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Bir folklor ürünü, "gelenek", "anlatici", "söz/metin", "müzik" ve 
"dinleyici çevresi" unsurlari üzerine bina edilmektedir. Genel kabul gören 
bir görüse göre, kültürün görevi iletisimi saglamaktir. Anlati ürünlerinden 
olan halk hikâyeleri, diger edebî türler gibi bir gelenek dairesinde icra edilir. 
Bu gelenegin kurumlasmasi, "halk hikâyesi/türkülü hikâye" ismi verilen 
türün belirli bir "form" kazanarak varligini devam ettirmesini saglamistir. 
Prof. Dr. Ilhan Basgöz'ün deyimiyle bir "sosyal olay/gösterim 
(=performance)" olan "sözlü anlatim"i, yukarida sayilan unsurlar 
belirlemektedir (Basgöz 1992:1). Bu yüzden sadece halk hikâyesi metnini 
esas alarak, bunun üzerinde bazi genellemelere gitmenin isabetli bir yol 
olmadigini düsünmekteyiz. Bu sebeple, gelenege bagli olarak anlaticilar 
tarafindan icra edilen/anlatilan türkülü hikâyeleri, bir "sosyal olay/gösterim" 
olarak kabul ederek, onlari, ait olduklari baglam/context içinde 
degerlendirmek gerekecektir. Konu halk hikâyesi olunca, bunu anlatan/icra 
eden kisinin de "hikayeci/âsik/ hikâyeci-âsik" olarak adlandirilmasi 
gerekecektir. Bu isimlerle bilinen anlatici, yörede gelenegi en iyi temsil eden 
kisi konumunda olmalidir. Arastirmacilarin, derleme yaparken ve 
derledikleri metinleri incelemeleri sirasinda bu kurala uymalari 
beklenmelidir. Böyle yapilmadigi takdirde, yapilan çalisma, gerek derlenen 
metin ve gerekse bu metnin anlatici, dinleyici çevresi, müzik gibi hususlari 
dikkate alinmadan yapildigi için eksik olacaktir. 

Türkiye'nin güney bölgelerindeki hikâyecilik gelenegiyle ilgili olarak 
Prof. Pertev N. Boratav, "Güney Anadolu'daki hikâyecilik geleneginin eski 
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ve yeni bugünkü halini tetkik isi, henüz dokunulmamis olarak durmaktadir" 
demektedir (Boratav 1946:47). Boratav'in 1946 yilindaki tespitinden bu 
yana, Çukurova halk hikâyeciligi ile ilgili bazi önemli çalismalar yapilmistir; 
fakat bu çalismalarla yöredeki hikâyecilik gelenegi, hikayeciler ve hikâyeler 
eksiksiz olarak ortaya konulamamistir. 

Kaynaklarin taranmasindan elde edilen sonuca göre, 1923 yilindan 
günümüze kadar Türkiye'nin Güney Anadolu bölgesinden Ahmet Bey ile 
Güheri, Alikadioglu, Ali ile Fatma, Ali Pasa/Yegen Ali/ Yegen Mehmet 
Pasa, Arzu ile Kamber, Asuman ile Zeycan, Asik Garip, Asik Halil, Bey 
Böyrek, Cin Yusuf Oglu, Deli Boran, Elbeylioglu, Ercisli Emrah ile 
Selvihan, Esma Han, Genç Osman, Gündeslioglu, Güzel Ahmet, Han 
Mahmut, Kozanoglu, Köroglu kollan, Kul Öksüz, Oguz Pehlivan, Öksüz Ali, 
Öksüz Oglan, Sultan Kiz, Sürmeli Bey, Sah/Bey Mayii, Tahir ile Zühre, 
Yarali Geyik ve Yazicioglu ile Telli Senem hikâyeleri derlenmistir. 
Hikâyelerin bir kismi uzun türkülü hikâyeler, digerleri ise kisa türkülü 
hikâyeler/bozlaklar tarzindadir. Bu hikâyelerin anlaticilari/icracilari olarak 
da Gaziantep'ten Asik Mustafa, Tahtahliç Kadir Aga, Kör Sakir, Cingan 
Ibo, Ali Mehmet, Kilisli Ibo, Mustafa Gani Akar çay, Hasan Devran; 
Kahramanmaras'tan Gül Fehmi'nin çiragi Firildak Ökkes; Adana'dan Haci 
Osman oglu Bekir Aga, Hasan oglu Abdal Hüseyin, Sihh Kadir Aga, 
Ahmetçe/Ahmet Cehan/Ahen, Arslan Ali, Jandarma Ali, Hüseyin Bozdogan; 
Osmaniye'den Mehmet Göçün; Hatay'dan Asik Haci' nin isimleri 
sayilabilir(Görkem 1997: 20-29, 157-159). Bu listeye, Düziçi (Osmaniye) 
yöresinin hikayeci âsiklari dahil edilmemistir. Isimleri sayilan bu hikâyeci-
âsiklarin pek azi, yöredeki hikâyecilik gelenegini en iyi temsil edenlerdir; 
bunlarin pek çogu, ikinci hattâ üçüncü derecede hikâyeci-asik 
konumundadirlar. Bu hikâyeci-âsiklarm usta olanlari, hikâyelerini "saz" 
esliginde veya "degnek tutarak", dinleyicilere kahvelerde, köy odalari ve 
dügünlerde anlatmaktadirlar. 

Bu kisa giristen sonra, Düziçi (Osmaniye) ilçesindeki hikâyecilik 
geleneginin geçmisteki ve bugünkü durumu ile, yörenin belli basli hikâyeci-
âsiklari ve anlattiklari/icra ettikleri hikâyeler üzerinde ayrintili olarak 
durabiliriz. 

Osmaniye ilinin Düziçi ilçe merkezi ve köylerinde hikâyeci-
âsiklarm geçmis yillarda yürüttügü ve halen yasatilmaya çalisilan hikâyecilik 
geleneginin temelinde "kinaci /davete gitme" âdeti ile, buna ek olarak kis 
aylarinda hikâyeci-âsiklarm yakin çevreye yaptiklari ve en çok bir ay kadar 
süren türkü söyleme ve türkülü hikâye anlatma maksatli geziler yatmaktadir. 
Asiklik sanatini icra edenlerin esas isleri, yöre tarima elverisli oldugu için 
çiftçiliktir; âsik lik ise bunlarin ikinci isleri konumundadir. 

Hikâyeci-âsiklarm kinaci/davete gitme gelenegi özetle söyledir: 
Erkek tarafi dügün tarihinin belirlenmesi için kiz babasinin evine gittiginde, 
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kiz babasi gelenlere: "Arkadas sözden iki tane davar isterim. Dört tane adam 
isterim, kinaci. Bir tanesi avrat[kadin] olacak. Bir de dügünde filân âsigi 
isterim; ondan baskasini kabul etmem" diyerek kesim keser. Yörede 
dügünler genellikle ilkbahar ve sonbaharda Cuma namazi sonrasi 
baslamakta ve Pazar günü ögleyin bitmektedir. Kiz babasinin gelmesini sart 
kostugu yörenin sevilen âsigi -âsik en geç Cumartesi günü aksami kiz evinde 
olmak zorundadir-, kinaci olarak görevli dört kisiyle birlikte -bunlar 
beraberlerinde getirdikleri davarlari keser, yüzer ve çesitli yemekler 
yaparlar; dügün süresince gelen misafirlere çay pisirip, sigara ve su 
dagitirlar- kiz evine gelirler. Kiz evinin okuntucusu/davetçisi olan 
misafirler, mevsim sartlarinin durumuna göre büyükçe bir odada veya 
disarida oturur lar. Eger büyükçe bir odada toplanilmissa, erkek misafirler 
tiklim tiklim odayi doldurmus, kadinlar ise disaridan veya yan taraftaki 
baska bir odada âsigi dinlemek üzere toplanmislardir. Asik odanin bas 
kösesine oturtulur ve orada hazir bulunanlar, âsiktan hikâye ve türkü isteme 
yetkisini verdikleri, aralarindan yasli birisini temsilci olarak seçerler. Asik 
sazini eline alir; yörede "baslangiç/fasil" denilen kisimda, önce bir kaç tane 
yoz türkü/tekleme/ hikâyesiz türkü söyler. Söylenen türküler âhiret, sevda ve 
yigitlik üstüne olup, yörede bilinen Köroglu, Karacaoglan ve Dadaloglu gibi 
meshur âsiklara ait "usta mali" eserlerdir. Bu usta mali eserlere ilâveten, 
sayet hikâyeci-âsigm repertuarinda kendine ait eserler varsa, istek üzerine 
bunlardan da bir kaç tane türkü söyler.(Bk. EK I/A-B-C-D-E). Asik, 
baslangiç/fasil kismindan sonra, sazim yere koyar ve "buyurun arkadaslar, 
ne istiyorsunuz?" der. Meclisin temsilcisi "de bakalim âsik" deyince, âsik da 
dinleyicilere "ne istiyorsunuz?" diye tekrar sorar. Yetkili kisi: "Asik senden 
Hursid'i/ Elbeyoglu'nu/ Köroglu'nu vs. dinleyecegiz" der. Asik türkülü-
hikâyesini bitirdikten sonra, dinleyiciler âsiktan ikinci hattâ üçüncü bir 
türkülü hikâyeyi bile isteyebilir. Bu is/türkülü-hikâye anlatma, gelin alicilar 
kiz evine gelinceye kadar, yaklasik olarak 10-12 saat kadar devam edebilir. 
Asik, oglan evi tarafindan belirli bir ücret karsiliginda tutuldugu için -
kmaci/davete gitme isinin yöredeki piyasasi 1.5 ilâ 2.5 milyon liradir-, 
dinleyicilerin isteklerini geri çevirerek, "ben bilmiyorum/ben yoruldum 
söylemiyorum" diyemez; böylesi bir davranis çok ayip sayildigi gibi âsigin 
yöredeki söhretine de zarar verir. (Bk. Görkem 1997:31-32; EK IH.). 

