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Karacaoğlan  
 
 (1606?-1689) Halk Edebiyatımızın en ünlü, en kuvvetli saz 

şairlerindendir. Adana’nın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde 
doğduğu; Toroslarla Gavurdağı bölgelerindeki Türkmenler 
arasında yetiştiği anlaşılmaktadır. Ankara, Kayseri, Konya, 
Karaman Adana, Diyarbakır, Mardin, Halep şehirlerini görmüş; 
Mısır, Suriye, Trablus, Rumeli bölgelerinde dolaşmış; uzun yılları 
gurbet ellerde geçmiştir.  

Mezarının Mut ilçesinin Çukur köyünde bulunduğu 
sanılmaktadır. Karacaoğlan; içinde yaşadığı çevrenin ve insanların 
coşkun, gerçekçi şairidir. Türkçesindeki arılık ve durulukla, 
gönülden duyuş ve deyişle çağdaş bir ozandan daha yeni gibidir. 
Elinde sazı, dilinde sözüyle köy-köy, diyar-diyar dolaşarak yalnızca 
insan sevgisini, yeryüzü güzelliklerini dile getirir.  
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Karacaoğlan 
 
Güzel ne güzel olmuşsun, 
Görülmeyi görülmeyi, 
Siyah zülfün halkalanmış  
Örülmeyi örülmeyi.  
 
Mendilim yuğdum arıttım,  
Gülün dalında kuruttum, 
Adin ne idi unuttum  
Sorulmayı sorulmayı.. 
 
Seğirttim ardından yettim,  
Eğildim yüzünden öptüm,  
 
Adın bilirdim unuttum  
Çağırmayı çağırmayı. 
 
Benim yarim bana küsmüş,  
Zülfünü gerdana dökmüş,  
Muhabbeti benden kesmiş  
Sevilmeyi sevilmeyi. 
 
Çağır Karacaoğlan çağır, 
Taş düştüğü yerde ağır,  
Yiğit sevdiğinden soğur  
Sarılmayı sarılmayı. 
Ala Gözlerine Kurban Olduğum 
 
Ala gözlerine kurban olduğum  
Say edip aleme bildirme beni  
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Açıp ak gerdanı durma karşımda  
Ecelimden evvel öldürme beni  
 
Dilber at kolların dola boynuma  
Ölüm endişesi gelmez aynıma  
Bir gece misafir eyle koynuna  
Sabah oldu deyu kaldırma beni  
 
Karac’oglan tutma beni el gibi  
Akıttım gözümden yaşı sel gibi  
Bahçende açılan gonca gül gibi  
Dizip al yanağa soldurma beni 
Bana Kara Diyen Dilber 
 
Bana ‘kara’ diyen dilber  
Gözlerin kara değil mi  
Yüzünü sevdiren gelin  
Kaşların kara değil mi  
 
Boyun uzun belin ince  
Yanakların olmuş konca  
Salıverirsin kolunca  
Beliğin ince değil mi  
 
Utanırım akar terim  
Güzellikte yok benzerin  
En sevgili makbul yerin  
Saçların kara değil mi  
 
Beni ‘kara’ diye yerme  
Mevlam yaratmış hor görme  
Ala göze siyah sürme  
Çekilir kara değil mi  
 
Hind’den Yemen’den çekilir  
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Gelir Bağdat’a dökülür  
Türlü taama ekilir  
Biber de kara değil mi? 
 
Göllere konan kuğunun  
Kanadı beyaz çoğunun  
Çöldeki Arap beyinin  
Çadırı kara değil mi? 
İller de konup göçerler  
Lale sümbül biçerler  
Ağalar beyler içerler  
Kahve de kara değil mi? 
 
Evlerinde sular akar  
Güzelleri göze bakar  
Hublar yanağına sokar  
Sümbül de kara değil mi? 
 
Karac’oğlan der maşallah  
Bir gün görürüm inşallah  
Kara donludur Beytullah  
Örtüsü kara değil mi? 
Bir Kız Bana Emmi Dedi 
 
Değirmenden gelirim beygirim yüklü  
Şu kızı görenin del olur aklı  
On beş yaşında kırk beş belikli  
Bir kız bana emmi dedi neyleyim  
 
Bizim ilde üzüm olur alıç olur  
Sızılaşır bozkurtları aç olur  
Bir yiğide emmi demek güç olur  
Bir kız bana emmi dedi neyleyim  
 
Birem birem toplayayım odunu  
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Bilem dedim bilemedim adını  
Elbistan yanaklı Kürdler kadını  
Bir kız bana emmi dedi neyleyim  
 
Karac’oğlan der ki noldum nolayım  
Akar sularınan bende geleyim  
Sakal seni makkabınan yolayım  
Bir kız bana emmi dedi neyleyim 
Boynu Yeşil Gövel Ördek 
 
Boynu yeşil gövel ördek  
Sana bir göl gerek idi  
Kanadının biri yeşil  
Biri de al gerek idi  
 
Bir göl gerekti yüzmeğe  
Yüzüp eğrice gezmeğe  
Aşıkın bağrını ezmeğe  
Sana bir dil gerek idi  
 
Bulunmaz aşkın ilacı  
Sevip ayrılması acı  
Yüzdüğün gölün sıyacı  
Karanfil gül gerek idi  
 
Karac’oğlan fikrinde  
Daim Hakk’ın zikrinde  
Ak göğsünün çukurunda  
Sana bir ben gerek idi 
Elif 
 
İncecikten bir kar yağar,  
Tozar Elif, Elif deyi...  
Deli gönül abdal olmuş,  
Gezer Elif, Elif deyi...  
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Elif’in uğru nakışlı,  
Yavrı balaban bakışlı,  
Yayla çiçeği kokuşlu,  
Kokar Elif, Elif deyi...  
 
Elif kaşlarını çatar,  
Gamzesi sineme batar.  
Ak elleri kalem tutar,  
Yazar Elif, Elif deyi...  
 
Evlerinin önü çardak,  
Elif’in elinde bardak,  
Sanki yeşil başlı ördek  
Yüzer Elif, Elif deyi...  
 
Karac’oğlan eğmelerin,  
Gönül sevmez değmelerin,  
İliklemiş düğmelerin,  
Çözer Elif, Elif deyi... 
 
 
 
 
 
 
Âşık Veysel  
  
25 Ekim 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde 

dünyaya geldi. 21 Mart 1973’te yine Sivrialan’da yaşamını yitirdi. 
Çocukken çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü, daha sonra bir kaza 
sonucu diğer gözünü kaybetti. Saz çalmayı öğrendi. 

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Emrah, Dadaloğlu 
gibi halk ozanlarından etkilenerek türkü yorumu ve sazda ustalaştı. 
İki kez evlendi. 7 çocuğu oldu. Anadolu’yu kent kent dolaşıp 
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şiirlerini sazıyla seslendirdi. Köy Enstitüleri’nde saz ve halk 
türküleri dersleri verdi. Ölüm nedeni akciğer kanseri. En güzel 
Şiirlerinden Seçmelernı ölümünden hemen önce yazdı. 

Şimdi Şarkışla’da her yıl adına bir şenlik yapılır. Türkçesi 
yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Tekniği gösterişsiz ve nerdeyse 
kusursuzdur. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk 
şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince 
eleştiriler yönelttiği şiirleri de var. Şiirleri, Deyişler (1944), 
Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimi 
kitaplarında toplandı. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) 
adıyla eserleri tekrar yayınlandı. 

 
 
 
 

Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
 
 
Ağlayalım Atatürk’e 
 
Ağlayalım Atatürk’e  
Bütün Dünya kan ağladı,  
Süleyman olmuştu mülke,  
Geldi ecel, can ağladı,  
 
Atatürk’ün eserleri,  
Söyleyecek bundan geri,  
Bütün dünyanın her yeri  
Ah çekti, vatan ağladı.  
 
Bu ne kuvvet, bu ne kudret,  
Var idi bunda bir hikmet  
Bütün Türkler, İnönü İsmet,  
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Gözlerinden kan ağladı.  
 
Uzatma Veysel bu sözü  
Dayanmaz herkesin özü,  
Koruyalım yurdumuzu,  
Dost değil, düşman ağladı. 
Uzun ince bir yoldayım  
 
Uzun ince bir yoldayım  
Gidiyorum gündüz gece  
Bilmiyorum ne haldayım  
Gidiyorum gündüz gece  
 
Dünyaya geldiğim anda  
Yürüdüm aynı zamanda  
İki kapılı bir handa  
Gidiyorum gündüz gece  
 
Uykuda dahi yürüyom  
Kalkmaya sebep arıyom  
Gidenleri hep görüyom  
Gidiyorum gündüz gece  
 
Kırk dokuz yıl bu yollarda  
Ovada dağda çöllerde  
Düşmüşüm gurbet ellerde  
Gidiyorum gündüz gece  
 
Düşünülürse derince  
Irak görünür görünce  
Yol bir dakka miktarınca  
Gidiyorum gündüz gece 
 
Şaşar Veysel işbu hâle 
Gâh ağlaya gâhi güle 
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Yetişmek için menzile 
Gidiyorum gündüz gece 
Güzelliğin on par’etmez 
 
Güzelliğin on par’etmez 
Şu bendeki aşk olmasa 
Eğlenecek yer bulaman 
Gönlümdeki köşk olmasa 
 
Tâbirin sığmaz kaleme 
Derdin dermandır yâreme 
İsmin yayılmaz âleme 
Âşıklarda meşk olmasa 
 
Kim okurdu kim yazardı 
Bu düğümü kim çözerdi 
Koyun kurt ile gezerdi 
Fikir başka başk’olmasa 
 
Güzel yüzün görülmezdi 
Bu şak bende dirilmezdi 
Güle kıymet verilmezdi 
Âşık ve maşuk olmasa 
 
Senden aldım bu feryâdı 
Bu imiş dünyanın tadı 
Anılmazdı Veysel adı 
O sana âşık olmasa 
Dostlar beni hatırlasın  
 
