine petrol ofisine vararak
ofisin kapısını çalar. İçerdekiler Âşık Softa’yı içeri davet ederler. İçeride kaymakam, petrol ofisi
sahibi ve bir işçi bulunmaktadır. Tabii, Âşık Softa, içerdeki takım elbiseli kişinin kaymakam
olduğunu bilmemektedir. Kaymakam, Âşık Softa’ya geliş amacını sorması üzerine Âşık Softa,
ilk başta bazı anlatılar anlatacağını, ondan sonra derdini beyan edeceğini söyler. Kaymakam da
seve seve bu öneriyi kabul eder ve Âşık Softa, baştan sonra Dadaloğlu türkülü halk hikâyesini
anlatır. Bu icra sırasında, türkülü halk hikâyesinden oldukça etkilenen takım elbiseli adam
kendisinin kaymakam olduğunu söyler. Âşık Softa, icrasını bitirdikten sonra kendisinin bir isteği
olduğunu ve bu isteğini “Dilden mi söyleyeyim, telden mi söyleyeyim?” şeklinde soruyla
kaymakama bildirir. Kaymakamın telden söyle demesi üzerine Âşık Softa, orada derdini
aşağıdaki dörtlüklerle dile getirir:
Şeker ġıdlık oldu çay ise şurup
Reçetesin nerden alak efendim
Köylüler şehire (de) geldi mi garip
Gösterin yerini (de) bulak efendim
Başbakanım dört köşe dolaşdı
Yokluk geldi (de) biziyňen güreşdi
Şükür millet ak günlere ulaşdı
Bırakın (da) biz de ulaşak efendim
Parla başbakanım mecliste parla
Hükümetin aldın milletten zorla
Mazot ġıdlık oldu (da) bor ġaldı tarla2186
Mazot ver de biz de sürek efendim

IMF geldi de pul oldu para
Fukaranın ağzın verdiler yara
Gübrenin kilosu (da) oldu otuz lira
2186

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
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Nerden para bulup alak efendim
Para ġoman (da) fakirlerin cebine
Zehir addın emekçinin ġabına
Boş tencereleri yakdın dibine2187
Yağ bulgur yok kuňa (da) yiyek efendim
Âşık Softa der ki sözlerim haklı
Düşman eddi bizi ġılıçlı oklu
Fukara geziyá yırtık çarıklı
Para yok kundura (da) geyek efendim
Âşık Softa’nın bu türküsünden çok etkilenen o dönemin kaymakamı üzüntüsünü “Vah benim
köylüm, vah benim köylüm, vah benim köylüm.” sözleriyle dile getirdikten sonra Âşık Softa’nın
traktörünün deposunu fulladığı gibi boş bir mazot fıçısını da parasını kendi cebinden vererek
doldurur. Âşık Softa’nın hem traktörünün deposunu hem de mazot fıçısını cebinden ödeyerek
doldurduktan sonra kapısının her zaman açık olduğunu söyleyerek Âşık Softa’yı yolcu eder.
447. YERİN OSMAN ŞEN’İM ATLARA YERİN2188
Düziçi’nin Bostanlar köyünde Gulliş Osman lakaplı Osman Şen; atlara, at yarışlarına aşırı derece
düşkün olan hatta düşkünlükten öte saplantısı olan bir adam vardır. Bir yarış atına sahip Osman
Şen, bu atıyla Türkiye’nin büyük illerine at yarışlarına katılmaktadır. 1976 yılında da atıyla at
yarışlarına katılmak için İstanbul’a gitmiştir. At yarışları yüzünden neredeyse bütün servetini
kaybeden Şen, cebinde memleketine dönecek parası olmadığı için İstanbul’da bir bakıma mahsur
kalır. Parasız kalan Şen, İstanbul’daki arkadaşlarından ufak tefek borç alarak ihtiyacını gidermeye
çalışsa da kabadayılığından da taviz vermez. Oradaki arkadaşlarına her defasında “Bakman benim
şimdiki halime. Biz düştük, Allah kimseyi düşürmesin. Bana memlekette Osman Ağa derlerdi.
Evime misafirin onu gelir, yirmisi giderdi. Bir meclise vardığım zaman herkes ayağa kalkardı.
İşçilerimin, amelelerimin sayısı bellisizdi. Tarlalarımın hududu yoktu. Bu at yarışları bütün

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Dönemin siyasetçilerinden Necmettin Erbakan: “boş tencere,
boş kazan” demiş. Âşık Softa da bu sözden hareketle dönemin hükümetinin daha da milleti perişan ettiğine
ima etmektedir.
2188
Bu hikâyeli türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 14.11.2020 tarihinde Düziçi’nin Boyalı beldesinin
Demirciler Mahallesinde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir.
2187
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malımı mülkümü bitirdi. Beni perişan etti.” şeklinde sözler söyleyerek kendini ağırdan
satmaktadır.
Osman Şen’in parasızlık yüzünden İstanbul’dan gelemediğinden habersiz olan ailesi Osman
Şen’in evine dönmesi için bir mektup yazarlar. Osman Şen’in oğlu Yahya, babasına mektubu
göndermeden evvel Âşık Softa’dan babasını geri dönmesini ikna edici tarzda bir türkü
bestelemesini rica eder. Bütün gelişmelerden az çok haberdar olan Âşık Softa da Osman Şen’e
bir türkü besteler. Türküyü Osman Şen’in arkadaşlarının da okuyabileceğini de göz önünde
bulundurarak incitici ifadeler kullanmamaya dikkat eder. Yahya, mektubun içine Âşık Softa’nın
da türküsünü koyarak İstanbul’daki babasına gönderir. İstanbul’a ulaşan mektubu Osman Şen,
arkadaşlarının yanında okumaya başlar. Mektupta aşağıdaki dörtlükler yazılıdır:
Yerin Osman Şen’im atlara yerin
Bin doru ata da sahada görün
Al ġısrak yedi tarranın birin2189
Birini de bu at yer Osman Ağa
At ġoşdurdun bazarlarda deride
Denedin bahtıňı galdı yarıda
Her ġoşuda at ġalıyá geride2190
Ġampdan geç çıkıyá der Osman Ağa
Üç vilayet gezdi yarışa geddi
Yarış kazanmadı totosu yaddı
Atçılık yüzünden servetin baddı2191
Ġafanı daşlara çal Osman Ağa
Gel yapma dedikçe tersin yapıyá
Gece gündüz (de) at peşinde ġopuyá
Apartmanın bir tarafı kepiyá2192
Gel de tamirini yap Osman Ağa
2189

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2191
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2192
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Âşık Softa üçüncü dizenin aslında “Cennet’in başına kötü ev
kepiyor” şeklinde olduğunu ama Osman Şen’in arkadaşlarının yanında mahçup olmaması için ilgili dizeyi
değiştirdiğini belirtmiştir.
2190
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Atçılıkdan baddı daha taslıyá
Ġardaşları (da) yapma deyin töslüyá
Vasıkalı birin taydan besliyá2193
Son umudun bundan var Osman Ağa
Eskisin götürdü acar getirdi
Hanġısın aldıysa gendin batırdı
İstanbul’a bir de seyis götürdü2194
Onun (da) faydası var mı Osman Ağa
Yeter Âşık Softa’m söyledin bunca
Bostanoğlu ġoşu aldıydı anca
Servetin tükenip paran bitince2195
Dost düşman kim imiş bil Osman Ağa
Bu dörtleri okuyan Osman Şen, gözyaşlarına hâkim olamaz ve hüngür hüngür ağlamaya başlar.
Bu dörtlükleri dinleyen Şen’in arkadaşları çok duygulanırlar. Şen’in parasının olmadığını ve bu
nedenle de memlekete dönemediğini sezen arkadaşları kendi aralarında Şen’e yüklü miktarda
para toplarlar. Şen, bu toplanan parayla hemen bir kamyon kiralar ve atını kamyona yükleyerek
memleketine doğru yola koyulur. Bu arada Şen’in oradaki iki arkadaşı da dörtlükleri söyleyen
Âşık Softa’nın nasıl bir âşık olduğunu merak ettikleri için onlar da Şen’le birlikte gelirler. Şen,
Düziçi’ne adım atar atmaz gördüğü herkese Âşık Softa’yı sorar. Çarşıda olan Âşık Softa’ya biri
Osman Şen’in kendisini aradığını söylemesi üzerine Âşık Softa, bir kahvehanede oturan Şen’in
yanına varır. Şen, Âşık Softa’yı birkaç kez sıkıca kucaklar ve gözlerinden öper. Bu aşırı ilgi
karşısında şaşıran Âşık Softa, Şen’e bu ilginin nedeni sorması üzerine Şen “‘Ulan, senin o mektup
getirdi buruya. O mektup gelmese ben İstanbul’da dutu ġaldıydım.” şeklinde ilginin sebebini
açıklar. O iki arakadaşı da Âşık Softa’yla tanışıp sohbet ettikten sonra geri kendi memleketlerine
giderler.
448. PARAYA BAKINCA ACIDIM ŞAŞDIM II2196
2193