Yöre âsiklari 25-30 sene öncesine kadar, kis aylarinda en fazla bir ay 
müddetle Düziçi, Osmaniye, Kadirli ve Bahçe'nin bazi köylerini gezmekte 
ve genellikle zenginlerin/agalarin konaklanndaki misafir odalarinda türküler 
söylemekte ve türkülü-hikâyeler anlatmaktaydilar. (Bk. Görkem 1997:32). 

Yörede anlatilan türkülü hikâyeler, "usta-çirak gelenegi" 
çerçevesinde âsiklar tarafindan ögrenilmemektedir. Genç ve hevesli âsik 
adaylari çesitli meclislerde dinlemis olduklari türkülü hikâyelerin tamamini 
ögrenemedikleri vakit, daha sonra âsigin yanina giderek, söz konusu 
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hikâyenin türkülerini tekrarlamasini isteyebilmektedir. Günümüzde okur-
yazar bazi genç âsiklar, türkülü hikâyeleri anlatan âsiklardan ya bunlari 
yazmakta ya da teybe kaydederek ögrenmektedirler. Yörede hikâye anlatma 
geleneginin gittikçe zayiflamasi ve yozlasmasinin en önemli sebeplerinden 
birisi, âsiklarin "usta-çirak" iliskisi dairesinde yetismemeleri olsa gerektir. 
Yörede yazili kitaplardan okunan veya türküsüz olarak anlatilan hiç bir 
hikâyenin olmadigini söyleyebiliriz. Asiklik meslegi, 1950'li yillarda radyo 
ve 1970'li yillarda da televizyonun yöreye girisiyle, günden güne deger 
kaybetmistir. Su anda ilçe merkezindeki dügünlerde, hikâyecilik geleneginin 
yerini artik yavas yavas "belediye dügün salonlari"nda yapilan orkestrali 
dügünler almaya baslamistir. 

Yörede "usta-çirak" iliskisinin geleneksellesmis olmamasi sebebiyle, 
XIX. yy.in ilk yansindan XX. yy.in son çeyregine kadar ki yaklasik 100-150 
senelik bir zaman diliminde Düziçi'li âsiklarin biyografi, repertuar ve icra 
yeteneklerini, sözlü gelenekte onlara ait mevcut "bilgi kirintilarini bir araya 
getirerek özet halinde kaydetmeye çalisacagiz. Bölgede yasamis ve halen 
gelenegi temsil eden âsiklar sunlardir: Yazlamazli köyünden olup 1920'li 
1930'lu yillarda vefat eden Asik Mustafa/Deli Mustafa; Zindegan köyünden 
olan ve 1930-1950 yillari arasinin meshur âsiklarindan Asik Güllü/Güllü 
Kâhya, 1970'li yillarda ölen aslen Düziçi'li olmayan Gül Ali, yine Düziçi'li 
olmayan ve 1989'da ölen Abdal Seydihan, Gökçayir köyünün Tabaklar 
mahallesinden olan ve W. Eberhard, Ali Riza Yalgin ve Kurt Reinhard'in 
kendisinden derlemeler yaptigi, 1970'li yillarda 80 yasinin üstündeyken vefat 
eden yörenin en meshur âsigi Kir Ismail/ Ismail Güngör/ Tab'li Ismail/ 
Ismail Tabak, yine W. Eberhard'in derlemeler yaptigi ve yörenin iki ünlü 
âsigindan birisi olarak kabul ettigi -digeri Kir Ismail'dir- Üdülü Musduk, 
Gollüler köyünden olan ve 1975 yilinda sefil,çaresiz ve kimsesiz bir 
vaziyette vefat eden Asik Mahmut, Karkin(Düziçi) mahallesinden olan ve 82 
yasindayken 1982 yilinda vefat eden Asik Mustafa Köse'nin babasi Asik 
Mehmet Köse; kendisinin hikâye repertuari hakkinda bir kitap 
hazirladigimiz ve halen sag olan Asik Mustafa Köse/Hafiz, Böcekli 
köyünden 1921 dogumlu ve halen sag olan Kirik Ali/Asik Ali Ahun, Köroglu 
mahlâsli Asik Mehmet Demirci, Kurtlar köyünden olan 60-65 yaslarinda ve 
sag olan, dügünlerde hem erkeklere hem de kadinlara agit türü türküler 
söyleyen Cennet Kan/Marasli'nin Avradi ; 25-30 yaslarinda ohn Çitli 
köyünden Karayigit Osman, Böcekli'den Kötülü Mustafa, Çunur köyünden 
Apoglu, Gökçayir'dan Mehmet Ova, Ellek kasabasindan Hüseyin Kaplan, 
Mehmet Demirci; Yazlamazli köyünden Deli Mustafa, Tespi köyünden Asik 
Haci... (Ayrintili bilgi için Bk. Görkem 1997: 32-39). 

Tebligimizin bu son kisminda ise, Düziçi yöresinde hikâyecilik 
geleneginin yasayan en önemli üç temsilcisinden birisi olan -diger ikisi Asik 
Mustafa Köse/Hafiz ile Kirik Ali/Asik Ali Altun'dur- Köroglu mahlâsli Asik 
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Mehmet Demirci'nin hayati, soyu, sanatkârligi ve repertuari 
degerlendirilecektir.(Bu husustaki kisa bir degerlendirme için Bk.Görkem 
1997: 36-38) Bu degerlendirmeyi yaparken, hikayeci-âsikla yaptigimiz 
uzunca süren bir görüsmeden özellikle yararlanacagiz. Ses kayit araciyla 
tespit edilen bu görüsme metni, bir sanatkârla ilgili hemen hemen bütün 
bilgileri içermesi dolayisiyla bildirimizin EK'ler kisminda verilmistir.(Bk.Ek 
III. "Asik Mehmet Demirci/Köroglu Ile Görüsme"). 

Asik Mehmet Demirci, yörede Köroglu hikâyelerini anlatmakla 
meshur oldugu iç in Köroglu ismiyle taninmaktadir.(Bk. Ek IV. Fotograflar). 
Düziçi ilçesinin Gökçayir köyünden olup, 1920 dogumludur ve okur-yazar 
degildir. Evinin geçimini çogunlukla âsiklik yaparak temin eden Köroglu, 
ayrica çiftçilik de yapmakta, buna ilâveten evinin yaninda özel bir ormana 
sahiptir. 20 yasinda evlenmis olan âsik, yedisi kiz ikisi erkek dokuz çocuk 
sahibidir. 

Türkmenlerin Avsar boyuna mensup olan Köroglu'nun atalari, 
eskiden Binboga daglarindan Akdeniz'e kadar uzanan bir sahada konar-
göçer bir hayat yasamaktaydi. Babasi ve dedesi Gökçayir köyünde 
dogmustur ve ailesi yaklasik olarak 200-250 senedir burada yasamaktadir. 