Ben giderim adım kalır  
Dostlar beni hatırlasın.  
Düğün olur bayram gelir  
Dostlar beni hatırlasın 
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Can kafeste durmaz uçar  
Dünya bir han, konan göçer  
Ay dolanır  yıllar geçer  
Dostlar beni hatırlasın 
 
Can bedenden ayrılacak  
Tütmez baca  yanmaz ocak  
Selam olsun kucak kucak  
Dostlar beni hatırlasın  
 
Ne gelsemdi, ne giderdim 
Günden güne arttı derdim 
Garip kalır yerim yurdum 
Dostlar beni hatırlasın 
 
Açar solar türlü çiçek 
Kimler gülmüş kim gülecek 
Murat yalan ölüm gerçek 
Dostlar beni hatırlasın 
 
Gün ikindi akşam olur  
Gör ki başa neler gelir  
Veysel gider adı kalır  
Dostlar beni hatırlasın   
Kara toprak 
 
Dost dost diye nicesine sarıldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
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Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Âdem’den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyva yedirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen  
Benim sâdık yârim kara topraktır 
İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sadık yârim kara topraktır 
 
Havaya bakarsam hava alırım 
Toprağa bakarsam dua alırım 
Topraktan ayrılsam nerde kalırım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Dileğin varsa iste Allah’tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allah’a 
Hakkın gizli hazinesi   toprakta 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
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Bütün kusurumuzu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor 
Kolun açmış yollarımı gözlüyor 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Her kim ki olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel’i bağrına basar 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
Gelmez yola gidiyorum 
 
Selam saygı hepinize 
Gelmez yola gidiyorum 
Ne şehire ne de köye 
Gelmez yola gidiyorum 
 
Gemi bekliyor limanda 
Gideceğim bir ummanda 
Gözüm kalmadı cihanda 
Gelmez yola gidiyorum 
 
Eşim dostum yavrularım 
İşte benim sonbaharım 
Veysel karanlık yollarım 
Gelmez yola gidiyorum 
 
*Âşık Veysel’in son şiiri 
 
Sen bir ceylan olsan 
 
Sen bir ceylan olsan ben de avcı 
Avlasam çöllerde saz ile seni 
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı 
Vursam yaralasam söz ile seni. 
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Kurulma sevdiğim gözelim deyin 
Bağlanma karayı alları geyin 
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun 
Beslesem elimde tuz ile seni. 
 
Koyun olsan atlatırdım yaylada 
Tellerini yoldurmazdım hoyrada 
Balık olsan takla dönsen deryada 
Düşersem toruma hız ile seni. 
 
Veysel der ismini koymam dilimden 
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden 
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden 
Eğer görsem idi göz ile seni. 
 
 
 
 
 
 
Dertli 
 
1772 yılında Bolu Çağa’nın Şahnalar köyünde dünyaya geldi. 

Asıl adı İbrahim. 1846’da Ankara’da öldüğü sanılıyor.  
 
Çobanlık yaptı. Gezici aşıklardan saz çalmayı öğrendi. 

Gençliğinde İstanbul ve Konya’ya gitti. Mısır’a gidip 10 yıl kaldı. 
Köyüne dönüp evlendi, tekrar İstanbul’a gitti. II. Mahmud 
döneminde fes giyilmesi kabul edilince fesi öven redifli bir kaside 
yazdı. Ödül olarak Çağa’ya ayan atandı. Topladığı vergileri 
zimmetine geçirdi. Görevden alınınca bunaldı intihara kalkıştı. 
Daha önce Lütfi mahlasını kullanıyordu, bu olaydan sonra Dertli 
mahlasını kullandı. Ankara, Çankırı, Zile, Amasya’yı dolaştı. 
Ankara’ya döndü, burada öldü. Koyunpazarı Semti’ndeki mezarı 
yol açılırken kayboldu.  
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Divan türündeki şiirleri başarılı değildir. Asıl ününü hece vezinli 
şiirleriyle kazandı. Alevi-Bektaşi inançlarına bağlıdır. Ağır bir dil 
kullanır, şiirlerinde toplumsal eleştiri ve taşlamalar öne çıkar. 

 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Kalem Kaşlı Yar 
 
Hatırlayıp sual etmez halimden  
Kirpikleri kara kalem kaşlı yar  
Zikr ü fikri gitmez benim dilimden  
Anadan gülmedik garip başlı yar  
 
Esb-i aşka süvar olsam yakışmaz  
Hun-i didem deryalara karışmaz  
Çoktan beri küsülüdür barışmaz  
Benim ile mercimeği taşlı yar  
 
DERTLİ seril sefil gurbet ellerde  
Beyhude şöhreti gezer dillerde  
Paşam gelir deyü gözü yollarda  
Elleri kınalı gözü yaşlı yar 
 
 
Hatırlayıp Sorar M’ola Halimden 
 
Hatırlayıp sorar m’ola halimden  
Kirpikleri kara,kalem kaşlı yar  
Zikri, fikri gitmez benim dilimden  
Anadan gülmedik, garip başlı yar.  
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Aşk atına binmiş olsan yarışmaz,  
Gözüm kanı deryalara karışmaz  
Çoktan beri küsülüdür barışmaz  
Benim ile mercimeği taşlı yar.  
 
Dertli, zelil -sefil gurbet ellerde  
Beyhude şöhreti gezer dillerde  
Paşam gelir diye gözü yollarda  
Elleri kınalı gözü yaşlı yar 
 
 
 
Ne Çare Çekmeli Aşk Belâsıdır 
 
Yâr neden hazzeder, neden hoşlanır  
Bilmem en güzel nenin, müptelâsıdır  
Gönül kâh soyunur, kâh ateşlenir  
Ne çare, çekmeli, aşk belâsıdır.  
 
Sefine-i aşkım engine saldım  
Gidab-ı mihnette eğlenip kaldım  
Yüz bin aman dedim bir buse aldım  
Hâsılı ömrümün kan pahasıdır.  
 
Canlar feda olsun ahu veş göze  
Hiç doymak olur mu bu şirin göze  
Bin tekellüm ettik, kalmadı yüze  
Bilmem o yâr kimin aşinasıdır.  
 
Dertli vazgelir mi ol mehcebinden  
Yahşi haber aldım öz nesebinden  
Verdiği buseler lâl-i lebinden  
İftar-ı vaslının diş kirasıdır. 
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Havalanma Telli Turnam 
 
Havalanma telli turnam  
Uçup gitme yele karşı  
Zülüflerin tel tel olmuş  
Döküp gitme yele karşı  
 
Davlumbaza vur turayı  
Dünden avladık burayı  
Getir oğlan boz kulayı  
Binem gidem yare karşı  
 
Şahinim var bazlarım var  
Ördeğim var kazlarım var  
Yare tenha sözlerim var  
Diyemem agyâra karşı  
 
Dertli der ki dünya fani  
Seni seven n’eyler malı  
Yakışmazsa öldür beni  
Yeşil giyin ala karşı 
 
 
 
 
 
 
 
Dadaloğlu 
 
Dadaloğlunun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi 

olmamakla beraber eldeki kaynaklardan 1785-1868 olarak 
belirlenmiştir.  
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Yani Dadaloğlu’nun 18.yy’ın son çeyreğinde doğup 19.yy’ın 
ortalarında öldüğü bilinmektedir. Güney illerinde dolaşan Türkmen 
topluluklarının Avşar boyundandır.  

Yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız 
Dadaloğlu’nun şiirleri yazılı kaynaklar aracılığıyla değil sözlü 
gelenek sayesinde bugüne ulaşmıştır.  

Şiirlerinde göçerlik koşullarını, döneminde orta Anadolu’da 
hüküm süren aşiret kavgaları ve aşiretlerin Osmanlı Devleti ile 
savaşlarını yansıtır. Dili Anadolu Türkmen boylarının kullandığı 
halk Türkçesidir. Asıl ününü kavga türküleri ile yaptı. Yüz kadar şiiri 
sözlü kaynaklardan derlenerek günümüze kadar ulaştı. 

 
 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Aladağ 
 
Dumanlıdır Aladağ’ın alanı  
Ortasında sarı çiçek savranı  
Yiğitler durağı aslan yatağı  
Dilberlerin hep de böyle ala mı  
 
Pınarında bir yenice sağlık var  
Çimeninde ıstar görmüş yağlık var  
Kızlarında başkaca ağlık var  
Irmağı da şu dağların ala mı  
 
Koç yiğitler cirit oynar dölekte  
Geyikleri yaylım eder yaylakta  
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Bir koku var toprağında ırmakta  
Gözüm yaşı davarında kalamı  
 
Dadal’m der, bin bir dağı gezerim  
Aladağ’da bir yapılı gözerim  
Hak vergisi şıvgaların ezerim  
Bağışla-gör mor sünbüllü ala’mı 
Binboğa 
 
Bereket var toprağında taşında  
Kırık kırık eser yelin Binboğa.  
Seyfilerin döner yanı başında  
Fariz avcı ister yerin Binboğa.  
 
Binboğa’yı dersen ünlüdür ünlü  
Güz ak saya giyer yaz emir donlu  
Sağ yanın Saraycık, solun Reyhanlı  
Elin avşar değil Cerit, Binboğa.  
 