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2195
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda son iki dize “Servetin tükenip varlık
bitince/Dosdunu duşmanı bil Osman Ağa” şeklinde söylemiştir.
2196
Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Böcekli beldesinin Demirciler
Mahallesinde oturan Âşık Softa (Abdullah Kara) dan kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
2194
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Yazlamazlı köyünde Köse denen bir adam vardır. Köse; halk veterinerliği, halk hekimliği gibi
işler yapar; geçimini bu meslekten sağlamaktadır. Köse’nin çocuğu olmadığından ev işlerine
yardımcı olması amacıyla on-on iki yaşlarında günlük bir lira karşılığında bir çocuk tutar. Çocuk,
Köse’nin günlük işlerine yardım edecek, davarlarını güdecek, tarlada iş olduğu zaman
çalışacaktır. Karşılığında da her gün bir lira alacaktır.
Köse’nin beş-on tane keçisi vardır. Çocuk da her gün onları otlatmaya gitmektedir. Keçileri
otlattığı yerde Kastal, Alicik Mehmet, Gezer İsmail gibi kişiler de davar otlatmaktadır. Köse’den
nefret eden Kastal bir gün çocuğa “Bre yavrum, günde bir liraya para mı birikir? O Köse’nin
ceketinin cebinde yüzlüklerin sayısı bellisiz. Sen o yüzlüklerin birkaçını al kaç. Köse seni mi
yakalayacak sanki? Böyle her gün bir liraya davar mı güdülür? Bir lira bir lira para mı birikir?”
der ve çocuğun aklını çeler. Kastal’ın amacı ise Köse’yi sevmediği için ona kendince zarar
vermektir.
Çocuk çalışmaya başladığı onuncu gün Kastal’ın sözlerine kanarak Köse’nin parasını çalmayı
kafasına koyar. Evi şöyle bir kolaçan eder. Köse, evin bahçesinde arılarının yanında arıları
seyretmekte, hanımı da inekleri sağmaktadır. Çocuk; bakar ki ortalık müsait, hemen eve çıkar;
Köse’nin ceketinin cebine bakar. Kösenin ceketinin cebinde yüzlükler[para] tomarla, yüzlüklerin
dışında da bir tane beş yüzlük vardır. Çocuk, üç tane yüzlük alır ve aşağıya Köse’nin yanına
gelerek “Köse emmi. Bana annem on gün sonra gel de üstünü başını değiştireyim, seni banyo
yaptırayım, dedi idi. Ben eve gidip geleyim. Öğle vakti burada olurum.” der. Köse de izin verir.
Çocuk ordan ayrılırken Köse, çocuğun ürkek davranışlarından şüphelenir “Lan bu çocuk, itten
ġaçıyá gimi gediye. Bu çocuk bişe kepitik herelde” diyerek hemen eve çıkar ve ceketinin cebine
bakar. Paraları sayar ki üç yüz lira eksiktir. Köse’nin başından kaynar su dökülmüş gibi olur ve
hemen çocuğun peşine düşer. Sabah olduğu için Köse’nin üzerinde pijama, ayağında da tokya
(bir çeşit tahtadan yapılma terlik) vardır. Paraya düşkün olan Köse, çocuğun peşine düşer, üstünü
değiştirmek aklına bile gelmez. Parasının çalınmasından dolayı aklı başından giden Köse’nin tek
bir derdi vardır, o da çocuğun parayı harcamadan parasını kurtarmaktır. Tabii, çocuk çoktan
kaçmış, izini kaybettirmiştir. O telaşla evden çıkan Köse, çocuğun gideceği muhtemel yerleri
tahmin eder. Köse, ayağında pijama ve tokya ile koşa koşa Ellek-Yazlamazlı köyü arasındaki
İbişin Mezarlığı’na kadar gelir. Köse, İbişin Mezarlığı’na gelince “Bu çocuk, gitse gitse Çitli