Eskiden âsiklara toplum içerisinde büyük deger verildigi için, 
çocukken kendisi de âsik olmayi çok arzular. Çocuklugunda Düziçi yöresine 
Gaziantep'ten "Koca Asik" lâkapli bir âsigin geldigini belirten Köroglu, onu 
ve yörenin o zamanki yasayan meshur âsiklarindan Güllü Kâhya ve Kir 
Ismail'i dinledigini, kendi kendine cura çalmayi ögrendigini ve zamanla âsik 
oldugunu söylemektedir. Gençliginde, Köroglu kollarini ögrenmek için 
Gaziantep'in Nizip ilçesine Asik Nedim'in yanina gitmis ve orada alti ay 
kadar kalmistir. Ayrica Asik Halil hikâyesini ögrenmek için Hatay'in 
Kirikhan ve Hassa ilçelerinde Asik Osman ve Asik Haci ile görüsmüstür. 
Kendisinin yetismesinde emegi geçen bu âsiklari sayan Köroglu, 
sanatkârligim "usta-çirak gelenegi" çerçevesinde kazanmadigim da özellikle 
belirtmektedir. Rüyada bade içip içmedigini sordugumuzda, öyle bir sey 
olmadigini ve bunlarin yalan oldugunu belirtmistir. Badeli âsik olarak 
sadece Karacaoglan ile Kilinç Ali'yi tanimaktadir. Repertuarindaki türkülü 
hikâyelerden baska Köroglu, Karacaoglan'a ait "sözlü rivayef'leri hikâyeleri 
ve türküleriyle birlikte mükemmel olarak söylemektedir. Ayrica kendisine 
ait türküleri de vardir. Bunlarin dört tanesi Ek'ler kisminda verilmistir (Bk. 
EK I/A-B-C-D-E)."Siir-vak'a" seklindeki bu türkülerde âsigin gördügü, 
bildigi ve yasadigi yerlerde basindan geçen bazi olaylari türkülestirdigi 
anlasilmaktadir. Türküleri söylerken, sazim ustalikla kullandigim 
söylememiz zordur. Bu türkülere, 1988 yilinda âsiktan derledigimiz ve 
doktora tezimizde yer alan dört anonim agidi da eklemeliyiz. (Bk. Görkem 
1990: 334-335; 426-430; 438; 453-454.) 

Köroglu, Düziçi ilçesi ve köylerinden baska Osmaniye merkez, 
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Bahçe, Kadirli; Adana'nm Kozan, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleri ve 
köylerine; Gaziantep, Kahramanmaras ile Hatay'in Hassa, Kirikhan ve 
Reyhanli ilçelerindeki bazi köylerdeki dügünlere 30-35 sene kadar 
"davetli/kmaci" olarak gitmistir. Yirmi yil öncesine kadar, kis aylarinda en 
fazla bir ay süreyle türkü söylemek ve türkülü hikâyeler anlatmak 
maksadiyla seyahatlere çiktigini da söylemektedir. Su anda oldukça rahatsiz 
olup girtlak kanserinden muzdariptir; âsiklik sanatini, saglik sorunlari 
sebebiyle birakmis vaziyettedir. 

Çocuklarindan âsikliga heves eden kimse olmamistir. Çirak olarak 
yakin akraba ve komsularindan bir kaç kisiyi yetistirmistir, fakat maalesef 
onlar bu isi devam ettirememislerdir 

Köroglu'nun repertuarinda bulunan türkülü hikâyeler sunlardir: 

a. Köroglu Kollari : Toplam yedi kol olarak anlattigi bu hikâyeler 
sunlardir:    Köroglu'nun    Ayvaz'i    Getirmesi,    Köroglu'nun    Kir   Atini 
Kaybetmesi, Köroglu'nun Ayvaz'i Kaybetmesi, Gürcistan Seferi, Moskoflar 
Savasi, Yemen Seferi, Sam Seferi/ Son Kol.(Hikâyelerin isimleri Köroglu 
tarafindan bu sekilde adlandirilmistir. Bk. Ek III). Hikâyeci-âsik, diger 
kollara ait türküleri de "siir-vak'a" seklinde parça parça icra etmektedir. (Bu 
hikâyelerden Köroglu 'nün Zuhuru, Ayvaz, Gürcistan, Sivastopol, Turna Teli, 
Yemen ve Çamlibel'in Dagilmasi kollari      doktora ögrencimiz M. Kürsat 
KORKMAZ tarafindan 1998 yilinda derlenmistir.). Hikâye kahramanlariyla 
hikâyelerde geçen olaylarin, hikâyeci-âsigm içinde yasadigi, yakin çevresine 
ait mekânlarda yasatilmis olmasi dikkate deger bir husustur. Meselâ Köroglu 
aslen Islâhiye(Gaziantep)'lidir; bizlerin Bolu Beyi olarak bildigi beyin ismi, 
çok sarhos olmasina izafeten Dolu Bey'dir; Çamlibel, Sanliurfa-Malatya 
arasindaki bir bel'in adidir. Bu durum, folklor ürünlerinin mahallilestirilerek 
anlatilmasina güzel bir örnek teskil etmektedir.(Bk. Ek II). 

b. Diger Türkülü Hikâyeler:  Asik Halil [Yörede bu hikâyeyi en iyi 
bilen   anlatici   konumundadir;   diger   hikâyeci-âsiklar   hikâyeyi   ondan 
ögrenmislerdir.],Han Mahmut, Güzel Ahmet, Asuman ile Zeycan, Asik 
Garip, Hursid/ Hursid ile Mahimihri, Kilinç Ali [Hikâyenin özeti Asik 
Mehmet Demirci'yle yapilan görüsmede mevcuttur. Bk. Ek III.], Ali Pasa, 
Gündeslioglu, Deli Boran, Helvaci Güzeli [Asli masal olan bu anlati, yörede 
türkülü   halk   hikâyesi   formunda   söylenmektedir.],   Ali   ile   Fatma, 
Kamberoglu. Bunlardan Asuman ile Zeycan, Ali ile Fatma, Kamberoglu ve 
Elbeylioglu hikâyeleri, Köroglu'dan derlenmistir (Bk. Güven 1991). 

Sonuç olarak, Köroglu'dan 7 Köroglu kolu ile 4 diger hikâye 
derlenmis durumdadir. Asigin bildigi diger hikâyeler maalesef 
derlenememistir. 

Bir hikâyeci-âsigin repertuarinin dökümü, Prof. Pertev N. Boratav'in 
hikâyecilik geleneginin canli olarak yasadigi yerleri anlatirken kaydettigi 
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"Sivas'tan baslayarak doguda kalan iller ile (özellikle Erzurum, Kars, 
Artvin), güney ve güney-doguda Toroslar'da ve Çukurova'da, Türkmen 
boylarinin yerlestirildikleri bölgelerde Maras, Adana, Gaziantep illeri"nde 
"ötedenberi sözlü hikâye geleneginin güçlü oldugu anlasiliyor" hükmünü 
dogrular mahiyettedir.(Boratav 1969: 63). 

Türkülü hikâyenin anlatim dilini olusturan unsurlar, hikâyenin 
muhtevasi ile hikâyeci-âsigin anlatim tarzidir. Yani hikâyelerin anlatim 
dilini olusturan önemli bir unsur, anlaticinin sahsî üslûbudur. Bu üslûbun 
olusmasinda, hikâyeci-âsigin hikâyecilik gelenegiyle olan bagi, kültürel 
birikimi, dili kullanma yetenegi ve Türkçe'yi kullanis sekli etkili 
olmaktadir. Sanatkârin "hikâyesinde kullandigi anlatim akisi içinde zamani 
belirleyen fiiller, sahne tasvirlerinde kullanilan sifatlar, sahneden sahneye 
geçisi saglayan söz kaliplan" ile müzik kabiliyeti, sahsî üslûbun 
belirlenmesinde önemli kriterlerdir (Mirzaoglu 1994:82-83). 

Bu açilardan Köroglu/ Asik Mehmet Demirci'nin üslûbuna 
baktigimizda su sonuçlara ulasabiliriz: Hikâyeci-âsik nesir kisimlarin 
anlatimi sirasinda genellikle fiil üslûbunu tercih etmektedir. Anlattigi 
hikâyelerin bir bütün halinde incelenmesi sonucunda üslûbuna ait diger 
hususlar kesin bir sekilde ortaya konabilecektir. "Canli gösterim" olarak 
hikâyecilik gelenegi dairesinde anlatici/hikâyeci-âsik, türkülü 
hikâyelerini(metin), nesir-nazim karisik olarak anlatmaktadir. Asigin nazim 
kisimlarinda sazindan yararlanmasi (musikî) ile "dinleyici çevresi"nin 
anlatilan türkülü hikâyeye katkilari da göz ardi edilmemelidir (Örnek olarak 
Bk. Ek II). Yalniz, asigin sazini ustalikla kullanamadigi ve "karadüzen" 
çaldigi da önemli tespitlerimizden birisidir. Eger ki bölgede yerlesmis bir 
"hikâyecilik gelenegi" ve bu gelenek dairesi içerisinde "usta-çirak iliskisi" 
mevcut olsaydi, âsik sazini ustalikla kullanabilecek ve hikâyelerini de 
Türkiye'nin Dogu Anadolu bölgesindeki gibi daha bir ustalikla 
anlatabilecekti. Yöredeki hikâyeci-âsiklann sazlanni ustalikla 
kullanmalarindan daha çok, türküleri gür/(heybetli) bir sesle icra etmeleri, 
"dinleyici çevresi" bakimindan önemli görülmektedir. 
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I/A. BUDURUS'UN TÜRKÜSÜ 

Asik Mehmet Demirci(Köroglu)'nin babasi, L Dünya Savasi 
yillarinda Hayfa/Cidde taraflarinda askerlik yapmaktadir. Memleketi 
Haruniye'de Elif isimli dul bir geline âsiktir. Üç çocugu olan Köroglu'nun 
anasi da, kocasinin bu gelini almasini istemekte, kiskanmamakta ve hattâ 
ona bazi hediyeler bile göndermektedir. Köroglu'nun babasi, Haruniye'deki 
Ermeni asilli arkadasi Büdürüs'e bir siir yazarak ondan Elifin durumunu 
sorar. Büdürüs de Köroglu'nun babasi Demircioglu'na yazdigi asagidaki 
siirle -ayaktan basa kadar bir sira takip ederek- cevap verir. Büdürüs bu 
siiri alip Elifin yanina gider. Ona: "Mehmet'ten bana mektup geldi; ben de 
su türküyü söyledim. Sen ne gönderiyorsun?" der. Gelin de bir tutam saçini 
keser ve bir de örme biçak bagi verir. Siirle birlikte bu hediyeleri de zarfa 
koyup mektupla Hayfa/Cidde'ye yollarlar. 