Dadaloğlu’m, der ki sen seni tanı  
Adam arap ata vermezdi yanı  
Sana derim sana dağlar sultanı  
Sana eş olur mu Berit Binboğa 
 
 
 
 
Aslımı Sorarsan 
 
Aslımı sorarsan Avşar soyundan  
Ayrı düştüm aşiretten beyimden  
Pınarbaşı’ndan da beş yüz evinen  
Çıkıp da cana kıyanlardanım  
 
Çekerim çileyi böyl’olsun bugün  
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Alırım mı sandın şol Kozan Dağın  
Biz bir kurt idik de Bozoklu köyün  
Ürkütüp sürüsün yiyenlerdenim  
 
Dadaloğlum der de böyle olmazdım  
Gördüğüm günlerin birini görmezdim  
Kavga kızışınca geri durmazdım  
Meydanda kardaşa kıyanlardanım 
 
 
 
Bizim Yayla 
 
Bizim yaylamız otlu olur  
Sütü kaymağı tatlı olur  
Kız gelinden kıymatlı olur  
Kızlar gelin yaylamıza  
 
Bizim yaylamız meşeli  
Dibinde güller döşeli  
Eli top top menevşeli  
Kızlar varır yaylamıza  
 
Bizim yaylamız kayalı  
Pınarları süt mayalı  
Tepesinde kar dayalı  
Kızlar gelir yaylamıza 
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Köroğlu 
 
Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17’nci 

yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578–1590 
arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. 
Diğeri ise Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir alana 
yayılmış destansı ve türkülü halk öyküsündeki karaman Köroğlu. 
İkinci Köroğlu, Bolu Gerede çevresinde yaşadı. Asıl adı Ruşen. 
Devlete karşı ayaklandı. Sivas-Tokat yolu üzerindeki Çamlıbel’e 
yerleşip eşkıyalık yaptı. Ama adil bir eşkıya idi. Bir başka söylentiye 
göre de, Bolu Beyi’nin seyisi Yusuf’un oğlu Ruşen Ali asıl 
Köroğlu’dur. Bolu Beyi, babası Yusuf’un gözlerine mil çektirdi. 
Ruşen Ali, babasını sağaltmak için Aras Irmağı’na götürdü. Ama 
ilaç olacak köpükleri kendisi içip yiğitlik ve şairlik gücü kazandı. 
Çamlıbel’e yerleşip babasının intikamını almak üzere Bolu Beyi’ne 
savaş açtı. Köroğlu hikâyesi, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, 
Özbekistan, Kazakistan ve Balkanlar’da da bilinir. Yeniçeri aşığı 
Köroğlu’nin şiirleri dil ve anlatım bakımından öykü kahramanı 
Köroğlu adına söylenen şiirlerden çok farklıdır.  

 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Benden selam olsun Bolu Beyi’ ne 
 
Benden selam olsun Bolu Beyi’ ne  
Çıkıp su dağlara yaslanmalıdır.  
Ok gıcırtısından kalkan sesinden  
Dağlar seda verip seslenmelidir.  
 
Düşman geldi tabur tabur dizildi  
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Alnımıza kara yazı yazıldı.  
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu  
Eğri kılıç kında paslanmalıdır.  
 
Köroğlu düşer mi yine sanından,  
Ayırır çoğunu er meydanından,  
Kırat köpüğünden , düşman kanından  
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. 
 
 
 
Gelin Hey Ağalar Çekin Kılıncı 
 
Gelin hey ağalar, çekin kılıncı  
Arap atla, koç yiğidin günüdür  
Göğüs verip, arka verip, nal atan  
Sırma çullu küheylanlar günüdür  
 
Cenk kurulup cıda, oklar atanda  
İki leşker birbirine katanda  
Kötülerin yakasından tutanda  
Yılan dilli dal hançerin günüdür  
 
Gelin hey ağalar vurup geçelim  
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim  
İki saat al kızıl kan içelim  
Bunda koç yiğidin şanı günüdür  
 
Hay n’olanda Koç Köroğlu n’olanda  
Ara yerde kurt koyuna dalanda  
At vurulup yiğit yaya kalanda  
Teke şekli Şam kılıcın günüdür 
 
 
Dağlar Duman Oldu 
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Pınar başında bulanır  
Sende çok mallar talanır  
İner ovayı dolanır  
 
Dağlar duman oldu  
Çayır çimen oldu  
Ben yari görmedim  
Halim yaman oldu  
 
Hiç ovaya inmedin mi  
Gam, gussadan doymadın mı  
Aşk oduna yanmadın mı  
 
Dağlar duman oldu  
Çayır çimen oldu  
Ben yari görmedim  
Halim yaman oldu  
 
Yaz görmemiş kışa benzer  
İçmiş de sarhoşa benzer  
Dert görmemiş başa benzer  
 
Dağlar duman oldu  
Çayır çimen oldu  
Ben yari görmedim  
Halim yaman oldu  
 
Köroğlu serinden geçti  
Ayvaz gelip bundan göçtü  
Aşkın dolusundan içti  
 
Dağlar duman oldu  
Çayır çimen oldu  
Ben yari görmedim  
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Halim yaman oldu 
 
 
 
Davran Kırat Davran 
 
Davran Kırat davran, yokuşa davran  
Yokuşun başında soyuldu kervan  
Düşman karşısında ne yapsın savran  
 
Estir Kıratım es, yare gidelim  
Dost, düşman içinde sıla edelim  
 
Kıratı sorarsan yedidir yaşı  
İridir gövdesi, ufaktır başı  
Dizgini çekende un eder taşı  
 
Estir Kıratım es, yare gidelim  
Dost, düşman içinde sıla edelim  
 
Yokuşa yukarı tavşan sekişlim  
Bayıra aşağı ceylan büküşlüm  
Alnı akıtmalı, göğsü nakışlım  
 
Estir Kıratım es, yare gidelim  
Dost, düşman içinde sıla edelim 
 
 
 
Bir Yiğit Benim Diyende 
 
Bir yiğit, ‘benim’ diyende  
Kaynayıp da coşmamalı  
İşin icrasın bilmeyen  
Hiç haddinden aşmamalı  
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Kalmadı beyler, malımdan  
Kimse bilmez ahvalımdan  
Güzelleri illerinden  
Almayınca gelmemeli  
 
Köroğlu der: koçyiğitler  
Hazırlansın arap atlar  
Sandığa giren yiğitler  
Bu sandıktan çıkmamalı 
 
 
 
 
 
 
 
Bayburtlu Zihni (1795 – 1859) 
 
Hem Divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış 

bir şairdir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Zihni onun takma adıdır. 
Bayburt’ta doğduğu için Bayburtlu Zihni olarak anılır. 

Erzurum ve Trabzon medreselerinde okudu. Ardından 
İstanbul’a gitti ve çeşitli yerlerde kâtiplik yaptı. Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde memur olarak çalıştı. Bayburt’a dönerken Trabzon 
yakınlarındaki Olasa (bugün Bahçeyaka) köyünde öldü. 

Bayburtlu Zihni şiirlerini, hem hece, hem de aruz ölçüsüyle 
yazdı. Aruzla yazdığı şiirler ölümünden sonra Divan-ı Zihni (1876) 
adıyla yayımlandı. Ama şair asıl ününü hece ölçüsüyle yazdığı 
koşma ve destanlara borçludur. 1828’de Bayburt’un Rus 
işgalinden gördüğü zararları dile getiren koşma biçimindeki ağıtıyla 
büyük ün kazandı. “Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş / Yavru 
gitmiş ıssız kalmış otağı” dizeleriyle başlayan bu koşma sonradan 
bestelenmiştir. Bayburtlu Zihni başından geçen serüvenleri, şiir, 
yergi ve destanlar biçiminde Sergüzeştname’de anlatmıştır. 
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Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Yıkmış Çadırların Göç Etmiş Leyla 
 
Yıkmış çadırların göç etmiş Leyla 
Vardım ki boş kalmış yar otakları 
Dağı mesken etmiş biçare Mecnun 
Akıtmış gözünden kan ırmakları 
 
Zeyd ile göndermiş Leyla’ya name 
Dedi iyi getirdim ağyarı kama 
Akıbet yar oldun İbniselama 
Neyledin ettiğin o misakları 
 
Zihni’yim akıttım didem yaşların 
Yedi yıl bekledim bulak başların 
Dağıt bu derneği sav savaşların 
Bozuldu kabail ittifakları. 
 
 
 
Vardım Ki Yurdundan Ayak Götürmüş 
 
Vardım ki yurdundan ayak götürmüş 
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı 
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Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş 
Sakiler meclisten çekmiş ayağı 
 
Hangi bağda bulsam ben o marali 
Hangi yerde görsem çeşm-i gazali 
Avcılardan kaçmış ceylan misali 
Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı 
 
Laleyi sünbülü gülü har olmuş 
Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış 
Süleyman tahtını sanki mar almış 
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı 
 
Zihni dehr elinden her dem gam ağlar 
Vardım ki bağ, ağlar bağban ağlar 
Sümbüller perişan güller kan ağlar 
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı 
 
 
 
Uzun Müddet Haber Yoktur Sılamdan 
 
Uzun müddet haber yoktur sılamdan 
Her posta geldikçe gönlüm yerinir 
Haber yok evlad ü ayal, anamdan 
Can postanelere varır sürünür 
 
Kör olsun gurbetin kahrı bitmedi 
Gidemem vatana çilem yetmedi 
Gül de taksam bülbülümüz ötmedi 
Altın kafes olsa viran görünür 
 
Bahar geldi seyran için iline 
Herkes sevdiğim takmış koluna 
Zihniya gurbetin gider yoluna 
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Hasretli sîneme hicran sarınır 
 
 
 
 
Seni Bağı İremden Mi Kaçırmış 
 
Seni bağı iremden mi kaçırmış 
Melek misin asumandan mı geliş 
Gittikçe şevketin şanın yücelmiş 
Bilmem tahtı Süleyman’dan mı geliş 
 
Hüsn ile bugün Yusufi devransın 
Ne incisin ne mercansın ne cansın 
Korkarım fitneli ahır zamansın 
Mehdi misin Isfahandan mı geliş 
 
Güzel sevmek olmuş Zihni’ye adet 
Ne bağda ser çektin ey servi kamet 
Sormak ayıp olmasın a çeşmi afet 
Mülki lali Bedahşandan mı geliş 
 
 
 
Saba Gider İsen Bizim Diyare 
 
Saba gider isen bizim diyare 
Benim vasfı halim o yare söyle 
Lalenin bağrında bir ise yare 
Benimki erişti hezara söyle 
 
Bülbül bir gül için çekerse zarı 
Halini arzeder yüz yüze bari 
Ya ben görmemişim o şuh didarı 
Bıraktı bu garip diyare söyle 
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Pervane perrini yaktıysa nare 
Ya ben yaktım vücudumu yekpare 
Zihniya Mansur’u çektiyse dare 
Ben esirim zülfü nigare söyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pir Sultan Abdal  
 
Yaşamıyla ilgili türlü söylenceler ileri sürülen halk 

ozanlarından biri de Pir Sultan Abdal’dır. Yaşamı üzerinde kesin, 
açık seçik bilgilerden yoksunuz ama kimi belirtiler de var. 