derlenmiştir. Âşık Softa, bu türküyü uzun yıllar önce çevresindeki icracıların birinden hikâyesiyle birlikte
öğrenmiştir.
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Mahallesine gider.” der ve Çitflik Mahallesine doğru hareket eder. Çitflik Mahallesine geldiğinde
oradakilere “On-on iki yaşlarında üstünde sarı penye, altında siyah şalvarlı çocuğu gördünüz
mü?” diye sorar. Görmedik, cevabını alınca Köse “Bu gitse gitse o zaman Boyalı köyüne
gitmiştir.” diyerek Boyalı köyüne doğru hareket eder. Boyalı köyüne giderken yoldan bir cip
geldiğini görür. Çocuğun cipin içinde olacağını tahmin ederek cipin önüne durur. Cipin içinde ise
çok ağır yaralı biri olduğu için cip şoförünün acelesi vardır. Cipin içindeki şoför “Ne oluyor?
Neden cipin önünü kesiyorsun? Deli misin bre adam?” der. Köse de çocuğu tarif ederek telaşlı
telaşlı “Çocuğu gördünüz mü? Çocuk cipte mi? Çocuğu benden mi saklıyorsunuz?” der ve cipin
içini aramaya çalışır. Şoför de “Git başımızdan bre adam. Manyak mısın? Ne çocuğu? Biz çocuk
mocuk görmedik. Ağır hastamız var, görmüyor musun?” diyerek Köse’ye okkalı bir tekme vurur.
Köse yuvarlanır, yere düşer ama yine de cipin içinde çocuk var mı diye bakmak için cipin kapısına
sarılır. Şoför de bu arada arabayı çalıştırmış, hareket etmiştir. Tabii, Şoför, Köse’ye aldırış
etmeden arabasını hızlandırmış, Köse de arabanın hızlanmasıyla yolun kenarına savrulmuştur.
Ayağındaki tokya da çıkmıştır. Köse ayağındaki tokyanın çıktığından habersiz yine çocuğu
bulmak için yayan yollara düşer. Köse, Bostanlar köyüne gelir. Bostanlar köyünün içerisinde yol
ayrımına varır. Yolun biri Böcekli’ye, diğeri ise Boyalı’ya gitmektedir. Köse yol ayrımına
vardığında aşağıdan bir cipin geldiğini görür. Yine çocuğun bu cipin içinde olduğunu düşünen
Köse, eline aldığı taşlarla cipin önüne geçer. Bu arada cipin içindekiler, Aslantaş Barajını yapacak
olan mühendisler ve proje müdürleridir. Köse cipi durdurur ve çocuğu sorar. Ciptekiler ise
“Manyak mısın be adam? Ne çocuğu?” derler ve Köse’yi “Bizim yolumuzu elinde taşla kesmeye
utanmıyor musun?” diyerek Köse’yi tekme tokat döverek yolun kenarına atarlar. Köse, dayak
yedikten sonra ayağa kalkar ve kendince yine “Bu çocuk Atalan kasabasına gitmiştir.” diyerek
Atalan’a doğru hareket eder. Köse telaşlı telaşlı yola düşer. Katobası denen yere doğru
yaklaşırken Katobası’nda davar güden Kel Ali, Köse’yi uzaktan görür. Kel Ali “Bunun başında
bir iş var. İtten ġaçıyá gimi bir halı var, bu Köse’nin.” der. Köse Katobası’na gelince Kel Ali
“Ulan Köse, sende bir hâl var. Harmanı yanık ġımı ne dolanıyáŋ? Nedir bu halin senin? Baş
ġabak, ayak yalın, picamaŋaň ne ġoşuyáŋ?” diye sorar. Köse, ayağına bakar ki gerçekten de
ayağına giydiği tokya yok. Telaştan tokyanın çıktığının bile farkına varmamıştır. Köse, Kel Ali’ye
“Ya burdan on-on iki yaşlarında sarı elbiseli, siyah şalvarlı çocuk geçmedi mi? O çocuğu
görmedin mi?” diye sorar. Kel Ali de böyle bir çocuğun buradan geçmediğini söyler. Köse,
Katobası’ndan Atalan’a doğru tekrardan yola koyulur. Köse Atalan’a ayağı yalın, üstünde pijama
ile perişan vaziyette varır. Atalan’da demircilik yapan Ali Kirik, Köse’ye bu telaşın sebebini
sorar. Köse de çocuğu aradığını, çocuğun parasını çaldığını söyler. Köse, Ali Kirik’e çocuğu
görüp görmediğini sorar, Ali Kirik de görmediğini, buraya böyle bir çocuğun gelmediğini söylese
de Köse, çocuğun Atalan’daki işyerlerinde olacağını düşünerek bütün işyerlerine (topu topuna
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dört beş tane işyeri) itinayla bakar. Köse çocuğu bulamaz ve tekrardan Yazlamazlı köyüne doğru
yola koyulur. Yazlamazlı köyünün girişinde Goca Mazı denen bir yere gelir. Tabii, Köse’nin
Goca Mazı denen yere gelene kadar gezdiği, dolaştığı yerleri bir at ancak iki üç saatte gezebilir.
Köse, Goca Mazı denen yere gelince hem can sıkıntısından hem de yorgunluktan bayılır. Goca
Mazı’da köylüler Köse’yi baygın görünce telaşlanırlar ve Köse’yi ayıltmaya çalışırlar. Köse,
suyla falan bir şekilde ayıltılır. Köse ayılınca köylüler Köse’ye “Nedir sendeki bu telaş? Sen böyle
gezmezdin. Sende bir hâl var.” derler. Köse ise göğsüne vura vura “Paracıklarım, paralarım, para,
para, para” der. Köylüler de “Ne parası?” diye sorması üzerine Köse, yanında çalışan çocuğun
parasını çaldığını ve çocuğu aradığını söyler. Köylüler de para için bu kadar kendini yıpratmaması
gerektiği, paranın bulunabileceği ancak giden canın geri gelmeyeceği gibi sözler sarf ederler ve
Köse’nin elbiselerini ve ayakkabısını evinden getirirler. Köse, ayağına şalvarını ve ayakkabısını
giyer ve çocuğun Karagedik köyüne gittiğini sanarak yola koyulur. Karagedik yolu üzerinde
Carbığın Mezarı denen yerde çocuğun davar güttüğü Alicik Mehmet, Gezer İsmail, Kastal
uzaktan telaşlı telaşlı Köse’nin geldiğini görürler. Köse yaklaşınca, Köse’ye bu telaşın sebebini
sorarlar. Köse de “Sizinle davar güden benim yanımda çalışan çocuk, benim paralarımı almış,
ġaçmış. Yana yana o çocuğu arıyám. Görmediniz mi o ġávur çocuğu?” der. Kastal ise (Zaten
çocuğa Köse’nin parasını çalmasını söyleyen Kastal’dır. Kastal, Köse’nin biraz daha moralini
bozmak ve canını sıkmak için çocuğun yüz lira verip horoz almasını ballandıra ballandıra anlatır.)
“O çocuk sabāŋan burdan geddi. Ġarşısından tavuk satan bir tavukçu geldi. Yüz lira çıkarıp o
tavukçudan ġoca bir horuz aldı. Horuzun ayağına da bir ip balādı, paranın da üsdünü aldı, Garādik
tarafına dorū geddi.” der. Köse bu haberi duyunca ellerini göğsüne vura vura “Vay paracıklarım.
Yandım, anam, yandım. Geddi param!” diyerek Karagedik köyüne doğru yola koyulur. Karagedik
köyünün girişinde Ayşeler Mahalelesinde bir bakkala varır. Bakkalın önünde oturan kişilere
Köse, çocuğu tarif ederek böyle bir çocuğu görüp görmediğini sorar. Oradakiler de elinde bir
horozla bakkala geldiğini, bakkaldan da otuz liraya bir torba sabun aldığını ve Aydınlı
Mahallesinin beri tarafında bulunan eve gittiğini söyler. Köse “Yandım, anam. Geddi
paracıklarım.” diyerek gösterilen evlere doğru koşarak gider. Tabii, vakit öğle olmuştur. Tarif
edilen eve varınca evde öğle yemeği için sofra serilmiş ve ev ahalisi yemek yemektedir. Çocuk
da sofradadır. Köse, çocuğu görünce ağzına gelen bütün küfürleri ederek çocuğa saldırır. Çocuğa
vurmaya çalışır. Tabii, ev ahalisi çocuğun akrabası (çocuğun teyzesi) olduğu için çocuğu
dövdürmezler, dövdürmedikleri gibi Köse’ye de tekme tokat girişirler. O hengâmede çocuk kaçar
ve o civardaki başka bir eve girer. Bu ev çocuğun teyzesinin kızıdır. Çocuğun teyzesinin kızı daha
yeni evlenmiş olup etine dolgun, irice, güçlü bir kadındır. Çocuk, teyzesinin kızına kendisini
saklamasını yoksa Köse’nin kendisini öldüreceğini söyler. Kadın da çocuğu evin içerisinde bir
yere saklar. Köse, sofra serili bu evden zar zor kaçar ve çocuğun girdiği eve varır. Geline
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“Çocuğun bu eve girdiğini gördüm. Çocuk nerede? Çocuğu bana ver.” der. Gelin de çocuğu
görmediğini, çocuğun eve gelmediğini söylese de Köse çocuğun bu eve girdiğini gördüğünü
söyler ve evi arayacağını söyler. Gelin de gir de ara, der. Köse eve girer ve çocuğu uzun uğraşlar
sonucu bulur ve çocuğa “Nettin paralarımı? Dinsiz seni. Paracıklarım nerde?” diyerek dayak
atmaya başlar. Bu arada gelin, çocuğu Köse’nin elinden alır ve Köse’ye dayak atmaya başlar.
Gelin iri yarı olduğu için Köse’yi o duvardan bu duvara çalarak döver. Bu arada çocuk bu
hengâmeden faydalanarak oradan kaçar ve biraz evvel yemek yediği eve gelir. Cebindeki bütün
paraları, horozu ve sabunu bırakarak bunları Köse’ye vermelerini söyler ve dağlara doğru kaçar.
Köse, gelinin elinden zar zor kurtulur ve çocuğun emanetleri bıraktığı teyzesinin yanına varır.
Çocuğun teyzesi çocuğun bıraktığı o parayı, horozu ve sabunu Köse’ye vererek “Burdan defol
git. Malamat herif seni. Bir de buralarda seni görürsek, öldürürüz. Paraň başına çalınsın.” der.
Köse parayı, horozu ve sabunu alır. Parayı alır ve saymaya başlar. Üç yüz lira olan paradan 250
lira kalmıştır. Çünkü çocuk, 30 liraya bir torba sabun, 10 liraya da bir horoz almıştır. Çocuk,
Köse’nin yanında on gün çalıştığı için 10 günlük yevmiyesi olan 10 lirayı yanında alıp gitmiştir.
Köse, bir elinde horoz diğer elinde bir torba sabun sevine sevine Yazlamazlı köyündeki evine
gelir. Yolda gelirken de kendi kendine “Ulan ben o gelinden dayak yemezdim yemē de
yorgunudum, yoksa o gelini duvardan duvara vururdum. Neyse canım parayı kurtardım ya. 250
lira para, 30 liralık sabun, 10 liralık da horoz var: toplam 290 lira. On lira eksik. Onu da ġumarda
ütüldüm, sayarım.” gibi laflar ederek Carbığın Mezarı’na gelir. Kastal ve diğerleri Köse’yi
uzaktan elinde bir horoz ve bir torba sabunla görürler. Köse, bunların yanına yaklaşınca Kastal,
Köse’ye ne yaptığını baştan sona anlatmasını ister. Köse de başından ne geçtiyse aynısını anlatır.
Kastal, Köse’nin yukarıda anlattığımız yaşadığı olayları kafasına harfi harfine not alır ve Âşık
Tus Mustafa’nın yanına vararak Köse’ye bu olaylar zinciri dâhilinde türkü söylemesini ister.
Karşılığında ise iki gün Tus Mustafa’nın tarlasında çalışacak ve en iyisinden üç yaşlı bir davar
verecektir. Tus Mustafa da bir iki gün sonra Köse’nin yaşadığı maceraları göz önüne alarak
aşağıdaki dörtlükleri ezgiyle söyler.
Parayı belledim yandım dutuşdum
Durmadım çocuğun peşine düşdüm
İbiş Mezarı’ndan (da) yel gibi aşdım
Değirmene kadar verildim, çocuk
Ordan yokarısı Çitli’nin Eli
Bak bana ne yapdı ġávurun dölü
Gayet işlek imiş (de) Boyalı yolu
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Cipin ġapısından sarıldım çocuk
Paranın acısı beni yakıyá
Ölüm baňa burcu burcu kokuyá
Taş elimde gözüm cipe bakıyá
Yolun ortasına gerildim çocuk
Akıl ermez (de) bu çocuğun işine
Bakın neler geldi benim başıma
Beş daġġada geldim (de) Gatınbaşı’na
Atalan’a vardım (da) yoruldum çocuk
Goca Mazı saňa geldim yoruldum
Kucak açdım (da) bedeninden sarıldım
Öldü idim çocuk geri dirildim
Beni öldürüp (de) dirilttin çocuk
Dolaňı dolaňı gelmiş
Çocuğunun yerini bulmuş
On liraya [çocuktan] horoz almış
Ġapıda öddürün ġayrı
Bu sene de mallar zabın
Dikmiş muşammadan ġabın
Topladı getirdi sabun
Dükkânda saddırın ġayrı
Para buňa (da) gelmiş acı
Çocukdan alamamış öcü
Yedmemiş geliňe gücü
Dutuňca addırın ġayrı
Tus Mustafa’m bilememiş
Bir it buňu dalamamış
On lirasın (da) alamamış
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Kumarda üddürün ġayrı
449. ZULUĞ’UN DA ATI HEFKE2197
1950’li yıllarda Düziçi’nin Akdere Farsak köyünde Değirmendere denen mevkide Hemen Yusuf
lakaplı Yusuf Türkoğlu’nun su değirmeni vardır. O dönemde ilçede çok değirmen olmadığı için
bu değirmen oldukça işlektir. İlçe köylerinin büyük çoğunluğu başka yerde değirmen olmadığı
için bu değirmene gelmektedir. Bu su değirmeninde ise Zuluk denen bir adam çalışmaktadır.
Zuluk, değirmenin hem bekçiliğini yapmakta hem de un, bulgur, döğme üğütme işinde
çalışmaktadır. Zuluk’un kaldığı yer de bu değirmenin yakınındaki bir mağaradır. İki hanımı olan
Zuluk’un gözü gibi baktığı bir atı ve bir de köpeği bulunmaktadır.
Yörenin önemli âşıklarından Gır Halıl, un ve bulgur öğütmek için atına bir iki torba buğday koyar
ve Zuluk’un çalıştığı değirmene doğru yola koyulur. Zuluk’un ev olarak kullandığı mağaranın
ordan geçerken yol kenarında birkaç çobanın bazen alkış tutarak bazen de yüksek sesle tempo
tutarak şamata yaptıklarını görür. Tabii, bu arada bu sesler dışında uzaktan da iki kadının
bağırışmalarını da duyar. Gır Halıl, bu çobanlara neden şamata yaptıklarını sorar. Bu çobanlar da
Zuluk’un hanımlarının her gün saç baş kavga ettiklerini, kendilerinin de hemen hemen her gün
bu kavgayı eğlenceye dönüştürerek izlediklerini söylerler. Çobanlardan bu haberi alan Gır Halıl,
biraz şaşkınlıkla biraz da gülümseyerek değirmene doğru yola koyulur. Değirmene vardığında
birkaç köpeğin bir kangal köpeğiyle boğuştuğunu görür. Kangal köpeği, bu köpeklerle çetin bir
mücadele verdiğini, bu köpekleri yere çaldığını gören Gır Halıl, kangal köpeğin kime ait olduğunu
değerimende sıra bekleyenlere sorar. Oradakiler de köpeğin Zuluk’a ait olduğunu söylerler. Gır
Halıl’ın orada bir yerde bağlı, kafasında başlığı olan, yıldır yıldır parlayan cins bir at gözüne
çarpar. Oradakilere bu kez atın kime ait olduğunu sorar. Oradakiler de atın yine Zuluk’a ait
olduğunu söylerler. Değirmende çalışan birinin iki hanımının birden olmasına, cins bir ata ve
köpeğe sahip olmasına şaşıran Gır Halil, biraz gülümsedikten sonra oradakilere Zuluk’u yanına
çağırmalarını söyler. Oradakiler de hemen deneni yapar ve Zuluk, Gır Halıl’ın yanına gelir.
Yanına gelen Zuluk’a Gır Halıl, şu nasihatlerde bulunur: Değirmenci bir adamın iki hanımının
olmayacağını, kendisinin gelirken bu hanımların birbiriyle saç baş kavga ettiklerini gördüğünü,
bu yüzden bu hanımlardan birini boşamasını söyler. İkinci olarak köpeği vurarak öldürmesini,