Ah neyleyim Demirc'oglu elinden 
Burda duramiyom âh u zarindan Gam 
kasavet çekme nazli yârinden 

Dostun selâm eder giçlariyinan^ 

Uzaktir gardasim yollarin uzak Bir 
mektup gönderdin aynini yazak 
Bozulmus siyaci dügmeler düzek Elif 
selâm eder dösleriyinen^ 

Yitirdigin mor sümbüllü baglari Göresin 
mi geldi yüce daglari Yine Garesi'ye 
endi evleri Dudak selâm eder 
disleriyinen^ 

Her hafta da gittim bir ken yokladim Is 
tutmadim has bahçani bekledim 

Türkü metinleri (I/A-B-C-D), 19 Agustos 1988 tarihinde, diger türkü (l/E) ise 19 Subat 1996 
tarihinde dogal ortamda tarafimizdan derlenmistir. Türkülere ait dörtlüklerin 3.(c) ve 4.(d) misralari, 
icra sirasinda âsik tarafindan "nakarat" seklinde tekrarlanmaktadir. Bu tür nakaratlardaki degisiklikler 
metinlerin altinda dipnotlarda gösterilmistir. 

.-I/A-. 
^ d: Ayak selâm eder uçlariyinan. giç/kiç: Ayak. 
2 . d: Elif: Dostun. 
3. Garesi: Karesi (bir yer adi). 
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Iskif çektim engellerin okladim 
Gözü selâm eder gaslariyman  ̂

Ismini anar da vurur dizine 
Söylerken de lezzet katar sözüne 
Top zülüfün tellendirir yüzüne  

Elif selâm eder saçlanyinan^  

Kul Büdürüs kendi söyler sözünü 
Demirc'oglu âh ediyo gözünü 
Benli Elif sana saldi nazini Elif 
selâm eder baslariyman^ 

I/B. FADIMA'NIN TÜRKÜSÜ 

Asik, Koca Veli isimli bir arkadasiyla birlikte dügünden gelmektedir. 
Su anda Aslantas Baraji altinda kalan Kumarh asiretinin oturdugu bir 
mahalleden geçmektedirler. Buradan gemiyle Ceyhan nehrini geçip 
Haruniye'ye gidecekler. Köroglu'nun arkadasi Koca Veli, oradaki güzel bir 
kizi övücü mahiyette bir türkü söylemesini âsiktan ister. Asik, yasinin genç 
olmasi sebebiyle, bu türküyü orada söyleyemez. 

Bir hafta sonra Haruniye'nin köylerinden birisindeki bir dügünde 
ayni kiz âsiktan bir iki tane agit söylemesini ister; âsik da bu istekleri yerine 
getirir. Fakat Koca Veli, bu kizi övücü mahiyette bir türkü söylemedigi için 
âsiga kirgindir. Asik da Veli'ye: "Otur bakalim Veli; orada türkü söylenir 
mi? Herkesin dikkatini çeker. Kiza göz dikti derler." der. Köroglu da 
dügündeki kiza asagidaki türküyü söyler. 

Gadirli'den geldim Andirin yolu 
Yanimda arkadas su Goca Veli Ne 
güzel ögrenmis erkâni yolu 

Seyda bülbül gibi dilli Fadimal  

4. c engellerin: engel var mi. ken: kere, defa. okla -: takip et- 
5. c: tellendirir: tel tel eder. 
6. d: Elif selâm eder: dostun selâmi var 

-I/B- 
. c: ögrenmis: ögrendin. 
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Kime varsan mesut eder gandirin 
Ates vurun nice genci yandirm Sana 
hizmat etsin bütün Andirin Edepli 
erkânli yollu Fadimal 

Açilmis bahçanin bir gonca gülü 
Agzinin içinde bal olmus dili Senin 
kölen olsun Kumarli eli Yanak bedir 
bedir alli FadimaB 

Böyle cömart gizin çekilir nazi 
Yanal alma gibi topalak yüzü 
Gurban Kumarli'nin gelini gizi 
Güzeller içinde belli Fadima4 

Bir gün böyle kalmaz zamanin geçer 
Bahçanda menekse sümbüller açar 
Yaz bahar ayinda yayliya göçer 
Kumarli asiret elli FadimaS 

Cömertlikte giz menendin bulunmaz 
Kasabayi versem satin alinmaz 
Köylü tembel vay giymatin bilinmez 
Elin deste deste güllü Fadimaö 

Bir gün sen de ask ugrunda gosarsin 
Arada cazi var yoldan sasarsin 
Korkuyorum bir kötüye düsersin 
Ebrisim atkisin telli FadimaV 

Asik Mehmet ask badesi tasirsin 
Arada cazi var Allah sasirsin 
Mevlâ'm seni menendine düsürsün 
Baklava karisik balli Fadima 

. 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrar ediliyor. 
q 

c: senin: varsin. * . c: Kumarli'nin: 
köyümüzün. 5 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrar 
ediliyor. " 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrar 
ediliyor. 

c: kötüye: çapkina. 
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I/C. GELIN TÜRKÜSÜ 
Dügünlere türkülü hikâye anlatmak ve türkü söylemek üzere davet 

edilen Köroglu'ndan bir gelin kendisini türküyle anlatmasini ister. Ö da -
ismi belli olmayan- geline bu türküyü söyler. 

Keske seni görmeseydim dügünde 
Senden güzel görmedim senin taginda 
Yayliya göçülür bahar ayinda Çalip 
oynatmak sazinan seni l 

Asiklar söylerler güzelin hakkin 
Ne olur sen seni engelden sakin 
Sagina soluna muskalar takin 
Çürüdür bu millet gözünen seni2 

Güzeller bilir mi âsigin hâlin 
N'olur bülbül gimi söylese dilin 
Otuz ala yasli yigirmi gelin 
Dagismem on tane gizinan seni3 

Cilve ettin naz eyledin gandirdm 
N'oldu sana yönün öte döndürdün Nice 
genci atesine yandirdin Mevlâ'm 
yandirmaz mi közünen seni4 

Zülfünü yüzüne eyleme perde Nicelerin 
goydun âh ile zarda Dostuna gavussan 
bir tenha yerde Inan birakmazlar 
tezinen seni5 

 
Diyor Asik Mehmet bu dertler taze 
Can hayran olmaz mi cilveye naza 
Serilmis bir sufra her türlü meze 

Gönül aglendirir nazinan seni^  
 

i/c- 
1. i/b, vezin bozuk, l/d: çalip oynatmali:s çalar oynatirlar. 2 2/c: 
muskalar: hamayli;. 2/d: çürüdür bu millet: bu millet çürüdür. ^ 3. ve 4. 
misralar oldugu gibi terkar edilmektedir. 4/c: nice genci: nicelerin. 4/d: 
yandirmaz mi: da yandirsin 
5 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrarlanmaktadir. 
6 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrar edilmektedir. 
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DAGI TÜRKÜSÜ 

1981 yilinin kis mevsiminde bir Cuma günü Köroglu'nu Haruniye-
Yeniköy'de [simdiki Düziçi ilçe merkezi] bilerek geciktirirler. Köyün arabasi 
gitmistir. Bir baska köyün [Elbeyli köyü] arabasina biner ve köyüne yakin 
bir yerde iner. Epeyce bir yaya yolu vardir ve üstelik elleri de doludur. Kis 
sebebiyle Düldül Dagi kükremis olup dagda, çivgin, kar, sepkin... hepsi 
vardir. Elleri donacak vaziyettedir; çok üsür. O sirada bir magaraya 
kendini dar atar. Sazini kilifindan çikarir ve Düldül Dagi ile bu dagin 
eteginde Düldül Dagi'na bahan köyleri de katarak asagidaki türküyü söyler. 