16. yüzyılda yaşadığı kesin. Kimileri, şiirlerinin birindeki bir 
dizeye dayanarak, Pir Sultan’ın Yemen’den gelme olduğunu ileri 
sürüyorlar, aile kökenini Yemen’e bağlama eğiliminde 
görünüyorlar. 

 Kimi araştırmacılara göre, Pir Sultan’ın Yemenli kökenden 
olması düşünülemez. Bu dize, Peygamber’e yakınlığı belirleme 
amacına yöneliktir. Bu kanıda olanlar da, Pir Sultan’ın bir şiirine 
dayanarak O’nun Horasan’dan, Hoy’a göç etmiş, oradan da 
Anadolu’ya geçerek Sivas’a yerleşmiş olabileceği üzerinde 
duruyorlar.  

Bu araştırmacılar, ozanın kimi nefeslerinde Horasan’dan söz 
etmesinin de, bu kanıyı doğrulayacağını ileri sürüyorlar. Bilinen 



29 
 

odur ki Pir Sultan Abdal’ın asıl adı Haydar’dır. Üç oğlu, bir kızı 
vardır.  

Kızının adı Sanem’dir. Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur.  
Düzenli bir eğitim öğrenim görmemiş bile olsa, okuma yazma 

bilen, Alevi-Bektaşi Tarikatı’nda olan, Alevilik yoluna baş koyan, 
Osmanlılara karşı çıkan, gözünü budaktan sakınmayan, inancasını 
savunmada kesin kararlılık gösteren bir halk ozanıdır. 

 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
 
Bir Nefescik Söyliyeyim 
 
Bir nefescik söyliyeyim  
Dinlemezsen neyliyeyim  
Aşk deryasın boylayayım  
Ummana dalmağa geldim  
 
Ban Hak ile oldum aşna  
Gönlümüzde yoktur nesne  
Pervaneyim ateşine  
Oduna yanmağa geldim  
 
Aşk harmanında savruldum  
Hem elendim hem yuğruldum  
Kazana girdim kavruldum  
Meydana yetmeğe geldim  
 
Ben Hakk’ın edna kuluyum  
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Kem damarlardan beriyim  
Ayn-ı cemin bülbülüyüm  
Meydana ötmeğe geldim  
 
Pir Sultan’ım der gözümde  
Hiç hata yoktur sözümde  
Eksiklik kendi özümde  
Darına durmağa geldim 
 
 
Bir Güzelin Aşığıyım 
 
Bir güzelin aşığıyım erenler  
Onun için taşa tutar el beni  
Gündüz hayalimde gece düşümde  
Kumdan kuma savuruyor yel beni  
 
Al gül olsam al gerdana takılsam  
Kemer olsam ince bele sarılsam  
Köle olsam pazarlarda satılsam  
Yarim deyi al sinene sar beni  
 
Abdal Pir Sultan’ım gamzeler oktur  
Hezaran sinemde yaralar çoktur  
Benim senden özge sevdiğim yoktur  
İnanmazsan git Allah’a sor beni 
Gel 
 
Gam elinden benim zülfü siyahım  
Peykan değdi sinem yaralandı gel  
Suna başın için ağlatma beni  
Bugün sevda candan aralandı gel  
 
Gamdan hisar oldum mekanım yurdum  
İşitmez avazım dinlemez virdim  
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Bir değil beş değil on değil derdim  
Düğümler baş verdi sıralandı gel  
 
Hasretine vasıl olam mı böyle  
Mecnun’a da baki kalır mı Leyla  
Ölümlü dünyadır gel helal eyle  
Yüklendi barhanem kiralandı gel  
 
Ne çekerse dertli sinem dağ olmaz  
Günler gelir geçer ömür çoğalmaz  
Neşterlidir yaralarım unulmaz  
Göğerdi çevresi karalandı gel  
 
Pir Sultan Abdal’ım haftada ayda  
Günler gelir geçer bulunmaz fayda  
Gönül Hak arzular canım hayhayda  
Toprağım üstüme kürelendi gel 
 
 
 
Ben de Şu Dünyaya Geldim Geleli 
 
Ben de şu dünyaya geldim geleli  
Emanetten bir don giymişe döndüm  
Sahibi çıktıda elimden aldı  
Koru yerde koyun yaymışa döndüm  
 
O yar geldi geçti geri bakmadı.  
Hendekler kazdırdım sular akmadı  
Çok yuva bekledim cücük çıkmadı  
Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm  
 
Pir Sultan abdalım bu dünya fani  
Baştan başa kim sürdü bu devranı  
Yarin bir çift sözü üşüttü beni  



32 
 

Yüce dağ başında donmuşa döndüm 
 
 
 
Dostum 
 
Bin cefâlar etsen almam üstüme  
Gayet şirin geldi dillerin dostum  
Varıp yad ellere meyil verirsen  
Kış ola bağlana yolların dostum  
 
İlâhi onmaya yardan ayıran  
Bahçede bülbüller ötüyor uyan  
Kula gölge olsa Allah’a ayan  
Senden ayrılalı gülmedim dostum  
 
Pir Sultan Abdal’ım gülüm dermişler  
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar  
İster isem dünya malın vermişler  
Sensiz dünya malın neylerim dostum 
 
 
Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez 
 
Bu yıl bu dağların karı erimez  
Eser bâd-ı sabâ yel bozuk bozuk  
Türkmen kalkıp yaylasına yürümez  
Yıkılmış aşiret il bozuk bozuk  
 
Kızılırmak gibi çağladım aktım  
El vurdum göğsümün bendini yıktım  
Gül yüzlü cerenin bağına çıktım  
Girdim bahçesine gül bozuk bozuk  
 
Elim tutmaz güllerini dermeye  
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Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya  
Dört cevabın mânasını vermeye  
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk  
 
Pir Sultan’ım yaratıldım kul diye  
Zalim paşa elinden mi öl diye  
Dostum beni ısmarlamış gel diye  
Gideceğim amma yol bozuk bozuk 
 
 
 
 
 
 
Ruhsati 
 
Ruhsati, asıl adı Mehmet olan köy şairi. Sivas’ın Deliktaş 

bucağında doğmuş ve ömrünün hemen hemen tamamını burada 
geçirmiştir. Babasının adı Mehmet’tir. Eflatun Cem Güney, 
annesinin adının Safiye olduğunu savunur. 

Ruhsati, 12 yaşında öksüz ve yetim kalmış, bu nedenle 
kuvvetli bir tahsil görememiştir. Şiirlerindeki ifadelerinde dört kez 
evlendiğini ve bu evliliklerinden 23 çocuğu olduğu anlaşılıyor. 
Ruhsati, uzun muddet Deliktaş ağalarından Ali Ağa’nın yanında 
azap durmuştur. Bazen değirmendeki su işlerinde, bazen 
rençberlik, çobanlık işlerinde çalışmıştır. Zaman zaman gurbete 
çıkan Ruhsati, ömrünün sonlarında köyünde imamlık yapmıştır. 
Bazı deyişleri nedeniyle tutuklanmıştır. 

Ruhsati, badeli bir aşıktır. Şiirlerinde Ruhsat Baba, Aşık 
Ruhsat, Ruhsat ve çogunluka Ruhsati mahlaslarını kullanmıştır. 
Ruhsati, saz çalamayan bir aşıktır. Ömrü boyunca birçok aşıkla 
karşılaşmış ve atışmıştır. 

Ruhsati, şiirlerinin çoğunu hece vezni ile yazmıştır. Ömer, 
Derli, Emrah, Seyrani gibi aşıklara uyarak aruz vezni ile yazdığı da 
olmuştur. Aruz vezni ile yazdığı şiirlerinde olaylara ve mistik 
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düşüncelere yer vermiştir. Ancak Ruhsati asıl başarısını hece vezni 
ile göstermiştir. Şiirlerinde genellikle yarım kafiyeyi kullanmıştır. 

Ruhsati’nin dili sadedir ve şiirlerinde zorlama yoktur. Hece, 
durak, kafiye ve rediflerde titiz davranmış, anlam bütünlüğüne 
dikat ederek daha akıcı ve güçlü şiirler söylemiştir.  

 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Gönül Eğlenir Mi Gurbet Ellerde 
 
Gönül eğlenir mi gurbet ellerde  
On dokuz bölüklü kız olmayınca  
Garip bülbül gibi öter dillerde  
Açılıp gülleri yaz olmayınca  
 
Ne müşküldür karlı dağı devirmek  
Yönün sevdiğine doğru çevirmek  
Âşıka şayeste türkü çağırmak  
Onun da tadı yok saz olmayınca  
 
Sevda dolu Ruhsati’nin meyinde  
Ah ü zârım kaldı kaşı yayında  
Sevdiğim Hafik’in Gulam köyünde  
Bu yıl da gidemem yaz olmayınca 
 
 
 
Keklik Gibi Taştan Taşa Sekerek 
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Keklik gibi taştan taşa sekerek  
Gerdan açıp gelişini sevdiğim  
Sağa sola taksim etmiş örgüsün  
Onar onar bölüşünü sevdiğim  
 
Onaltıya karar verdim yaşını  
Yenice sevdaya salmış başını  
El yanında yıkar gider kaşını  
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim  
 
Sarardı gül benzim soldu diyerek  
Hasret kıyamete kaldı diyerek  
Hani Ruhsati de n’oldu diyerek  
Arayıp da buluşunu sevdiğim 
 
 
Seher Vakti Garip Garip 
 
Seher vakti garip garip  
Ötme bülbül ötme bülbül  
Yakışmaz şanına senin  
Ötme bülbül ötme bülbül  
 
Akıtma gözün yaşını  
Koyverme yazın peşini  
Terkedip gülün başını  
Gitme bülbül gitme bülbül  
 
Seher vakti et virdini  
Münevver eyle yurdunu  
Benim derdime derdini  
Katma bülbül katma bülbül  
 
Bihamdillâh geldi bahar  
Bak bir oldu leyl ü nehâr  
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Bencileyin vakt-i seher  
Yatma bülbül yatma bülbül  
 