Bu hikâyeli türkü, H. İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Boyalı beldesinin Demirciler
Mahallesinde oturan Âşık Softa’dan 02. 02. 2018 tarihinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Âşık Softa, bu
türküyü babasından çocukluk yıllarında öğrenmiştir. Babasının bu türküyü iki dörtlük halinde icra ettiğini,
kendisinin iki dörtlük halinde ezberlediğini, türkünün devamı olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgisi
olmadığını belirtmiştir.
2197
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çünkü değirmene gelen çoğu kişinin yanında getirdiği köpeklerle boğuştuğunu ve köpeğe yazık
olduğunu söyler. Üçüncü olarak da atı satmasını söyler. Atı satmasını istemesinin nedeni ise aldığı
üç beş kuruş parayı da işlerinin yoğunluğundan dolayı çok binemediği bu ata harcamanın gerek
olmadığı düşüncesidir. Bu nasihatleri dinleyen Zuluk, Gır Halıl’a teşekkür ettikten sonra ikinci
hanımını zevki için aldığını, bu yüzden boşayamacağını söyler. Sivas Gürün’den getirdiği ve
elleriyle büyüttüğü köpeğin geceleri evini (mağara) ve değirmeni beklediği için köpeği
vuramayacağını belirttikten sonra atı da değirmenin körelen bazı dişlilerini çarka verdirmek
amacıyla atıyla Boyalı’ya gittiği için atı satamayacağını dile getirir. Bu sözler üzerine Gır Halıl,
Zuluk’a kendi nasihatlerini dinleyip dinleyemeceğinin kendisine kaldığını ama dinlememesi
halinde sonradan pişman olacağını söyler. Değirmende buğdaylarını öğüttükten sonra Gır Halıl,
evine döner. Aradan bir iki ay geçtikten sonra tekrardan buğdaylarını öğütmek için değirmene
doğru yola koyulur. Zuluk’un ev olarak kullandığı mağaranın önüne geldiğinde geçen sefer
geldiğinde Zuluk’un kavga eden hanımlarını göremez. Oradaki çobanlara kavga eden hanımların
neden kavga etmediklerini sorması üzerine çobanlar, iki hanımın da yaklaşık bir ay önce ikisinin
birden kaçtığını, Zuluk’u terk ettiklerini söyler. Gır Halıl, oradan ayrılıp değirmene geldiğinde
kangal iti görmesine karşın atın yerinde olmadığını görür. Bir köşede canı sıkkın bir şekilde oturan
Zuluk’un yanına varan Gır Halıl, Zuluk’a moralinin neden bozuk olduğunu sorar. Zuluk da iki
hanımının birden kaçtığı, yularından boşalan atın kaçtığı için moralinin çok ama çok bozuk
olduğunu söyler. Bu sözler üzerine Gır Halıl, orada Zuluk’a aşağıdaki dörtlükleri söyler:
Zuluğ’un da atı hefke
Zuluğ’u da almış öfke
Elif garba Cennet şarka
Ağ itiňen ġaldın Zuluk
Elif ġanadıňı yapdı
Tell(i) Ali tayyeresini çaddı
Cennet Ġaya (da) uzak geddi
Orçan’ın dağlarını ara
Zuluk, bu türkü üzerine Gır Halıl’ın nasihatini dinlemesi halinde hanımlarından birinden
olacağını, en azından diğerinin yanında kalacağını, şimdi ise ikisinden de olduğunu söyleyerek
kendisine verilen nasihati dinlemediği için çok pişman olduğunu söyler.
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450. AVŞAR AĞIDI2198
Avşar Türkmen aşiretine mensup olması hasebiyle Âşık Softa (Abdullah Kara) hem Avşarlara
hem de Avşar Türkmen aşiretine mensup Dadaloğlu’na karşı derin bir sevgi beslemektedir. Daha
çocukken bu konulara merak salmış, dedesinin bacısı Softa Garı Anşa adıyla bilinen 1966 yılında
yüz iki yaşında vefat eden Ayşe Kara’dan hem kendi soyları hem de Avşarlar ve Dadaloğlu
hakkında epey malumat topladığı gibi on, on beş yaşlarında ninesi (annesinin annesi) nden de
Dadaloğlu’na ait birçok türküyü hikâyesiyle öğrenmiştir. Bu sözlü kaynakların dışında Ahmet
Ziya Özdemir’in Dadaloğlu kitabını da okumuştur. Dolayısıyla Dadaloğlu’nun çoğu türküsünü
hikâyesiyle bilen Âşık Softa, Dadaloğlu’nun ve aşiretinin başına gelen bütün olumsuzluklara ve
1865’te verilen İskân Emri’nde perişan olmasına çok üzülür. Âşık Softa, Dadaloğlu ve İskân’da
perişan olan Avşarlara aşağıdaki ağıdı yakar:
Cerit-Bozdoğanlı ġarşı ġoyunca
Cıdaya sarıldı elin Avşar’ın
Sekiz yüz atlısın Yarsıfat’da ġırdılar
Çok perişan oldu halı Avşar’ın
Erzin, Payas, Dörtyol ora geddiler
Hükümet iskân eddi orda biddiler
Dadaloğlu’m Payas’da zindana addılar
Çalmıyá ġırıldı teli Avşar’ın
Bir hastalık geldi çoğu ġırıldı
Avşar beyleri geldi yoruldu
Pınarbaşı Çerkezlere verildi
Ġırıldı ġolu ġanadı Avşar’ın