Düldül Dagi duman alir basina 
Dayanilmaz boranina gisina Bakin 
gardas su Mevlâ'nin isine Yaz 
gelince gari süzülür gideri 

Çitli, Çotlu, Gusçu köyü dagilir Bir 
tarafin Ilice'ye egilir Elbeyli, 
Garaguz bir köy sayilir Bülke, 
Bayindirli dizilir gider2 

Hemenler, âh nere ordan Boyali 
Gümüs, Pirsultanli buna dayali 
Çerç'oglu köyü de eder hayali 
Bütün araziler bozulur giderS 

Gökçayir'dan Alibozlu görünür 
Küllüler'den Göllüler'e varilir 
Bostanlar'da her çesidi bulunur 
Düziçi önüne yazilir gider 

Zindegan köyünden enen Çatag'a 

-I/D- 
1 c: gardas: hele. "Dagin tepesi sivri oldugundan kisin yagan garlar tükenmez zannedersin, fakat  

garlar yaz mevsimine kalmadan erir." 
2 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrarlanmaktadir. 
3 d: Arazide ördek yüzülür gider. 
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Çatak gardas iki suyun yatagi 
Gurtlar, Haruniye dagin etegi 
Ara yerde fakir ezilir gider4 

Yeniköy'den Garac'ören'e uzanir 
Ellek köyü çalismaya özenir Belki 
gayri Yazlamazli düzelir Atalan, 
Dümbürdek gezilir gider 

Der Memmed'\m vardir derdi çilesi 
Düldül Dagi Düziçi'nin galesi 
Bitmez gayri bu milletin belâsi 
Annimiza gara yazilir gider 

 

I/E. KARACAOGLAN TÜRKÜSÜ 

Biz Karacaoglan burali diyoruz. Mersin'de anitini yaptilar; 
Mersinliler orali diyor. Karacaoglan'm türkülerinin çogu bu muhitin üzerine. 
Bu türkümde Karacaoglan'm burali olduguna dair isaretler verecegim. 

Toroslar'dan Erciyes'e sözü var 
Gün biliyon Hac Dagi'nda izi var 
Harmya'nin Dumanli'si düzü var 
Burda çok eserin var Garac'oglanl 

Garagedik Garac'ören niceler 
Bodur'un kalasin yolu düzeler 
Hemite galesin gönül arzular 
Galeden köprüyü gör Garac'oglan2 

Anavarza Yilangale köyleri 
Dizilmis su Misis'in daglan Geri 
gel Ceyhan'a gör sen hallari Bu 
asira uymak zor Garac'oglanB 

4 "Ne Gurtlar'in ne de Haruniye'nin adamindan hayir çikar!" 
l/E 
1. Ikinci söyleyiste bütün dörtlüklerde 3. ve 4. misralar oldugu gibi tekrarlanmaktadir. 
2 "Garacaoglan kaleyi bilir de köprüyü bilmez; köprüyü Menderes yaptirdi." 
3 "Senin bildigin gibi degil; kadinlar açik saçik demek istiyo." 
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Toprakkale Dutlu da Payas galesi Heç 
tükenmez âsiklarin çilesi Zorkun, Cebel, 
Osmaniye yaylasi Gel Çukurova'yi gör 
Garac'oglan 

Galecik' de baraj oldu görmedin 
Almanpmari'nin yolun bilmedin 
Bahçe daglarinda türkü söyledin 
Garsinda Bilâlik var Garac'oglan 

Asik Mehmet Gökçayir'in köyünden 
Hepiniz de Garac'oglan soyundan 
Haber aldim yaslisindan beyinden 
Senin âsikligin sir Gaarac'oglan 

II. KÖROGLU'NUN BENLI DÖNE ILE KARSILASMASI 

Köroglu'nun en azili düsmani Dolu Bey, serhos bey! Köroglu aslen 
Islâhiye'li! Camlibel, Malatya ile Urfa'nin arasinda bir bel; oraya yerlesti, o 
geçidi duttu! Yollar uygunsuz, Gâvurdag çirkin yol! Köroglu atinin basini 
çevirir Erzin'e dogru! Erzin, Dörtyol, Iskendurun, Belen, Reyhaniye, 
Halep'ten geçer; Urfa'dan beri gelir! Dolu Bey, çok zengin bir bey; etrafina 
zulmediyo! Köroglu'nun orada yaptiklari çook! Orada Çamlibel'e yerlesmis! 
Orada 500 pehlivanli Deli Hasan'i yendi. Ilkin "Köroglu Köroglu" diyorlan; 
"Körün oglu" öyle "Köroglu" oldu! 

O zamanki deyimiyle Haleb'in Cornular[?] gazasi nâminda bir yerde 
Gündogan mahallesinden girdi ki bir giz su dolduruyo! Acayip güzel! Disler 
mercan, gözler filcan, dudaklar kahribar, yanaklar elma, saç uzun, boy orta, 
el ginali, göz sürmeliÎYokardan asagi, asagidan yokan, ne dersen öyle! Buna 
bakarkan bakarkan attan düser. O gadar ki birdenbire asik olur! Attan 
düsünce giz dedi ki:" Vay be! Gene imis, yigid imis amma saraliymis!" Cinli 
beller, deli beller! 

Simdi adam düstü ama, ne gadar mahcup oldu biliyor musun? Gir at 
da asil; basinda zikke gibi dineliyor! Dizgin de elinde! Dizginin gücüynen 

'l 19 Agustos 1988 tarihinde Gökçayir köyündeki âsigin evinde tabii bir ortamda derlenmistir. 
Türküyü söylerken dörtlüklerin 3. ve 4. misralari aynen tekrarlanmaktadir; degisiklikler dipnotlarda 
gösterilmistir. 
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kakar giza bakar ki:"Vay be, böyle miymis?" Giz [hemen] peçelenir. Simdiki 
gizlar olsa bacagini mucagini da açar! Simdi efendim, adam bir daha kakar. 
Gizm cemalim görmeyinci düsmüyo! Düsüren gizin aski, sevki yahu! 
Hemen usulca heybeden sazi çeker; baslar söylemeye, biz devam edelim 
dinlemeye. Köroglu'nun bu engin havasi! 

Elinden içem doluyu Doldur 
güzel hayran olani Gel 
aglatma bu deliyi Güldür 
güzel hayran olam 

Gizi bir telâstir alir; ya bana simdi bu bulasirsa yahu! 
Ay isiginda düstüm Keklik uçtu baga düstüm Benim 
göynüm sana düstü Galdir güzel hayran olam 

Asigam sendeki güle 
Sanlaydim ince bele 
Simm açmam yad ele 
Bildir güzel hayran olam 

Göç Köroglu adaklarim 
Giz seni alaydim yarim 
Gül yapragi dudaklarin 
Baldir güzel hayran olam 

Simdi giz, deliden uzaklasmak için gaplan dolar dolmaz oradan 
uzaklasici! Simdi seninki de giza deli, asik oldu! Saz elinde, dizgin de elinde 
gizm pesine düstü! Ama giz bunun geldiginin farkinda degil! Giz gediyo, biz 
gediyok! Gizi takip ediyo, amma uzaktan! 

Hasil- i kelâm giz büyük bir evin havlu gapisim "gacirrt" diye açti. 
Havlu gapisim açti giz! O zaman da, simdi gine öyle, herkesin o tarafta 
evlerinin bir havlusu vardi. Antep de öyle, Halep de öyle; o taraf öyledir, 
içeri girilmez! Seninki azgin ayi gimi dönüyo disarda! Giz geldiginin 
farkinda degil; geri bakmadi ki! [Kiz] gaplan yerine koydu, yorulmus da! 
Gendini toparladi. "Acaba deli nere getti ola?" Gendinin de aklindan 
çikmiyo! "Eger deli çarsiya vardiysa, kimi dasliyo, kimi islikliyo zanneder! 
Simdi efendim giz :"Yukan çikiyim de bir pençeye açiym, çarsidaysa 
görrüm" [dedi]. Evin yeri münasip, görüküyo! "Bizim mahalleye gelse gene 
bir seyir olur" dedi. Yukan çikti da pencereyi açiyverince deliynen gözgöze 
geldiler! Zaten herif evinen barabar! (Gülüsmeler). Saz elinde, bir çift filcan 
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göz aga! Ulan pencerenin demiri olmasa giz düsecek! (Gülüsmeler). Giz 
tikizi kötü olur! Giz fena, giz da çarpildi! Saz elinde ya, bakiym giza ne 
söyler, aziz cemaat ne dinler ("Diline saglik asik" sesleri): 

Güzel garsimda durmadin 
Niye halimi sormadin Sözüme 
cevap vermedin Al gederim 
sunam seni l 

O zaman sana söyleyip de sen söyleyemezsen bilgisiz, tahsilsiz, 
görgüsüz sayiyolar! Giz da beligini çekti arkadas! Simdi bir giz bir biz 
[söylüyoruz]. 