Çilen tamam olmadıkça  
Gülün sana gülmedikçe  
Müşterisin bulmadıkça  
Satma bülbül satma bülbül  
 
Kül olmuşum yana yana  
Nûş etmişim kana kana  
Ruhsatî’yi pek yabana  
Atma bülbül atma bülbül 
Mevlayı Seversen Gel Doğru Söyle 
 
Mevlayı seversen gel doğru söyle  
Bu yeşili alı kime düzüyon  
Tavus kuşu gibi her yanın uygun  
Bu zülüfü teli kime düzüyon  
 
Gönlünden kim geçer kime aşıksın  
Sırrına ser yetmez ne dolaşıksın  
Karanlık gecede sen bir ışıksın  
Bu çiçeği gülü kime düzüyon  
 
Bu hilal kaşları kara gözleri  
Bu şirin dilleri böyle nazları  
Böyle dertli dertli güzel sözleri  
Bülbül gibi dili kime düzüyon  
 
Böyle Ruhsat alıp ruhsat vermeyi  
Böyle erkan ile eve girmeyi  
Böyle kakül kesip zülüf burmayı  
İnce bele şalı kime düzüyon 
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Kul Himmet 
 
16’ncı yüzyılın sonlarında Tokat Almus Güdümlü köyünde 

doğdu. 17’nci yüzyılın ilk yarısında öldü. Coşkulu deyişleriyle 
tanınan ve Hatayi ile Pir Sultan’dan sonra gelen üçüncü büyük 
Alevi-Bektaşı şairi. Pir Sultan ile yakın arkadaştı. Onun 
asılmasından sonra uzun süre saklandı.  

 
Şiirlerinde tarikat kurallarını her kültür düzeyinden Alevi-

Bektaşilerin anlayabileceği bir yalınlıkla anlattı. Bazı şiirleri asıl 
isimleri İbrahim ve Hacik Kız olan ‘Kul Himmet Üstadım’ takma 
isimli şairler ve başka Himmetlerin yazdıklarıyla karıştı. Kul 
Himmet’le ilgili bilgi ve şiirleri Cahit Öztelli, ‘Pir Sultan’ın Dostları’ 
(1984) adlı kitabında derledi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Gül Bittiği Yeri Bilirim Dersin 
 
Gül bittiği yeri bilirim dersin  
Bilir misin benlik şeytana düştü  
Cevahir madenin bulurum dersin  
Cevahir bulanlar ummana düştü  
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Ben Ali’yi gördüm mahbub çağında  
Selman’ın çiğninde yolun sağında  
Cennetten içeri firdevs bağında  
Bülbül figan eyler gülşene düştü  
 
Selman’ın çiğninde bir oğlan geldi  
Destur dedi ele bir deste aldı  
Muhammed terini gül ile sildi  
Ol zaman kokusu insana düştü  
 
Muhammed’i gören canlar ağladı  
Sel sel oldu çeşmim yaşı çağladı  
Cebrail Habib’in belin bağladı  
Kırkların cem’inde erkana düştü  
Kırklar geldi her çiçekten derdiler  
Koklayıban yüzlerine sürdüler  
Her destesin bir güzele verdiler  
Gül Muhammed nerkis Selman’a düştü  
 
Cennetin kapısın kırklar açtılar  
Tohumunu yeryüzüne saçtılar  
Bir üzümü şerbet edip içtiler  
Size mescid bize meyhane düştü  
 
Kul Himmet üstadım dilek diledi  
Seyyah olup şu alemi eledi  
Arafat dağında bir koç meledi  
İsmail önünce kurbana düştü 
 
 
 
Pare Pare Yalan Dünya 
 
Pare pare yalan dünya  
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Yalan dünya değil misin  
Hasan ile Hüseyin’i  
Alan dünya değil misin  
 
Ali bindi Düldül ata  
Âşık dayanır firkate  
Boz kurt ile kıyamete  
Kalan dünya değil misin  
 
Ali’nin Düldül’ünü alıp  
Arslanını dağa salıp  
Yedi kere üste kalan  
Dolan dünya değil misin  
 
Ah şu kaşa ah şu göze  
Ciğer kebap oldu köze  
Muhammed’i bir ham beze  
Saran dünya değil misin  
 
Yetik Kul Himmet’im yetik  
Gerçeğin eteğin tutup  
İnsan gül ot gibi bitip  
Dolan dünya değil misin 
 
 
Dünya İle Pazarlık Eyledim 
 
Dünya ile bir pazarlık eyledim  
Ne virane ne harabe ne şendir  
Seyrettim de bir dükkâna uğradım  
Ne çarşıdır ne bedesten ne hardır  
 
Sırr-ı surullahtır âleme inen  
Dedim harfim manasını duyana  
Çiçeğe uğradım kokusu bana  
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Ne bağdadır ne bağbandır ne güldür  
 
Bir makam seyrettim ya kim gelecek  
İkrarsızlar kıyamete kalacak  
Bir gerçek harfim var mana alacak  
Ne mezheptir ne imandır ne dindir  
 
Yed’iklim çar köşe kilidi birdir  
Ana akıl ermez bir gizli sırdır  
Sorarsan dünya ana misaldir  
Ne ağızdır ne burundur ne dildir  
 
Kitabın kalbinde olur mu ilan  
Ümmet-i billah da Ali’ye ayan  
Doluyu bu demde elime sunan  
Ne âdemdir ne insandır ne kuldur  
 
Kul Himmet’im bu manadan al imdi  
Alamazsın bir gerçeğe sor imdi  
Senede bir kere doğdu dolandı  
Ne ülkerdir ne yıldızdır ne gündür 
Böyle Ayrılığı Gören Var m’ola 
 
Başına gelmişe bir yol danışam  
Böyle ayrılığı gören var m’ola  
Bir dertli bulam da derdim bölüşem  
Böyle ayrılığı gören var m’ola  
 
Aşıklar kalemi böyle yazıldı  
Ciğerciğim bölük bölük ezildi  
Sinem şerha şerha oldu üzüldü  
Böyle ayrılığı gören var m’ola  
 
Aşıklar bağrımı yaralı kodu  
İrakipler her yerde hasmınım dedi  
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Ferhat’ı Şirin’den ayıran cadı  
Böyle ayrılığı gören var m’ola  
 
Hak Muhammet Ali bilir halimden  
Bülbül vaz gelir mi gonca gülünden  
Ayrılığı zor demişler ölümden  
Böyle ayrılığı gören var m’ola  
 
Kul Himmet Üstadım haller nic’oldu  
Ah ettim irakip belasın buldu  
Sevdiğim dağların ardında kaldı  
Böyle ayrılığı gören var m’ola 
 
 
 
 
 
 
Erzurumlu Emrah 
 
18.yüzyılın sonunda Erzurum köylerinden birinde doğduğu, 

gerek halk inanışları gerek kendi şiirlerindeki anışlardan belli olan 
Emrah’ın 1855-1860 arasında, son yıllarını geçirdiği Niksar’da 
öldüğü kabul edilir.  

Eserlerindeki öğelerden ve Divan şiiri yolundaki emeğinden 
anlaşıldığı gibi, hem yeterince öğrenim görmüş, hem tasavvuf 
yoluna yönelmiştir. Şiirlerinde geçen yer adlarının tekrarından 
Trabzon, Sivas, Kastamonu, Konya, Niğde illerini dolaştığı, çeşitli 
yerlerde kısa süreli serüvenler yaşadığı bellidir. Kendisine ilgi 
duyan ve koruyup esirgeyen edebiyat meraklısı kişilere konuk 
olarak bir kaç şehirde yerleşip yaşadığı, ev bark kurduğu da 
söylenmektedir.  

Emrahoğulları adıyla anılan ailelerin birbirinden uzak yerlerde 
yaşamakta oluşları, bir çok yerde adına bağlı mezarların bulunuşu, 
şiirlerinin dilden dile geçerek yayılış genişliği kazanışı, aruzla 
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yazdıklarının basılışı, asıl mezar taşının Niksar’da bulunuşuna 
kadar onun ününün yaygınlığını gösteren işaretlerdir. Bu açıdan 
19. yy’ın Dertli ve Seyrani gibi adı herkesçe bilinen bir kaç 
sanatçısından biridir.  

 
 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
  
  
Bülbül Olmuş Gülistanı Beklerim 
 
Bülbül olmuş gülistanı beklerim  
Geçti cahil ömrüm gülizâr deyu  
Azgındır yaralar kabul etmez em  
Ya kime varayım yaram sar deyu  
 
Bir gün bile dost bağına girmedim  
El uzatıp gonca gülün dermedim  
Dünya güzeline gönül vermedim  
Benim sadâkatli yârim var deyu  
 
Emrah devran sürsün bezminde ağyar  
Bu gam diyarında ben kılayım zâr  
Sen tek başına gez taş yürekli yâr  
Ben de böyle dolanayım yâr deyu 
 
Dinleyelim Dağ Başında Figanı 
 
Dinleyelim dağ basında figanı  
Görelim ne demiş o Leylâ Leylâ  
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İkimiz de oturalım diz dize  
Bir de hu çekelim hu Leylâ Leylâ  
 
Felek çakmağını üstüme çaktı  
Beni bir onulmaz derde bıraktı  
Vücudum şehrini odlara yaktı  
Yandım ateşine su Leylâ Leylâ  
 
Felek kemendini eyledi çengel  
Yare varam diyom koymuyor engel  
Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel  
Çeşmin yaşı ile yu Leylâ Leylâ  
 
Daim dilimizde Hakk’ın kelâmı  
Uğra dost yanına eyle selâmı  
İsmini sorarsan Emrah gulamı  
Daim aklımızda o Leylâ Leylâ 
 
Düşem Yollara 
 
Tutam yâr elinden tutam  
Çıkam dağlara dağlara  
Olam bir yaralı bülbül  
İnem bağlara bağlara  
 
Birin bilir birin bilmez  
Bu dünya kimseye kalmaz  
Yâr ismini desem olmaz  
Düşer dillere dillere  
 