Devlet bile bilemedi derdini
Yakdı ateşini söndü ördünü
Çerkezler alınca baba yurdunu
Ġoç ırmakdan akdı seli Avşar’ın

Bu ağıt, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.08.2017 tarihinde Düziçi’nin Böcekli beldesi Demirciler
Mahallesinde oturan Âşık Softa’dan ses kayıt cihazı ile derlenmiştir.
2198
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Âşık Softa’m eridiler biddiler
O Derviş Paşa’ya isyan eddiler
Soňunda Bozok’a sürgün geddiler
Binboğa’ya gidmez yolu Avşar’ın
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EK-1. HİKAYESİZ TÜRKÜ METİNLERİ
1. CEREN2199
Ağ Ceren’in sulakları ġayalı (yar, yâr)
(Aman) Ġayasında lale sümbül dayalı
(Aman) Şeker yemiş dudakları boyalı (yâr, yâr)
(Aman) Aklımı başımdan aldı bu Ceren
Seherde uğruma girdi bu güzel
Ağ Ceren’in sulakların gezmeli (yâr, yâr)
(Aman) Ġalem alıp (da) ġaşın (da) gözün yazmalı
(Aman) Ġırmızı önlüklü sarı çizmeli (yâr, yâr)
(Aman) Aklımı başımdan aldı bu ceren
Seherde uğruma girdi bu güzel
(Aman) Ceren çıkmış (da) eşikliğin başına (yâr, yâr)
(Aman) Güneş vurmuş (da) kemerinin ġaşına
(Aman) Yeni dáğmiş (de) on üç on dört yaşına (yâr, yâr)
(Aman) Aklımı başımdan (da) aldı bu Ceren
Seherde uğruma girdi bu güzel2200
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Toprakkale’nin Aşağı Tüysüz Mahallesi’nden 1944
doğumlu Cırnık Ali lakaplı Ali Şişek’ten Aşağı Tüysüz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yamalak
Tarlası denilen Mevkide su kanalının yanında bulunan bir ağaç kümesinin altında Ali Şişek’ten ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Ali Şişek, bu türküyü çok uzun yıllar önce köy düğünlerinde bu türküyü
icra edenlerden öğrenmiştir. Şişek, bu türkünün düğünlerde halay çekilirken devamlı suretle söylendiğini,
kendisinin de düğünlerde bu türküyü defalarca icra ettiğinibelirtmiştir. Mehmet Evcimik, Cırnık Ali’nin
koltuğunun altında teyple gezdiğini, düğünlerin vazgeçilmez adamı olduğunu, düğünlerde bu türküyü
devamlı icra ettiğini söyleyerek Ali Şişek’in dediklerini doğrulamıştır.
2200
Cırnık Ali ile 26.08.2020 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde bu türküyü tekrardan söylemesini
istediğimizde türkünün ilk bendini eksiksiz bir şekilde söylemiştir. Ancak 15.08.2020 tarihinde türkünün
son iki dizesini iki defa tekrar etmemesine karşın 26.08.2020 tarihinde telefonla görüşmemiz sırasında son
iki dizeyi iki defa tekrar etmiştir. Türkünün ikinci bendini telefonla yaptığımız görüşmede ikinci dizenin
sonundaki “çizmeli” sözcüğü hariç kelimesi kelimesine aynen söylediği görülmüştür. Telefonla yaptığımız
görüşmede “çizmeli” sözcüğü yerine “yazmalı” sözcüğünü kullanmıştır. Biz kendisine bize daha önceden
“çizmeli” şeklinde söylediğini belirtince “çizmeli” değil “yazmalı” olması gerektiğini “çizmeli”
sözcüğünün sonraki dizenin sonunda olduğunu belirtmiştir. Biz de “çizmeli” sözcüğü yerine Cırnık Ali’nin
“yazmalı” sözcüğü olması gerektiğine istinaden 15.08.2020 tarihinde söylediği “çizmeli” sözcüğünü
2199
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2. AHISKA2201
İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız
Harb eyledi gırk gün geceli gündüz
Yazılı defterde on iki bin ġız2202
Yesir geddi Akısġa’nın güzeli
Her birimizi bir ġalada buldular
Ġulāmızdan küpemizi aldılar
Her birimizi bir ġrala verdiler2203
Patişahdan imdat isder bu ġızlar
Evimizin çevre yanı bağ idi
Babam paşa ġardaşcığım bey idi
Bize böyl(e) olmadan ölmek eyidi2204
Patişahdan imdat ister bu ġızlar
Aslımı sorarsan Beňli Emine2205
Yükletsem yükümü gedsem elime
Her birimizi verdiler ġanlı zalıma2206
Patişahdan imdat ister bu ġızlar