[Kiz: ] Dolu badeyi eseller 
Söyliyen dili keseller 
Derine saman basallar 
Öldürürler beyim seni 

Köroglu söyle bir sözü dinnedi; giza da bakti. "Ben bu muhitin 
adami miyim; yumrugunan geberdirim; beni öldürecek kim var?" dedi. Saza 
vurdu: 

Dostlarima bildirecek 
Düsmanlari güldürecek 
Kim var beni öldürecek 
Al gederim sunam seni 

[Kiz:] Inci mercandir dislerim Sade 
sirma gül saçlarim Benim 
vardir gardaslarim Öldürüller 
beyim seni2 

[Köroglu:] Güzel bu sözlerin hamdir 
Yoluna goydugum candir 
Söyle gardaslarin kimdir Al 
gederim sunam seni3  

  

1 c. sözüme: giz bana 
rt 
* c. benim vardir: vardir benim. 
Q 
0 c. söyle: senin. 
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[Kiz:] Etirafi çevre köylü 
Bellerinde giliç bagli 
Biri Abbas biri Hoylu 
Öldürüller beyim seni 

Abbas'la Hoylu'nun da söhreti, ünü duyuluyo! Felâket! 

[Köroglu:] Güzel beni dinlemedin Ben ne 
dedim anlamadin Adin nedir 
söylemedin Al giderim sunam 
seni4 

[Kiz:] Bu sözün kâr etti cana 
Ag elime yakmam gina 
Benim adim Sirin Döne 
Öldürüller beyim seni 

[Köroglu:] Göç Köroglu diyor n'olsun Bu 
isimiz bugün galsin Çamlibel'den 
beyler gelsin Al gedeller Döne'm 
seni 

III. ASIK MEHMET DEMIRCI (KÖROGLU) ILE GÖRÜSME*  

- Adin, soyadin? 
-Mehmet Demirci. 
-Yasin? 
-Yasim, 1926'h. 
-Hangi asirete mensupsunuz? 
-Biz  Avsar'iz;  babamdan duymam 

Avsar. Binboga'dan denize 
kadar[Akdeniz] kismimiz   Demir   
Çelik[Iskenderun 
tarafindaki Azganli köyünde oturmaktadir; köyün yarisi bizim akrabamiz. 
Kayseri-Sivas tarafinda da akrabalarimiz varmis; ama dagilmislar. Babam ve 

4 c. adin nedir: gend' adini 
•IH 19 Subat 1996 tarihinde Düziçi(Osmaniye) ilçesinin Gökçayir köyünde hikâyeci-âsigin evinde 
tabii bir ortamda görüsülmüstür. Sorularin düzenlenmesinde Pertev N. Boratav'in Kars yöresinde 
halk hikâyelerinin toplanmasi maksadiyla hazirladigi "Halk Hikâyelerinin Tespiti Esnasinda 
Kaydedilmesi Icap Eden Malûmat ve Tespit Usûlleri" isimli "rehber-plân"dan genis ölçüde 
yararlanilmistir. (Bk. Boratav 1942: 62-66). 

Konar göçermisiz eskiden, 
gider gelirmis asiretimiz. Bizim bir 
Demir   Çelik   Fabrikalari]'in   öte 
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dedem burada dogmuslar[Gökçayir'da]. 
-Tahsilin var mi? 
-Eski ve yeni yazi okumam yazmam yok. Aslinda biraz var demem lâzim. 

[Mehmet Demirci uzun süre muhtarlik yaptigi için, muhtarlarin okur-yazar 
olma mecburiyeti sebebiyle böyle söyledi.] 
-Ne zaman evlendin? Kaç çocugun var? 
-Evlendigimde 20 yaslarinda filân vardim. Dokuz çocugum var; ikisi de 

öldü, on bir. Bunlardan hiç birisi âsikliga heves etmedi. 
-Çirak olarak yetistirdigin kimse var mi? 
-Bir kaç tane var[di] ama, hayirsiz [çiktilar]. Bizim Osman Eniste var idi, o 

çok bilirdi. Öldü çogu yahu, öldü. 
-Meslegin? 
-Meslegim çiftçilik, âsiklik. 
-Hangisi önde gelir? Çifçilik mi, âsiklik mi? 
-Asiklik önde gelir. 
-Geçimini bununla mi sagliyorsun? 
-Evet. 
-Asikligin disinda ne isler yapiyorsun? 
-Çiftçiligim var, bagim bahçem var, genis. 
-Hangisinin kazanci daha iyi? 
-Tabii evin kazanci; âsikligi her zaman yapmam ben. Isimden gücümden 

her zaman âsikligin pesine düsemem ki? 
-Asikligin piyasasi nasil? Yani söyle sorayim: Eskiden kaç para 

kazaniyordu bu âsiklar, simdi kaç para kazaniyorlar? 
-Paranin kiymeti yok. Simdi 1.5 milyon lira falan alir bir gecede. Dügüne 

gidiyoruz. Evvelden 50 lira 100 lira alirdik, ondan iyiydi. 
-Peki sizden öncekilerin durumu nasildi? 
-Onlar zaten para alamazdi. Bir heybe, bir mintan, davar, oglak verirlerdi. 

Eskiden para yoktu para! Çok eskiyi biliyorum ben. 
-Ne zamani biliyorsun? 
-Hemen hemen Cumhuriyetten sonranin tamamini biliyorum. 
-Kaç seneden beri âsiklik yapiyorsun? 
-Elli senenin üzerinde. 74 yasim bitirdim. Nüfus kaydina bakma, gerçek 

yasim 75. 
-Bize kisaca hayatini anlatabilir misin? 
-Benim hayatim genellikle buralarda, bu muhitte geçti. Çiftçilik yaptim, 

âsiklik yaptim; ne yaptiysam bu havalide yaptim. 
-Yeni yetisip gelirken ne olmak isterdin? Neler düsünürdün? 
-Yeni yetistigim zamanlarda, âsikligi çok isterdim. Çünkü eskiden âsiklara 

kiymet verilirdi, bir ragbet vardi. Antep'ten bir âsik gelirdi Mehmet 
Aga/Koca Asik derlerdi. Anlattiklarinin çogu anlasilmazdi ama, adam 
heybetli [gür bir sesle] söyler. Türkü dinlemeye babalarimiz  
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buradan[Gökçayir'dan] Tabak köyüne giderlerdi. 
-Saz çalmayi biliyor musun? 
-Cura, üç telli küçük saz çalarim. Sazi da küçükken ögrendim. Benim 

agabeyim iyi saz çalardi. Onun sazindan istifade ettim, ögrendim. Bir âsik 
ustani yok. 
-Buranin disinda gezdigin gördügün yerler var mi? 
-Çook! Çook! 
-Nerelere gittin? 
-Bizim muhitimizin Kadirli, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli yörelerini. 
-Kinaci olarak mi gidiyordun buralara? 
-Yok, gezmeye götürüyorlardi. Oralarda arkadaslarim vardi. 
- Adana topraginin disinda? 
-Antep, Maras, Hatay. 
-Hatay'in nereleri? 
-Hatay'in Reyhanli'ya kadar gittim; Hassa, Islâhiye. 
-Gezdigin bu yerlerde de hikâye anlattin mi? 
-Söyledim, söyledim! Beni hususi çagiriyorlardi, götürüyorlardi. Davetli 

olarak gidiyordum. Yahut bir tanidik arkadasim dostum davet ediyordu. 
Orda herkes basima toplaniyordu, hikâye dinlemek için. 
-Sadece kinaci olarak mi gidiyordun? 
-Yok, meselâ kis geldi mi bir ay kadar gezerdim; 15 gün sürer. Bir köyden 

öteki bir köye gitmek için dinleyicilerin elinden zor kurtulurdum. Gece, 
kadinlar ve kizlar yorgan da sirtlannda sabaha kadar otururlardi. Soba yoktu 
o zamanlar. Benim önümde bir ates olurdu, yakinda olanlar ondan 
faydalanirlardi. Sasiyorum simdi yahu! Simdi öyle yok! Bu kadar meraklisi 
yok su anda. Beni yine de severler. Fakat simdi milletin radyosu var, 
televizyonu var, eglencesi var, âlemi var. 
-Bu hikâyeleri nasil anlatiyorsun? 
-Evin bas kösesine oturuyorum. Bazen bu yer yüksekçe bir yer olabilir. 

Dinleyenleri görebilmem önemli. Cemaatim de genis olur! Kimseye "çit" 
dedirtmem ben. Birisi "din" dedi miydi, "anlat bakalim da dinleyelim" 
diyerek onu azarlarim. Böyle yapinca bir daha digerleri de seslenemez. 
Ögütürüm artik; aklima ne geldiyse! Hikâyemi tuttururum, millet dinler. 
Millet de bana hayran; severler beni. 
-Hiç ayaga kalkip anlatmaz misin? 
-Ben genç iken Köroglu'nu anlatirken, ayaga kalkardim. Osmaniye'nin 

Arapli[Cevdetiye] köyü [kasabasi] var. Orada agalar var ki, su anda hiç biri 
de sag degil! Köy büyük, kahveye variriz. Bir masanin üzerine dösek 
getirirler. Orda ben söylerken, sazi kaldiririm, söyle vurmak için. "Köroglu 
söyle kiliçla vurdu" derim. Adamlar essahtan vuracak zanneder. Bir tarafa 
yamulan çok olur. 
-Senden önce burada yasayan Kir Ismail ve Güllü Kâhya gibi âsiklardan bir 
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seyler ögrendin mi? 