Emrah eder bu günümdür  
Arşa çıkan tütünümdür  
Yâra gidecek günümdür  
Düşem yollara yollara 
Gönül Gitmek İster Gurbet İllere 
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Gönül gitmek ister gurbet illere  
Velakin bizleri yar eğlendirir  
Ezelden mailiz gonca güllere  
Bülbül-i şeydayı zar eğlendirir  
 
Bülbül gibi kaldık güller içinde  
Gözümüz kan ağlar seller içinde  
Biz ehl-i harabız iller içinde  
Bizi ancak namus ar eğlendirir  
 
Biz sözüm var aşkare söylenmez  
Söylesem de nazlı yarca dinlenmez  
Zincir ile bağlasanız eğlenmez  
Emrah’ı zülfünde yar eğlendirir 
Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi 
 
Bir nazenin bana gel gel eyledi  
Varmasam incinir varsam incinir  
Beyaz gerdanından ince belinden  
Sarmasam incinir sarsam incinir  
 
Kaşına çekilmiş kudret kalemi  
Görmemiş dünyada derd ü elemi  
Her sabah her akşam verir selamı  
Almasam incinir alsam incinir  
 
Gene görünüyor yarin illeri  
Başımızda esen sevda yelleri  
Yarin bahçesinde gonca gülleri  
Dermesem incinir dersem incinir  
 
Nereden nereye sevmişim yari  
Ateşi komuyor yakıyor beni  
Aşık Emrah sever böyle bir canı  
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Sevmesem incinir sevsem incinir 
 
 
 
 
 
 
 
Seyrani 
 
Kayseri’nin Develi ilçesi Everek Köyü’nde 1800’de dünyaya 

geldi. Bir imamın oğlu. Önce babasından ders aldı. İki yıl kadar 
medreseye devam etti. Develi o dönemde âşıkların uğrak yeriydi.  

Seyranî de genç yaşta saza ve şiire ilgi duydu. Kısa sürede 
olgun ve usta bir âşık oldu. İstanbul’a gitti. Âşıkların toplandığı 
semai kahvelerinde düzenlenen atışmalara katıldı.  

Şiirlerinde haksızlığa, yolsuzluğa ve her türlü kötülüğe karşı 
çıkar. Rüşveti, adaletsizliği, cahilliği hiç çekinmeden eleştirir. 
Devlet büyüklerine yönelttiği taşlamalarda da cesurdur. Hece 
ölçülü şiirlerinin yanı sıra aruzla yazılmış şiirleri de vardır. Heceli 
şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanır. Çoğu koşma türündeki bu 
kusursuz şiirler, Develi ağzının özelliklerini yansıtır. Şiirlerinde 
yaşadığı çağı, gezip gördüğü yerleri bütün güzellik ve çirkinlikleriyle 
ortaya koyar.  

Fuzulî, Yunus Emre, Karacaoğlan, Aşık Ömer ve Gevherî’den 
etkilenmiştir. 1866’da öldüğü kabul edilen, Seyranî’nin şiirleri, 
kendisinden daha az ünlü olan çağdaşı Ispartalı Seyranî’nin 
şiirleriyle karışmıştır. 
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Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Aşkın Çilesi 
 
Ben bu aşkın çilesini  
Yanar çektim, tüter çektim  
Yedim bunca sillesini  
Bülbül gibi öter çektim  
 
 
Dizgin etsem gönül atın  
Geçer gögün yedi katın  
Yalan dünya meşakkatın  
Kah bitmez, kah biter çektim  
 
 
SEYRANİ, bilmem mert midir  
Yoksa cana cömert midir  
Eyyub’un derdi dert midir  
Ben ondan beş beter çektim 
Ağlar Gezerim 
 
Aşkın Derdine Düşeli  
Mecnunum Dağlar Gezerim  
Katram Kaynayıp Coşalı  
Sel Oldum, Çağlar Gezerim  
 
Pîr Eşiğin Bildim  
Kabe Hatası Var İse Tövbe  
Derd İle Erdim Eyyüb’e  
Yaremi Bağlar Gezerim  
 
Kimi Beydir, Kimi Geda  
Cümlesine Yaren Hüda  
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Yusuf’umdan Düştüm Cüda  
Yakub’um Ağlar Gezerim  
 
SEYRANİ, Aşkın Tur’unda  
Tecelli Gördüm Nurunda  
Gerçeklerin Huzurunda  
Çürüğüm, Sağlar Gezerim 
 
Bir Aynaya Kılsam Nazar 
 
Bir aynaya kılsam nazar  
Sağ tarafım sol görünür  
Padişahlar ferman yazar  
Tatarlara yol görünür  
 
Her ölüye olmaz tabut  
Atlas eskir olur çaput  
Olsa ak çuhadan kaput  
Eskiyince çul görünür  
 
Eğer Seyrânî’nin yâri  
Olsa huri melek, peri  
Gönül sevmedikten geri  
Kız olsa da dul görünür 
 
Bülbüle Gül Yarar, Deveye Diken 
 
Bülbüle gül yarar, deveye diken  
Çiledir aşıkın boynunu büken  
Tarlasına haram tohumu eken  
Helal mahsulunu biçer mi bilmem.  
 
Kimi mevtasına kefen biçmiyor  
Kimi helal rızık yiyip içmiyor  
Yavrusundan köpek bile geçmiyor  
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Halk Seyrani senden geçer mi bilmem 
 
 
 
Bir Sulu Çeşmenin Başına Vardım 
 
Bir sulu çeşmenin başına vardım  
Testime bir damla suyu akmadı  
Arzuhalim şaha uzatıp verdim  
Merhametle nazar edip bakmadı  
 
Çeşme boğazına halkasın takar  
Benden gayrısının kabına akar  
Cümle tiryakiye kav çakmak çakar  
Bir çakım kavcık da bana çakmadı  
 
Kerbelâ halinden olmuşuz âgâh  
Susuz şehit etti Yezid-i gümrâh  
Fırat ırmağında bir damla eyvâh  
Merhamet tesbihin delip takmadı  
 
Seyranî var her bir işin sebebi  
Dolaşıktır ikbalinin kelebi  
Fakrın uykusuna yatmış Arab’ı  
Yâ kıyamet demiş yatıp kalkmadı 
 
 
 
 
 
 
 
Kayıkçı Kul Mustafa 
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17’nci yüzyılın başlarında ün kazanmış bir halk ozanıdır. 
Gençliğinde Murat Reis’in buyruğu altında deniz eri olarak 
Cezayir’de bulunduğu, bundan ötürü Kayıkçı lâkabını aldığı 
sanılıyor. Dördüncü Murad’ın Bağdat savaşına katıldı. Hayatının 
son günlerini İstanbul’da geçirdi.  

Yeniçeri âşıklarından. Sade bir halk diliyle destanlar, koşmalar, 
türküler yazdı. Şiirlerinde çağının önemli tarihsel olaylarını yansıttı.  

Bektaşiliği benimsedikten sonra tasavvufla ilgili güzel nefesler 
söyledi. Bazı eserlerini Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü 1930’da 
Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi adlı çalışmasında 
derledi.  

Zamanın önemli olaylarından olan İkinci Osman’ın şehit oluşu, 
İran tarafından Bağdat’ın zabt olunuşu, Dördüncü Murat’ın 
Bağdat’ı fethi, Abaza Hasan Paşa’nın isyanı gibi birçok olay üzerine 
destanlar söylemiş. Bu olaylardan anladığımıza göre,1659 yılından 
sonra ölmüş.  

En bilinen eseri, Sultan Murat Han’a asker olmak için 
dudağına tarağı saplayan ve bıyığı terlememiş diye kendini askere 
almayanlara ‘Bakın tarak duruyor mu? ‘ diye soran Genç Osman 
için yazığı Genç Osman Destanı’dır. (O genç Osman ki, şehit olan 
bayraktarın elinden kaptığı bayrağımızı canı pahasına Bağdat 
kalesinin burcuna dikmişti.) 

 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Bugün Ben Bir Güzel Gördüm 
 
Bugün ben bir güzel gördüm  
Yeşiller giymiş ağ üzre  
Bir bakışta aklım aldı  
Dururken ben ayağ üzre  
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Mah yüzüne mi bakılır  
Bakanlar yanıp yakılır  
Her söyledikçe dökülür  
Leblerin balı yağ üzre  
 
Beni mesteden canıdır  
Zülfü gönüller damıdır  
Her biri birer haramidir  
Kirpikleri kapağ üzre  
 
Der Mustafa geldi ise  
Hak inayet kıldı ise  
Ferhat dağı deldi ise  
Koyam ben dağı dağ üzre 
Genç Osman 
 
Genç Osman dediğin bir küçük uşak,  
beline bağlamış ibrişim kuşak,  
Askerin içinde birinci uşak,  
Allah allah deyip geçer genç Osman...  
 
Genç Osman dediğin bir küçük aslan,  
Bağdatın içine girilmez yastan,  
her ana doğurmaz böyle bir aslan,  
Allah Allah deyip geçer genç Osman...  
 