“yazmalı” şeklinde değiştirdik. Türkünün üçüncü bendini de telefonla yaptığımız görüşmede eksiksiz bir
şekilde söylemiştir. 15.08.2020 tarihinde yaptığımız kayıtta Ceren türküsünün hiçbir bendinin son iki dizesi
iki defa tekrar edilmemesine karşın 26.08.2020 tarihinde telefonla yaptığımız görüşmede ise türkünün
bütün bendinin son iki dizesini iki defa tekrar etmiştir.
2201
Bu türkü, H.İbrahim Topalak tarafından 23.10.2019 tarihinde Düziçi’nin Çitli köyünden 1931 doğumlu
Galeyçi Ahmet lakaplı Ahmet Gürz’den Düziçi’ndeki kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Ahmet Gürz, ilk gençlik yıllarında bu türküyü çevresindeki icracılardan öğrenmiştir. Gürz, bu
türkünün isminin “Ahıska” olduğunu belirtmiştir.
2202
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci söyleyişte üçüncü dizenin başına “ah” sözcüğü
getirilmiştir.
2203
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci söyleyişte üçüncü dizenin başına “ah” sözcüğü
getirilmiştir.
2204
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2205
Bu türkünün sayılaştırılması sırasında ikinci dörtlük “Yükleddim yükümü gedem elime” şeklinde
söylenmiştir.
2206
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. İkinci tekrarda üçüncü dize “Her birimizi verdiler birer ġanlı
zalıma” şeklinde söylenmiştir.
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3. HER ZAMAN HER ZAMAN YAYLAYA ÇIKAN2207
Her zaman her zaman yaylaya çıkan
Akan leblerinden bal gönder baňa
Bir desde deşir de ayvadan nardan
Sultanı kirazı der gönder baňa
Çıkmışsın yaylaya gözlerin humar
Güvel ördek gimi göllere tumar
Ağustos ayında göňul ne umar
Bir mendil arası ġar gönder baňa
Çıkmışsın yaylaya çadırı yeşil
Bülbül figan edmiş güle dolaşır
Geyikgöbeğinden bir desde deşir
Zülfün tellerine sar gönder baňa
Diyor Küpeli’m de öpem gözünden
Çatık ġaş arası beňli yüzünden
Engel tarafından düşman sözünden
Bir káğıd arası yaz gönder baňa
4. HER SABAH HER SABAH YAR YAYLAYA GÖÇERSİN2208
Her sabah her sabah yar yaylaya göçersin
Akan leblerinden bal gönder baňa
Çıkmışsın yaylaya ayvadan nardan

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 02.08.2020 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde oturan
1945 doğumlu Bedir Ali lakaplı Ali Cevahir’den ses kayıt cihazı ve kamerayla kendi evinde derlenmiştir.
Bedir Ali, bu türküyü, on-on beş yaşlarında amcası Kır İsmail’den öğrenmiştir. Bedir Ali, bu türküyü bazı
icracıların Karacaoğlan’a mal ettiğini ancak amcası Kır İsmail’in bu türküyü bu şekilde (Küpeli) söylediğini
belirtmiştir. Bu türkünün bir varyantı için bkz. (Kılıç, ty: 25). Yörede amcasından daha büyük âşık
olmadığını, dolayısıyla onun söylediğinin daha doğru olduğunu beyan etmiştir. Hatta amcası Kır İsmail,
yanına toplananlara bu türkünün Küpeli’ye ait olduğunu, kimseye mal etmemeleri konusunda telkinlerde
bulunmuştur.
2208
Bu türkü, 20.07.2020 tarihinde Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Akdere Farsak köyünde
oturan 1950 doğumlu Mehmet Çoban’dan abisi ve kapı komşusu İbrahim Çoban’ın evinin önünde ses kayıt
cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Çoban, bu türküyü on beş yaşlarında ekin biçerken babasından
öğrenmiştir.
2207
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Sultanı kirazı der gönder baňa
Çıkmışsın yaylaya çadırın yeşil
Bülbül figan eder güle dolaşır
Geyikgöbeğinden bir desde deşir
Zilif arasına sar gönder baňa
Çıkmışsın yaylaya gözleri humar
Gövel ördek gibi göllere tumar
Son temmuz ayında göňul ne umar
Bir mendil arası ġar gönder baňa
Diyor Ġaracoğlan öpem yüzünden
Çatık ġaşınan da ela gözünden
Düşman tarafından engel sözünden
Bir káğıd arası yaz gönder baňa
5. GEZDİĞİN YER ÇAYIR ÇİMEN HOŞ OLA2209
Gezdiğin yer çayır çimen hoş ola
Yaddığın yer bayır diken daş ola
Goynun dolu ġucacığın boş ola
Elde görünesin vay gelin
Altı sene eme süd görmeyesin
Yedi sene kemik kemire ed görmeyesin
Sekiz sene sıtma çeke derd görmeyesin
Daha derdim az diyesin vay gelin
Bunu söyleyen de bu fakir çocuk
Bacağını dalasın enikli ġancık
Ġucağın boş ola da gövden yılancık
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 10.08.2020 tarihinde Sumbas’a bağlı Höyük köyünde oturan
1941 doğumlu Mulla Ahmet lakaplı Ahmet Köşürgeli’den kendi evinde ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Köşürgeli, bu türküyü 10-15 yaşlarında çevresindeki kişilerden öğrenmiştir. Köşürgeli, kalp
krizi geçirdiği için ezgisiyle söylediği zaman zorlanacağı düşüncesiyle bu türküyü şiir şeklinde söylemiştir.
2209
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Daha derdim az diyesin vay gelin
6. DİĞNE SAŇA BİR NASİHAT EDİM2210
Diğne saňa bir nasihat edim
Hatırdan göňúldan geçici olma
Yiğidin başına bir hal gelinci
Onu yâd ellere açıcı olma

El arifdir yoklar senin bendini
Dağıdırlar düzáğini fendini
Enginlerde otur gözet gendini
Ġati yükseklerden uçucu olma
Meclisde arif ol kelamı diğne
El ikisin söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe eyilik eyle
Darılıp da başa kakıcı olma
Diyor Ġaracoğlan sözün başarır
Aşġın deryasını başdan aşırır
Seni bir meclisde hacil düşürür
Kötülerle ġonup göçücü olma
7. İNSANOĞLU YERYÜZÜNE GELİNCİ2211
İnsanoğlu yeryüzüne gelinci
Ġuru ağaçda ışgın bitmiş gim(i) olur
Kâmil olup olup gendi gendin bilinci
Yükü cevahirden dudmuş ġum(u) olur

Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 16.04.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünden 1945
doğumlu Mehmet Kırmıt’tan kendi köyündeki evinde ses kayıt cihazı ile derlenmiştir. Mehmet Kırmıt, bu
türküyü eski zamanlarda çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
2211
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 29.09.2019 tarihinde Düziçi’nin Gökçayır köyünde oturan
1945 doğumlu Mehmet Kırmıt’ın kendi evinde Mehmet Kırmıt’tan ses kayıt cihazı ve kamerayla
derlenmiştir. Mehmet Kırmıt, bu türküyü yıllar önce çevresindeki âşıklardan öğrenmiştir.
2210
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Talana da deli göňul talana
Gede gele orta yeri dolana
Bir yiğid sevdiğine yakın olana
Günde düğün bayram edmiş gim(i) olur
Bir yiğid yârının dizine yadsa
Dosdunun yağlığın yüzüne örtse
Her gün sevdiğinin sesin işidse
Gökyüzünde durna ödmüş güm(ü) olur
Yüce dağ başında yayılan ceren
Avcılar geliyo dört yanın dolan
Olur olmazlara sırrını veren
Boz bulanık suya akmış ġım(ı) olur.
Ġolda gezdirirler şahanı bazı
Her zaman severler gelini ġızı
Yiğidin ikrarı gözelin sözü
Teze yağı bala ġadmış ġım(ı) olur
Diyor Ġaracoğlan çalıp çağıra
İki canı birbirinden ayıran
Muhannet sofrasında ġarnın doyuran
İki elinen zehir yudmuş ġum(u)olur
8. NEDERLER DE İNSANOĞLU NEDERLER2212
Nederler de insanoğlu nederler
Ġolayı ġoyup da sarpa gederler
Malı olmayanı deli ederler2213
İsderim bildiğini âlem bilmesin
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından Düziçi’nin Gökçayır köyünün üst taraflarında adına Dingil
denilen yaylalık bir yerde hayvancılık yapan Ali Pekel’in çadırının önündeki bir ağacın altında 29.08.2019
tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den ses kayıt cihazı
ve kamerayla derlenmiştir. Âşık Güllü, bu hikâyeli türküyü ilk gençlik yıllarında ezgisiyle birlikte babası
Âşık Celil Göl’den öğrenmiştir. Bu türkü, Karacaoğlan’ın ahiret üzerine söylediği bir türküdür.
2213
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2212

1381

Cem-i ġuş geldi de bayġuş gelmedi
Yarasa soyundu kimse bilmedi
Dünya Sultan Süleyman’a ġalmadı2214
Gel sarılak sevdiğim ġıyamata ġalmasın
O kimidi bunu böyle söyleyen
Enip aşkın deryasını boylayan
Yalan söyleyip (de) ġuru böhtan eyleyen2215
Abdest alıp namazını ġılmasın
Diyor Ġaracoğlan kulem yıkıldı
Hak Azrail geldi alnımın çatına dikildi
Cennet Cehennem derler iki hane yapıldı2216
Biri dolup birisi boş ġalmasın
9. DİNLEYİN SİZE BİR NASİHAT EDEYİM2217

Dinleyin size bir nasihat edeyim
Bu dünyada ġul görgüsün görecek
Soluk çıkıp tenin sala binişin2218
Yedi yerde ġoňşu haġġın soracak
Heç oturmadın mı sen de zikire
Çok dalmıssın çok incecik fikire
Cevap veremezsen Mümkür Venekir’e2219
Orda saňa tokmağıňan vuracak
Dilin yadmadı mı dadlı kelama
2214

Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir. Son iki dizenin ikinci tekrarında üçüncü dizedeki “Yalan
söyleyip (de)” söz gurubu yerine “Dedikodu edip” söz gurubu kullanılmıştır.
2216
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2217
Bu türkü, Halil İbrahim Topalak tarafından 12.07.2020 tarihinde Düziçi’nin Çerçioğlu köyünden 1950
doğumlu Mehmet Lök’ten kendi evinin avlusunda ses kayıt cihazı ve kamerayla derlenmiştir. Mehmet Lök,
bu türküyü uzun süre önce yörenin ünlü âşıklarından Âşık Mahmut’tan öğrenmiştir.
2218
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2219
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2215
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Ahiredde rüsva olma âleme2220
Ne cennede geder ne cehenneme2221
Zina dölü Arasad’da ġalacak
Çok incedir o Sırad’ın yolları
Siz de doğru gelin Haġġ’ın ġulları
Size malum Ġaracoğlan halleri2222
Yanıp yanıp Cennet’ine girecek
10. DÜLDÜL DAĞI2223
Anamdan doğdum da dünyaya geldim
Beşik Düldül diye ismini aldım
Sen baňa gelmedin ben saňa geldim
Saňa selam verdim aldın mı Düldül
Engininde nice insan eğlenir
Gözellerin al yeşili bağlanır
Hazreti Ali’nin geldiği söylenir
Hazreti Ali’yi gördün mü Düldül
Yağar boran ġıcı ıslanır taşı
Her zaman böyledir feleğin işi
Kıble’ye karşı ak beyaz döşü
Kâbe Beytullah’a vardın mı Düldül

Mehmet Lök, icra sırasında ilgili dörtlüğün ilk iki dizesini “Bu dünyada rüsva olma âleme/Dilin
yadmadı mı dadlı kelema” şeklinde icra etmişti. Mehmet Lök ile 26.12.2020 tarihinde yaptığımız telefon
görüşmesinde icra ettiği türkülerde deşifre edemediğimiz yerleri deşifre etmek için icra ettiği türküleri
kendisinden şiir şeklinde icra etmesini istediğimizde ilgili dörtlüğün ilk iki dizesinin “Dilin yadmadı mı
dadlı kelama/Ahiredde rüsva olma âleme” şeklinde olması gerektiğini belirtmiş ve ilgili dizelerin bu şekilde
yazılmasını belirtmiştir. Biz de kendisinin dediği şekliyle yazdık.
2221
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2222
Son iki dize iki defa tekrar edilmektedir.
2223
Bu türkü, H. İbrahim Topalak tarafından 29.08.2019 tarihinde Düziçi’nin Yeşilyurt (Zindeğan) köyünde
oturan 1964 doğumlu Âşık Güllü’den doğal bir ortamda derlenmiştir. Âşık Güllü Mehmet, bu türküyü ilk
gençlik yıllarında ezgisiyle birlikte Cine Kiki’den öğrenmiştir. Bu türkü, 11.02.2021 tarihinde Hacettepe
Üniversitesi HÜGEM Geleneksel Müzik Kültürü Konferansları 2021/3 konferansında “Gâvur Dağları’nda
Unutulmuş Bir Âşık: Âşık Cine Kiki (Mehmet İnce)” adlı başılığıyla sınduğumuz bildirimizde örnek metin
olarak sunulmuştur. Bu bildiri ise daha henüz yayınlanmamıştır.
2220
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Başġonuş derler de bir serin yayla
Soğukdur suları akar da çağlar
İnsanlar orada hayatın sağlar
İslam’ın şartını sordun mu Düldül
Eğri Düldül derler (de) boynunu eğer
Kefen Düldül (de) senin ahını çeker
Karlık Dağı derler yakından bakar
Sarıtaş da senin belin mi Düldül
Kiki Ġul Mehmed’im söyler dayımı
Göremezsin de Eşşekci’nin sayını
Kahramanmaraş (da) alır senden payını
Adana senin elin mi Düldül
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EK-2: DERLENEN VE NOTAYA ALINAN ESERLERİN LİSTESİ
Kar
N
o

Eser Adı

Tür

Maka

ü

m

Ölçü

ar
Ses
i

Uzu

Ceridler
1 Rakka'dan Sökün
Edince

n
Hav
a
Uzu

Görüküyo

n

2 Hamite'nin

Hav

Galası

a

Segâh
+Hüz
zam
Segâh
+Hüz
zam

Ses
Geni
şliği

Kaynak

Derleye

Notay

Kişi

n

a Alan

H.
Serb
est

Si

11

Ziya

İbrahim

Ses

TİMUR

TOPAL
AK
H.

Serb
est

Si

9 Ses

Musa

İbrahim

KILIÇ

TOPAL
AK

Uzu
3

H.