-Emin ol, onlarin yaninda da ben söylerdim de, onlar benden dinlemek 
isterdi, iyi âsiklar idi, fakat çok [türkülü hikâye] bilmezler idi. Ama yeterdi 
onlarin bildigi; kâfi idi. Onlar da gene ayni hikâyeleri anlatirlardi. 
-Meselâ sen Köroglu anlatmakla meshur oldugun için "Köroglu" diyorlar. 

Onlar hangi hikâyeleri söylemekle meshur olmuslardi? 
-Kir Ismail'in büyük [gür] sesi vardi; kalin sesi var idi. Tabaklar köyünden. 

Iyi de saz [cura] çalardi. Yaninda dinlersen tadi yok; uzaktan dinlersen öyle 
dokunurdu ki! Güllü Kâhya vardi; o da Zindegan köyünden; âsik. Esas o 
zamanin âsiklari bunlardi. Arada baskalari da vardi; yok degildi de. Bunlar 
belli âsiklar idi. 
-Yazlamazli'dan Deli Mustafa varmis. 
-Ona yetisemedim; türküsünü bilirim. O zamanlar çocuktum. Ondan bir sey 

ögrenemedim. 
-Abdal Seydihan ve Gül Ali varmis? 
-Onlari iyi bilirim. Seydihan ile arkadasligim var. Bu ikisi benden bir kaç 

yas büyük. 
-Bunlardan daha eski dönemde yasamis olanlar yok muydu? Kir Ismail ve 

Güllü Kâhya anlatmazlar miydi? 
-Sormazdik ki anlatsinlar! Adam söylüyor mu, yeter bize! Ne söylüyorsa 

onu dinlerdik. 
-Hikâye o gece bitmedi, ertesi güne birakirken ne söylerdin? 
-Hikâyeyi bitirceye, gün isiyincaya kadar anlatirdim. Kimsenin uykusu 

gelmez ki! Devrisi gün, gün isidigi zaman herkes isine gücüne gider ve 
cemaat dagilir. Odun bol. Eskiden dagdan bir metre uzunlugunda odunlar 
kesilirdi. Ates bol. Çay pisirilir. O güne göre yiyecekler ev sahibi tarafindan 
hazirlanir. Ev sahibi çeker sikintiyi. Ev sahibi de bundan büyük bir zevk 
duyar. 
-Hangi türkülü hikâyeleri biliyorsun? Bunlari isim isim sayar misin? 

Sayarken de hangi hikâyeyi kimden ögrendigini söyler misin? 
-Kimden ögrendigim meçhul! Simdi bu hikâyeleri burada herkes söylerdi. 

Duydugumuzu ögrenirdik. Belli basli benim bir ustam yok. Ama Köroglu' 
nü ögrenmek için gençligimde tâ Nizip'e kadar gittim. Orada bir Asik Nedim 
var idi. Bu adam çok iyi bir Köroglu anlaticisi idi. Ama oradakiler de beni 
severlerdi. "Ulan oglum Mâmet bir de sen söyle yahu!" derlerdi bana. 
Kendisinden dinlerdim dinlerdim. Oraya gittim. Orada, burada daha 
önceleri pek az bir kismini bildigim Köroglu'nu orada Asik Nedim'den 
ögrendim. 
-Oralardan ögrendigin baska hikâye var mi, buralarda anlatilmayan? 
-Yok. Asik Halil hikâyesini ögrendim Hatay'dan. Osman derler bir âsik 

arkadas vardi, ondan ögrendim. Sonra degerli bir âsik vardi, Hassa'li, Asik 
Haci. Asik Halil'in türkülerini de ondan ögrendim. 
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-Kimmis bu Asik Halil? Gerçekten yasamis birisi mi? 
-Yasamis. Asik Halil, Marasli. Bu hikâyeyi kendisi söylemis ilk olarak. 

Daha sonralari ögrenilmis nasil ise. Hikâyede anlatilan olaylarin hepsi 
gerçek ve yasanmis. (Asik Halil hikâyesinin özetini anlatiyor.) 
-Ne zaman yasamis Asik Halil? 
-Çok eskiden, bilemem. 
-Dadaloglu'ndan önce mi, sonra mi? 
-Önce, önce. 
-Hikâyenin içinde türküler var. O türküler Asik Halil'in kendi türküleri mi, 

yoksa baskalarina ait türküler de, hikâyenin içine konmus? 
-Yok, kendi türküleri. 
-Asik Halil'in hikâyedeki türkülerinin disinda da türküleri var mi? 
-Tabii, vardir; onlari bilmem. Onlari ne bileyim ben, Asik Halil ile beraber 

yasamadik ki! 
-Köroglu'nun hangi kollarini bilirsin? 
-Köroglu'nun kir ati Hasan Pasa'nin kaçirdigi[nin] hikâyesini bilirim. 

Hasan Pasa, simdiki Bulgaristan'in yakininda nehrin üzerinde. Hasan Pasa, 
oranin hükümdari. Köroglu'nda bir kir at var diye ünlendi; Hasan Pasa bunu 
çekemez! Buna öfke duyar. Bir gün öfkesini yenemez, halki çagmr. "Her 
kim gider de bu Köroglu'nun kir atini çalarsa, ona bacimi verecegim" der. 
Hasan Pasa'nin bacisini almak bir servet; bir padisahin vârisi oluyorsun. 
Kimse "çit" demez. Bir daha haykirir; yok. Üçüncüde bir kel meydana çikar. 
"Ben kir ati çalar getiririm amma sen bacini vermezsin" der. "Veririm 
oglum, söz" der. "O zaman söz biter [unutursun]". "Ne istiyorsun ya?" "Sen 
vezirlerini çagir; bir senet yap, imza et; cebime koyayim gideyim" der. 
Hikâye bu sekilde devam eder. 
-Bu hikâyeden baska bildigin? 
-Ondan baska Köroglu'nun Ayvaz'i Getirme hikâyesi var. [Köroglu'nun] 

Ayvaz'i Kaybetme hikâyesi var. Gürcistan Seferi. Bundan baska Moskoflar 
Savasi var. Ondan sonra Köroglu Yemen'e gider [Köroglu'nun Yemen 
Seferi]. Sonunda Köroglu Sam'a gider. [Son Kol]. 
-Bunlarin belirli bir sirasi var mi? 
- Ilk hikâye, Ayvaz'i Getirmesi; ondan sonra sirasiyla kir ati kaybeder. 

Ondan sonra Ayvaz'i kaybeder. Ondan sonra Ayvaz'i getirir; ama Dolu 
Beyi'ni de mahveder. Bunlar ayri ayri birer hikâye. 
-Bildigin hikâyeleri, söyle bir siraya koysak; en eskisi hangisidir, en yenisi 

hangisidir? 
-Böyle bir siralama yapmamiz mümkün degil. Ne biliriz kardesim, onlann 

yaninda mi yasadik ki! Hikâyeleri duyduk belledik, duyduk belledik. 
-Sizden en çok istenen ve dinlenen hikâyeler hangileridir? 
-Köroglu hikâyeleri. Bu hikâyeleri en iyi ben anlattigim için ismim Köroglu 

kaldi. Osmaniye'den sor, Adana'dan sor beni bilirler. 
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-Her hikâye kaç saat sürer? 
-Saatini bilmiyorum; o biraz benim arzuma ^kalmis. Ben istersem 

uzatabilirim. 
-Bir gecede bir tanesi anlatilabilir degil mi? 
-Bir geceye kalmaz. 
-Bu hikâyelerin disinda bildiklerin? 
-Elbeylioglu, Han Mahmut, Deli Boran,. Güheri'yi pek iyi bilmem. 
-Bunlari ögrendigin belirli âsiklar yok mu? 
-Belirli bir ustam yok, bu muhitin hepsi bilir; ben daha iyice bilirim. Simdi 

bilmezler o kadar; o zaman [eskiden] çok bilinirdi. O zaman bir ragbet 
vardi. Asik çok idi. O âsiklarinin [âdeta] agzina girerdik; agzindan çikani 
ögrenirdik. 
-Baska bildigin Hikâye? 
-Kihnç Ali var. Normal bir hikâye; içinde 5-10 tane türküsü var. Güzel 