Bağdat’ın kapısını Genç Osman Açtı,  
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı,  
Kelle koltuğunda üç gün savaştı,  
Allah Allah deyip geçer Genç Osman... 
Çünkü Dilber Bana Meylin Yoğ İdi 
 
Çünkü dilber bana meylin yoğ idi  
Ezelinden ikrar vermiye idin  
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Muhabbettir güzelliğin nişanı  
Uğrun uğrun bakıp gülmiye idin  
 
Hani benim ile yiyip içtiğin  
Yiyip içip ak göğsünü açtığın  
Simden sonra fayda etmez kaçtığın  
Soyunup koynuma girmiye idin  
 
Siyah zülfün mâh yüze etmiş perde  
Sen uğrattın beni bin türlü derde  
Ben kendi hâlimde gezdiğim yerde  
Arayıp bergüzâr vermiye idin  
 
Kul Mustafa’m eydür canadır kastım  
Çok ağlattı beni gözleri mestim  
İncitme sevdiğim severim dostum  
İncitirsem güzel olmıya idin 
Kara Gözlü Dilber Lebin Lezzeti 
 
Kara gözlü dilber lebin lezzeti  
Sükker midir şerbet midir bal mıdır  
Dökülmüştür ak gerdanın üstüne  
Kakül müdür sırma mıdır tel midir  
 
Kudretinden eğnine hulle biçilmiş  
Gerdanına siyah benler saçılmış  
Hüsnünün bağında çiçek açılmış  
Lale midir sümbül müdür gül müdür  
 
Gönlümdür aşk ile arayup süzen  
Ağyar olur yarin ardınca gezen  
Söyledikçe kara bağrımız ezen  
Ağız mıdır dudak mıdır dil midir  
 
Alçakları koyup yüksekte uçmak  
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Rakib-i naşiye sırrını açmak  
Yadlara meyledip fakirden kaçmak  
Adet midir kanun mudur yol mudur  
 
Mustafa der acep gördüğüm düşü  
Dilbere meyletmek aşıkın işi  
Yolunda harcolan gözümün yaşı  
Derya mıdır ırmak mıdır göl müdür 
 
 
 
 
 
Âşık Gevheri 
 
17’nci yüzyılın ikinci yarısıyla 18’inci yüzyılın ilk yarısı arasında 

yaşadı. Asıl adı Mehmet ya da Mustafa. Yaşamına ilişkin kesin 
bilgiler yok. Nereli olduğu da kesin olarak bilinmiyor. Kırımlı, 
İstanbullu ya da devşirme olduğu yolunda tahminler var. Ancak 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın ikinci Viyana kuşatması üzerine 
söylediği şiirler, onun bu savaşa katıldığını göstermese de dönemin 
olaylarıyla ilgili bilgisi olduğuna işaret eder. Osmanlı devletinin 
birçok yerini gezdi. Hem aruz, hem hece ölçüsüyle şiirler söyledi. 
Aruzda, hecedeki kadar başarılı olamadı. Pek çok eski eserde 
ondan söz edilmesi şiirlerinin çokça tanındığını ve sevildiğini 
gösterir. Müzikle de ilgilendi. Şiirlerinde pek çok makam kullandı. 
Bazı şiirleri başkaları tarafından bestelendi. Kendi adıyla bilinen bir 
de makam vardır.  
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Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Beyaz göğsün bana karşı 
 
Beyaz göğsün bana karşı 
Açma, beni öldürürsün! 
Elâ gözler süze süze 
Bakma, beni öldürürsün! 
Öldürüp kanıma girme 
Herbir yada gönül verme 
Elâ göze siyah sürme 
Çekme, beni öldürürsün! 
Gevheri der: Şah-ı bülbül, 
Beyaz gerdan bina-yı pül 
Yanağına kırmızı gül 
Takma, beni öldürürsün! 
Ey efendim bana meylin var ise 
 
Ey Efendim, bana meylin var ise 
Mahabbetin benim ile yâr olsun 
Eğer senden gayri güzel seversem 
Bülbül gibi işim ah ü zar olsun. 
Tamahım yok bu dünyanın malına 
Atlasına, dilbasına, şalına 
Ben de Mecnun gibi dostun yoluna 
Terkettiğim namus ile ar olsun. 
T’an eyleyip niçin eli kınarım 
Yad elinden giryan olup yanarım 
Pervaneyim, dost şem’ine dönerim 
Gam değildir, ko meskenim yâr olsun. 
Gevheri der: Fırsat gitti elimden 
Anın için korkum yoktur ölümden 
Kim cüda kıldıysa beni gülümden 
Bencileyin gonceleri hâr olsun! 
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Cemalin bağında seyran eyledim 
 
Cemalin bağında seyran eyledim 
Bülbül sesi, gonca sesi, gül sesi 
Gûşume dokundu, ihsana geldim 
Ayva sesi, turunç sesi, nar sesi. 
Sende ne halet var, ey peri sanem! 
Gönül verir sana her gören âdem 
Kâkülünden gelir gûşume her dem 
Zenci sesi, Mansur sesi, dâr sesi. 
Dost ele alınca tir-ü kemanı 
Gör nice eyledi divane beni 
Gördüm âşıkların, tutulmuş cihanı 
Efgan sesi, girye sesi, zil sesi. 
Gevheri! Gözyaşım döndü ırmağa 
Yine minnet düştü elden ayağa 
Beni Mecnun edip düşürdü dağa 
Ahu sesi, maral sesi, yâr sesi. 
 
 
Tazelendi âlem nevbahar oldu 
 
Tazelendi âlem nevbahar oldu 
Gel sevdiğim senin ele gidelim 
Açıldı her taraf sebzezar oldu 
Gel efendin Şam’a doğru gidelim 
Tîg-i gam ile hasmını hakla 
Okunu düşmanın bağrında sakla 
Küheylan at ile kargı mızrakla 
Gel efendim yaylalara gidelim 
Andelipsiz bağlar gülşen olmaz 
Bunda gamlı gönüller şen olmaz 
Bu diyarlar bana mesken olmaz 
Gel efendim Şam’a doğru gidelim 
İş edelim mest-i müdam olunca 
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Çamlıbel’de çay kenarı bulunca 
Eğlenelim uz-i kasım gelince 
Gel efendim Şam’a doğru gidelim 
Bilemizce ola şeştar 
Amma arada olmaya ağyar 
Bu Gevheri bir sen bir de hizmetkar 
Gel efendim çöllere doğru gidelim 
 
 
 
 
 
 
Kul Nesimi  
 
Bağdat’ta doğmuş ve 1404 tarihinde Halep’te derisi yüzülerek 

ölmüş tasavvuf şairi Seyyit Nesimî ile XVII.yüzyılda yaşadığı sanılan 
Kul Nesimi’yi birbirine karıştırmamak gerekir. 

Asıl adı Ali olan Kul Nesimi’nin yaşamı pek bilinmiyor. Cahit 
Öztelli’nin yaptığı son araştırmaya göre, “XVII. yüzyılın ünlü Bektaşî 
ve Hurufî şairidir. Soyu XIV. yüzyılın ünlü şairlerinden ve Yunus 
Emre izleyicilerinden Sait Emre’ye dayanır, iran Safavi şahlarının 
Anadolu üzerindeki egemenliğini sağlamak yolunda sürdürülen 
siyasal çabalara katılmış, bu yüzden Alioğlu ve Dedemoğlu’yla 
birlikte kovuşturmalara uğramıştır. Sonunun nasıl bittiğini 
gösterecek belge yoktur.” 

Kul Nesimi’nin doğum yeri ve yılı gibi ölüm yeri ve yılı da 
bilinmiyor. Ancak şiirlerinden 1668’de sağ olduğu, Bektaşiliğe 
bağlandığı, sağlam bir öğrenim gördüğü, tasavvuf ve din konularını 
iyi bildiği anlaşılıyor. 

Kul Nesimi’nin hem hece, hem de aruzla şiirleri vardır.  
 
 
Yandı yürek yâr elinden 
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Yandı yürek yâr elinden 
Bilmem yara ne edeyim 
Takatım yok dosta varam 
Çare bilmem ne edeyim 
Bir yara dışardan olsa 
Halk ona bir merhem çalar 
Benim yaram içerdendir 
Çare bilmem ne edeyim 
İki hekim geldi üstüme 
Biri dilli birisi lal 
Dilliye cevap veremedim 
Bilmem ki lala ne deyim 
Nesimi’ye dediler ki 
Derdine bir derman ara 
Bize derman Hakk’tan ola 
Çare bilmem ne edeyim 
 
Canım erenlere kurban 
 
Canım erenlere kurban 
Serim meydanda meydanda 
İkrarım ezelden kadim 
Canım meydanda meydanda 
Yanarım yoktur dumanım 
Gönlümde yoktur gümanım 
Al malım bağışla canım 
Varım meydanda meydanda 
Kellem koltuğuma aldım 
Kan ettim kapuna geldim 
Ettiğime pişman oldum 
Darım meydanda meydanda 
Münkir rakipten kaçın 
Müminim hülle don biçin 
Ben bülbülüm bir gül için 
Zarım meydanda meydanda 
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Gerçek olan olur gani 
Gani olan olur veli 
Nesimi’yem yüzün beni 
Derim meydanda meydanda 
 
Benzemez 
 
Yaptığımız Kabedir  
Yıktığımız kilise  
Şu bizim seyranımız  
Bir seyrana benzemez  
 
Süleyman’lar içinde  
Ali bir Süleyman’dır  
Süleyman’lar bildiler  
Bir Süleyman’a benzemez  
 
Abdesttimiz katlanmak  
Namazımız sabretmek  
Biz bir oruç tutarız  
Ramazana benzemez  
 
Kitabımız da kıl var  
Dağlar kadar görünür  
Biz bir ayet okuruz  
Bir Kur’an’a benzemez  
 
Kul Nesimi sen seni  
Mana bilir söylersin  
Biz bir deniz geçeriz  
Bir ummana benzemez 
 
Güldür Gül 
 
Ben bugün pirime vardım  
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Pirin cemali güldür gül  
Oturmuş tahtı mekana  
Tahtı revanı güldür gül  
 
Gülden terazi tutarlar  
Gülü gül ile tartarlar  
Gül alır gül satarlar  
Çarşı pazarı güldür gül  
 
Gülden degirmeni döner  
Onun ile gül döverler  
Akar arkı döner çarkı  
Bendi pınarı güldür gül  
 
Ak gül ile kırmızı gül  
Çift yetişmiş bir bahçede  
Bakışları hare karşı  
Har-ı ezharı güldür gül  
 
Gel ha gel Seyyid Nesimi  
Hak nefesi güldür gülün  
Şu öten garip bülbülün  
Derdi figanı güldür gül 
 
 
 
 
 
Yunus Emre 
 
Yaşamına ilişkin bilgiler sınırlı. Doğum yeri bilinmiyor. 13’üncü 

yüzyılın ortalarına doğru Moğal istilası ve Selçuklu Devleti’nin 
yıkıldığı dönemde yaşadığı sanılıyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları 
Yunus’un eserlerinde derin izler bıraktı. Babasının adı İsmail. 
Medrese eğitimi gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İran ve Yunan 
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mitolojisiyle, tasavvuf tarihini inceledi. Hacı Bektaş ya da Sinan 
Ata’nın halifesi Taptuk Emre’nin dergahında hizmet etti. Taptuk 
Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaştı. Eskişehir 
Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta 
Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarlar var. Ama nerede 
öldüğü ve gömüldüğü kesin belli değil. 