Garipçe Garipçe n

Muha

Serb

Öten İbili

yyer

est

Hav

Oğlan

Geldin

4 Gamlı

Gamlı

Oturdun

Fenedir
5 Dünyanın Ötesi
Fene

La

11

Muhittin

İbrahim

Ses

AVCI

TOPAL

a

AK

Uzu

H.

n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

La

11
Ses

Nuh KILIÇ

a
Uzu
n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

La

10
Ses

a

Âşık
Mehmet
İNCE

Muha

Burdan Göçelim

yyer

7 Muyudu
(Esmehan)

TOPAL
AK

4/4

La

Mehmet

İbrahim

Ses

BALÇIK

TOPAL
AK

Uzu
n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

a

İbrahim

11

a
Bahçemizde Çok

H.

H.

Haydi Gurbet Ele k
Hav

TOPAL
AK

Kırı
6

İbrahim

La

10
Ses

İsmail
DOKUZO
ĞLU

H.
İbrahim
TOPAL
AK

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ
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Kırı
8

9

Od

Omar'ın k

Ağıdı

Hav

Bulanık'ta

1
1

Öksüz Ali

yni

4/4

La

7 Ses

Mehmet

İbrahim

YUTKAL

TOPAL
AK

Uzu

H.

Hav

Gerda

Serb

niye

est

La

7 Ses

Mehmet

İbrahim

YUTKAL

TOPAL

a

AK

Uzu

H.

1 Ahmet Bey ile n
0 Güher Hanım

Hüse

a
Bir n

Güzele Uğradım

H.

Hav

Hicaz

Serb
est

La

8 Ses

Mehmet

İbrahim

YILMAZ

TOPAL

a

AK

Uzu

H.

n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

La

11

Mehmet

İbrahim

Ses

ÇOBAN

TOPAL

a

AK
Âşık

H.

11

Karayiğit

İbrahim

Ses

Osman

TOPAL

a

İPER

AK

Uzu

Âşık

H.

Karayiğit

İbrahim

Osman

TOPAL

İPER

AK

Uzu
1
2

1
3

1
4

Elbeyoğlu

Adım

Adım

Gezsem
Düzüniçi'ni

Bir

Zamanlar

Sevgilimle
Konuşuyorduk

n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

La

La

8 Ses

a
Uzu
n

Hüse

Serb

Hav

yni

est

İbrahim
La

7 Ses DOKUZO
ĞLU

a
Kırı

1 İzin Verin Galan k

Muha

5 Bize

yyer

Hav

İsmail
9/4

La

8 Ses DOKUZO
ĞLU

a
1
6

Köroğlu

Uzu

Muha

Serb

n

yyer

est

La

H.
İbrahim
TOPAL
AK
H.
İbrahim
TOPAL
AK

10

İbrahim

H.

Ses

ÇOBAN

İbrahim

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ
Alper
BÖRE
KCİ
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1
7

1
8

Kaman Ağıdı

Yayla Özlemi

Hav

TOPAL

a

AK

Uzu

H.

n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

La

12

İbrahim

İbrahim

Ses

ÇOBAN

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

k

Hüse

Hav

yni

11/8

La

7 Ses

Habibe

İbrahim

TOPÇU

TOPAL

a

AK

Uzu

H.

1 Gızınan Gelinin n

Muha

Serb

9 Bir Davası Var

yyer

est

Hav

La

11

Ahmet

İbrahim

Ses

GÜRZ

TOPAL

a
Uzu
2
0

Esman ile Zevcan

n
Hav
a

AK
Muha
yyerk
ürdi

H.
Serb
est

La

9 Ses Bekir Akan

1

Kerem

2 Öldürülen

2
3

Ceren

H.

n

Muha

Serb

Hav

yyer

est

La

11

Ahmet

İbrahim

Ses

GÖL

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

Üç k

2 Oğulun Ağıdı

Hav

Hüse

6/4+

yni

4/4

La

9 Ses

Fatma

İbrahim

KÜRKLÜ

TOPAL

a

AK

Uzu

H.

n
Hav

Rast

Serb
est

Sol

9 Ses Ali ŞİŞEK

a

4

Şeref ile Senem

n

Hüse

Serb

Hav

yni

est

a

İbrahim
TOPAL
AK

Uzu
2

TOPAL
AK

Uzu
2

İbrahim

Âşık Softa
La

7 Ses (Abdullah
KARA)

H.
İbrahim
TOPAL
AK

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ
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2
5

Uzu

Gadirli'den
Çıktım

Andırın

Yolun

2 Bayram

2
7

Bayındırlı Köyü

2 Ayşe

n

Hüse

Serb

Hav

yni

est

6 Ses

İbrahim

SERÇE

TOPAL
AK

Kırı

H.

Hav

Hüse
yni

18/8

La

7 Ses

Ömer

İbrahim

KINA

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

k
Hav

Uşşak

7/8

La

5 Ses

Aşık Bilal İbrahim
CEYHAN

AK

Kırı

H.

Hav

Muha
yyer

4/4

La

8 Ses

Şerife

İbrahim

BENLİ

TOPAL

a
Eşkıyalar

AK

Kırı

2 Tarafından

k

9 Vurulan Askerin Hav
Ağıdı

Hüse
yni

Mehmet
10/8

La

7 Ses Yavuz
ASLAN

a
Kırı

3
0

3
1

Ahıska Türküsü

Turnalar

3 Bende

Muha

Hav

yyer

TOPAL
AK

6/4

La

Ahmet

İbrahim

Ses

GÜRZ

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

k

Muha

Hav

yyer

7/8

La

9 Ses

Osman

İbrahim

YİĞİT

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

Hav

Garşımda Kırı

3 Duran Gözel

İbrahim

11

Hüse
yni

4/4

La

8 Ses

Hatice

İbrahim

CEVAHİR

TOPAL

a
3 Şu

H.

H.

k

Geldim k

2 İstanbul'a

TOPAL

a
Gelin'in k

8 Ağıdı

La

Muhammet

a

Gelir k

6 Eller Geyinir

H.

k

AK
Gerda
niye

Âşık Güllü
7/8

La

7 Ses (Mehmet
GÖL)

H.
İbrahim

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ
Alper
BÖRE
KCİ
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Hav

TOPAL

a

AK

Kırı
3 Çekildi Semaya k
4 Galmadı Eylik

Hav

H.

10/8
Uşşak

+5/8

La

5 Ses

+8/8

a

Âşık Halil İbrahim
KABA

AK

Kırı
3
5

Goca Çınar

3 Yeter

H.

k

Hüse

Hav

yni

5/8

La

8 Ses

Rabia

İbrahim

DÜLDÜL

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

Şu k

6 Verdiğin Zulüm

Hav

Gerda
niye

4/4

La

10

Âşık Sadık İbrahim

Ses

SUNA

a

7

Dumanlı Yaylası

k

Hüse

Hav

yni

Âşık Softa
5/8

La

6 Ses (Abdullah
KARA)

a
Uzu
3
8

Düldül Dağı

n
Hav
a

Muha
yyerk
ürdi

Serb
est

Âşık Güllü
La

9 Ses (Mehmet
GÖL)

Uzu
3 Atmaca

Şahini n

9 Yüksek Uçarsa

4 Paraya

Hav

H.
İbrahim
TOPAL
AK
H.
İbrahim
TOPAL
AK
H.

Hüse

Serb

yni

est

La

8 Ses

Âşık

İbrahim

Kemal KIL

TOPAL

a

AK

Kırı

H.

Bakınca k

0 Acıdım Şaşdım

TOPAL
AK

Kırı
3

TOPAL

Hav
a

Muha
yyer

4/4

La

10

Mustafa

İbrahim

Ses

Çabuk

TOPAL
AK

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ

Alper
BÖRE
KCİ
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EK-3. NOTAYA ALINMIŞ KIRK TÜRKÜ METNİ
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