Tasavvuf yorumunu benimseyen Yunus Emre’nin keskin bir 
gözlem gücü, derin bir hoşgörü anlayışı var. Şiirlerini hece ölçüyle 
yazdı. Ama aruz denemelerine de yer verdi. Hece ölçüseyle yazdığı 
dörtlüklerin yanısıra yine hece ile beyitler ve gazeller de yazdı. Dili 
arı Türkçe değil. Yer yer Arapça ve Farsça tamlamalar kullandı. 

 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
Bana Seni Gerek Seni 
 
Aşkın aldı benden beni,  
Bana seni gerek seni;  
Ben yanarım dünü, günü,  
Bana seni gerek seni,..  
 
Aşkın, âşıklar öldürür.  
Aşk denizine daldırır  
Tecelli ile doldurur  
Bana seni gerek seni.  
 
Sofilere sohbet gerek  
Ahilere ahret gerek  
Mecnunlara Leylâ gerek  
Bana seni, gerek seni.  
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Yunus durur benim adım  
Gün geçtikçe artar odum  
İki cihanda maksudum  
Bana seni gerek seni... 
Gel gör beni aşk neyledi  
 
Ben yürürm yana yana  
Aşk boyadı beni kana  
Ne akîlem ne divâne  
Gel gör beni aşk neyledi  
 
Gâh eserim yeller gibi  
Gâh tozarım yollar gibi  
Gâh akarım seller gibi  
Gel gör beni aşk neyledi  
 
Akarsularım çağlarım  
Dertli ciğerim dağlarım  
Şeyhim anuban ağlarım  
Gel gör beni aşk neyledi  
 
Ya elim al kaldır beni  
Ya vaslına erdir beni  
Çok ağlattın güldür beni  
Gel gör beni aşk neyledi  
 
Ben yürürüm ilden ile  
Şeyh anarım dilden dile  
Gurbette halim kim bile  
Gel gör beni aşk neyledi  
 
 
Mecnun oluban yürürüm  
O yâri düşte görürüm  
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Uyanıp melûl olurum  
Gel gör beni aşk neyledi  
 
Miskin Yunus bîçâreyim  
Baştan ayağa yâreyim  
Dost ilinden âvâreyim  
Gel gör beni aşk neyledi 
 
 
Yusuf’u Kaybettim 
 
Yusuf; u kaybettim Kenan ilinde  
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz  
Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz  
Bu ne yaredir ki çare bulunmaz  
 
Aşkın pazarında canlar satılır  
Satarım canımı alan bulunmaz  
Yunus öldü deyu selan verirler  
Ölen beden imiş, aşıklar ölmez 
 
İlim İlim Bilmektir 
 
İlim ilim bilmektir  
İlim kendin bilmektir  
Sen kendin bilmezsin  
Ya nice okumaktır  
 
Okumaktan murat ne  
Kişi Hak’kı bilmektir  
Çün okudun bilmezsin  
Ha bir kuru ekmektir  
 
Okudum bildim deme  
Çok taat kıldım deme  
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Eğer Hak bilmez isen  
Abes yere gelmektir  
 
Dört kitabın mânâsı  
Bellidir bir elifte  
Sen elifi bilmezsin  
Bu nice okumaktır  
 
Yiğirmi dokuz hece  
Okursun uçtan uca  
Sen elif dersin hoca  
Mânâsı ne demektir  
 
Yunus Emre der hoca  
Gerekse bin var hacca  
Hepisinden iyice  
Bir gönüle girmektir 
 
 
 
 
 
Ercişli Emrah 
 
17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Türk halk şairidir. Erciş 

kalesine bağlı bir Karakoyunlu köyü olan Ergans’ta doğmuştur. 
Erciş kalesinin başı Miroğlu’nun sazcısı Âşık Ahmet’in oğludur. İran 
ve Azerbaycan’ın batı kesimlerini gezerek gördüklerini arı bir 
Türkçe ile şiirlerine aktarmıştır.  

Hayatı ‘bir masalın sisli, görüntüleri arasında gömülü kalan 
Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah’la karıştırılmıştır. XVII. Yüzyılın ilk 
yarısında yaşadığı sanılan Ercişli Emrah, Erciş kafesine bağlı bir 
Karakoyunlu köyü olan Egans’ta doğmuştur. Erciş kalesinin 
başbuğu Miroğlu’nun sazcısı Aşık Ahmet’in oğludur.  
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Genç yaşta Miroğlu’nun kızı Selvihana âşık olarak sevgilisinin 
ardından İran ve Azerbaycan’ın batı kesimlerini gezmiş, 
gördüklerini duru bir Türkçe ile anlatmıştır. 

 
 
Bade İçerler Nazınan 
 
Bade içerler nazınan  
Sohbet ederler sazınan  
Kırk ince belli kızınan  
Selvi han bağdadır bağda  
 
Selvi han bahçaya girdi  
Çiçekler selama durdu  
Mor menevşe boynuneydi  
Gül kızardı hicabından  
 
Ben Emraham düştüm raha  
Yüzün çevür gıble gaha  
Müjdeler olsun Emrah’a  
Selvi han bağdadır bağda 
 
 
 
Ben Bir Güzel Gördüm 
 
Bugün ben bir güzel gördüm  
Bakar cennet sarayından  
Kamaştı gözümün nuru  
Onun hüsnü cemalinden  
 
Salındı bahçeye girdi  
Çiçekler selama durdu  
Mor menekşe boyun burdu  
Gül kızardı hicabından  
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Bahçenin kapısın açtım  
Sanırsın cennete düştüm  
Yar ile tenha konuştum  
Bir gül aldım yanağından  
 
Bahçenin kapısı güldür  
Yanında öten bülbüldür  
Sefil Emrah sana kuldur  
Bağışla geç günahından 
 
 
 
Çığrışır Bülbüller 
 
Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban  
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti  
Türlü mihnet ile bir bağ bezettim  
Yâri ben besledim el aldı gitti  
 
Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek  
Hayli ömür ister bir daha görek  
Yâri elden aldı o kara felek  
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti  
 
Nazlı yardan kem haberler geliyor  
Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor  
Dediler ki sefil Emrah ölüyor  
Kimi kazma kürek bel aldı gitti 
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Âşık Mahzuni Şerif 
 
Âşık Mahzuni, 1940’da Kahramanmaraş Afşin ilçesine bağlı 

Berçenek köyünde doğdu. 1956 yılında Ankara Ordu Donatım 
Teknik Okulunu bitirdikten sonra, Kuleli Askeri Lisesi’nden ayrılan 
ozan, 1989–1991 yılları arasında Halk Ozanları Derneği genel 
başkanlığını yürüttü. Pir Sultan Abdal Dernekleri genel merkez 
disiplin kurulu başkanlığı, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı 
Yönetim Kurulu üyeliği ve Ozan-Der onur kurulu başkanlığını da 
üstlenen Âşık Mahsuni, evli ve 8 çocuk babasıydı. Toplumsal 
sorunların neden ve sonuçlarını sorgulayan, toplumsal hemen her 
konuyu eserlerinde bilinçlendirici bir şekilde dile getiren günümüz 
halk ozanlarındandır. 

400e yakın plak, 50den fazla kaset ve 9 adet yayınlanmış 
kitabı bulunan, deyişleri pek çok dile çevrilen Âşık Mahzuni Şerif, 
Türk Halk Müziği sanatçılarının söz ve beste kaynağıydı. 

 
 
 
 
 
 
Şiirlerinden Seçmeler 
 
 
Dom Dom Kurşunu 
 
Kaşların arasından  
Domdom kurşunu değdi  
Bir avcı vurdu beni  
Bin avcı beni yedi  
Ah dedim ağladım  
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Yaremi bağladım  
Eğdi yar boynun eğdi  
Mevlam Kerim’sin dedi  
Hançer yarası değil  
Domdom kurşunu değdi  
Gel gel gümle gel  
Gel gel gümle gel  
Gel böğrüme domdom kurşunu  
Bugünüm harap oldu  
Dünden iyi midir ki  
Doktor hasta ben hasta  
Benden iyi midir ki  
Ah dedim ağladım  
Yaremi bağladım  
Eğdi yar boynun eğdi  
Mevlam Kerim’sin dedi  
Hançer yarası değil  
Domdom kurşunu değdi  
Gel gel gümle gel  
Gel gel gümle gel  
Gel böğrüme domdom kurşunu  
Mahzuni yar benim  
Halimi anlasaydı  
Bütün dertliler gibi  
İnleyip dinleseydi  
Ah dedim ağladım  
Yaremi bağladım  
Eğdi yar boynun eğdi  
Mevlam Kerim’sin dedi  
Hançer yarası değil  
Domdom kurşunu değdi  
Gel gel gümle gel  
Gel gel gümle gel  
Gel böğrüme domdom kurşunu 
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Çeşmi Siyahım 
 
İşte gidiyorum çeşmi siyahım  
Önümüze dağlar sıralansa da  
Sermayem derdimdir servetim ahım  
Karardıkça bahtım karalansa da  
 
Hayli dolaşayım yüce dağlarda  
Dost beni bıraktı ah ile zarda  
Ötmek istiyorum viran bağlarda  
Ayağıma cennet kiralansa da  
 
Bağladım canımı zülfün teline  
Sen beni bıraktın elin diline  
Güldün Mahzuni’nin berbat haline  
Mervan’ın elinde parelense de 
 
Bilmem Ağlasam mı? 
 
Mevlâm gül diyerek iki göz vermiş  
Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı  
Dura dura bir sel oldum erenler  
Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı  
 
Yoksulun sırtından doyan doyana  
Bunu gören yürek nasıl dayana  
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana  
Bilmem söylesem mi söylemesem mi  
 
Mahzuni Şerif’im dindir acını  
Bazı acılardan al ilâcını  
Pir Sultanlar gibi dar ağacını  
Bilmem boylasam mı boylamasam mı 
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