Ahmet'i bilirim. Helvaci Güzeli ve Gündeslioglu'rm da bilirim. 
-Bu hikâyeler acaba nasil tesekkül etmisler, nasil olmuslar, nasil meydana 

gelmisler? 
-Efendim, o günlerde, senin buraya geldigin gibi, benim oraya gittigim gibi, 

nereye gittiyse adamlar [ bunlari] yazmis. Ne yazdiysa. Hikâye bu. Burda bir 
de söyleyis var. Söyledigi de yazilmis. Kendisi veya baskalan yazmis, onu 
bilmeyiz. 
- Meselâ,   Asik   Halil   veya   Han   Mahmut'u   falan   âsik   bu   hale 

getirmistir[tasnif etmistir] diyebilir miyiz? Bildigin var mi eskiden? O 
falanin veya Dadaloglu'nun eseridir diyebilecegimiz birisi var mi? 
-Yok! Türküsü bellenmis, hikâyesi ögrenilmis, söylenmis gitmis. O 

zamanlar nasil imis, nerden imis gibi sorular sormazlardi bize. Bir zamanlar 
bir hoca vardi, Mehmet Hoca. Camizci denilen bir adamin da dügünü 
varmis. Sofu kisiler[Mehmet Hoca ve arkadaslari] de :"Dügününe gitmeyiz; 
ama Köroglu'nu getirirsen hepimiz de geliriz" demisler. Camizci beni buldu, 
ben de vardim -lâfi uzatmayalim-. Biraz oturunca Mehmet Hoca geliyor 
dediler, milletin beli kirildi. "Tüh, ne âsik dinletir, ne söyletir!". Mehmet 
Hoca ile Hakki Çerçi'nin de babasi sag o zaman. Orada çok türkü söyledik 
biz; beni çok sever. "Ooo, âsik burda misin?"deyip, milletin içinde gelip 
yanima oturdu. Yaninda da o köyün hocasi Ali Hoca var. Biraz oturduktan 
sonra millet, ne olacagim bilmiyor; merakla bekliyor. "Yahu, bu adamin sazi 
nerde getirin " dedi.  Inanir misin, o sirada Asik Halil [hikâyesini] istedilerdi. 
Hoca söyle dizini kirip oturdu ve "Ne olacak bunun sonu yahu?" diye sorup 
duruyor! Yani ötekilerden daha heyecanli. 
-Bu hikâyeleri nasil belledin? Ilk olarak Nizip'e gittin; oradan ögrendin. 

Ondan sonra neler yaptin? 
- Ögrendim söyledim. Ögrenirken bir kelime yazmak yok. Eski âsiklar da 

böyleymis.  Dinledikleri âsigin agzindan çikanlari  "sarp"  diye kapiyor. 
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Türküsünü de "sarpadan" kapiyor. Ilgi ve merak meselesi. Belledim ve 
söylemeye basladim. Hikâyesini [nesir kisimlarini] bellemek basit zaten; is 
türkülerini bellemekte! Hikâyede ne var yahu? Hikâyeyi ben de düzerim. 
Adam iki sefer hikâyeyi anlatti mi, komplesini ögreniyor. 
-Hikâyedeki türküler degismiyor degil mi? 
-Degismez. 
- Rüyanda bade içtin mi? 
-Yook, öyle bir sey yok! Bunu diyenler yalan söylerler. 
-Buralarda, eskilerden bildigin badeli âsik var mi acaba? 
-Derler ama, ben rastlamadim. Karacaoglan ve Kilinç Ali'nin bade içtigini 

söylerler. 
-Bu anlattigin hikâyeler ne ise yariyor? Bunlari anlatmaktaki maksadin ne? 
-Dinleyiciyi tatmin etmek! Bir adamin yasantisi gelenek ve usûllere göre, 

gidisiyle dipten basa anlatilir. 
-Genellikle hangi mevsimlerde hikâye anlatiyorsunuz? 
-Daha çok kisin. Artik dügünlerin yazi kisi kalmadi; onun için her 

mevsimde de hikâye anlatiriz. 
-Bir gecede kaç tane hikâye anlatirsin? 
-Milletin[dinleyicilerin] istihasina bakar o. Milleti dagitimazsan ikinci bir 

hikâyeye baslarsin. Gene dagitmazlarsa bir ufak hikâye daha anlatmm. Bir 
gecede anlattigim en çok üç hikâyeyi geçmez! Ikiyi gene geçmez! Bir uzun, 
bir kisa hikâye anlatarak isi bitiririm. 
-Hangi hikâyeyi anlatacagin nasil kararlastiriliyor? 
-Cemaat var; bir yasliyi temsilci[sözcü] seçiyorlar. Bu adam, ekseriye tin 

arzusuna göre hikâyeyi benden istiyor. 
-Hikâyeye baslamadan önce neler yapiyorsun? 
-Eve gelir otururum; çay içilir. Hos bes; hal hatir sorulur. Sazi alirim elime, 

iki üç çesit türküyü kendi istegime göre söylerim. Bunlara "yoz türkü" denir. 
Biz bu kisma "baslangiç" deriz; abdallar "fasil" der. Bu türküler hikâyesiz 
türkülerdir. Karacaoglan'dan, Dadaloglu'ndan ve Köroglu'ndan olur bu 
türküler. Cemaat bu sefer benim türkülerimden ister, onlari da söylerim. 
-Hikâyeye nasil basliyorsunuz? 
-"Bir varidi, bir yogudu; Allah'in kulu çogudu. Çok demesi günah idi 

arkadas. Filân zaman filân yerde filân adam varidi." 
-Dinleyicilerden, hikâyeyi anlatirken neler beklersin? 
-Sessiz olmalarini ve gözlerimin içine, bana bakmalarini isterim. 
-Dinlemenin bir âdabi var mi? 
-Tabii var! Simdi ben burada anlatiyorum. Surada da birisi konusuyor. 

Asabim bozulur; anlatamaz olurum. 
-Hikâyeyi anlatirken bir sazin bir de sen varsin. Bunlarin disinda yardimcin 

var mi? 
-Orada ihtiyaçlarimi görecek hizmetçim[erkek] var. Bana da ayrica bir 
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hürmet var kiz evinde. Benim çayimi getirir; ilik bal serbetimi getirir; 
suyumu getirir; sigarami getirir. Sik sik "bir emrin var mi?" diye sorar. 
-KilinçAli kimmis? 
-Kihnç Ali bir memleket çocugu; zannedersem Malatya'ya yakin bir 

yerden. Çocuk, amcasinin kizma âsik olur. Emmisinin karisi vermek 
istemez. Sözü uzatmayalim, velhasil çocugu evden kovalar, disari gider 
çocuk. Onun bunun yaninda kalir. Bir adam da bunu okutur biraz. O da ölür, 
gene kalir ortada! Aç adam n'olacak, saga sola kosturur durur. Bunun 
meselesi uzun da; velhâsili emmisinin evine gelir bir gün. Emmisinin evini 
tanimiyor. Ama emmisi evde yok; emmisinin karisi da yok, kiz var evde. 
Kiz çocugun adini da duyarmis; çocuga Kilinç Ali, Gülünç Ali diyorlar. "Ali 
bize de geldi" diye, Ali'ye yufka ekmegin arasina hayrina yagi bali sanp 
veriyor! Ali'nin gözü ekmekte, kizda degil! Neticefde] kiz diyor ki:"Yazik 
be, sunun haline bak; üstü basi da berbat." Kizin kendisi [baska birisine] 
nisanli. Orada [bulunan] bir kocakari:"Ulan deyusun kizi, bu senin amcan 
oglu; hem de [besik kertme] nisanlin idi ama, anan namussuz vermedi" 
diyor. Kizin yüregi "höt" diyor ama, Ali gidiyor. Ali'ye kiz âsik oluyor evvel. 
Kiz simdi: "Ali geleydi, Ali'yi göreydim" diyerek yanar tutusur! Yag ile bali 
unutmuyor! Ali bir gün dönüyor oraya. Kiz için degil de, yag ile bal için 
geliyor! Ali gelince, kiz bir masa hazirlamis ama, bir kus sütü yok! Ali'nin 
karnini doyuruyor. "Ali" der. "Hi". "Evli misin bire?" deyince , yemegi 
yarida kesiyor Ali. "Gelmez olaydim yahu" diyor. Demek beni buraya 
eglenmeye mi çagirdin?" Kiz: "Ali, yok yok" der. "Inan ki ciddi söylüyorum; 
sen bilmiyorsun, ben senin amcan kiziyim. Sana da hayranim Ali." "Yok 
canim sen bana gülüyorsun." "Dur dur" der kiz, hazirlamis bir kat elbise. 
"Sunlari giy" der. "Su parayi al. Bir daha seni böyle görmeyecegim!" Bol da 
para verir; babasi zengin. "Sen git kendine bir düzen ver. Her gün de su 
kapinin ipini çek, buraya gel." Aylarca devam eder, aylarca. Netice, kiz der 
ki:" Yahu, [ orada bulunan Ismet Erdem'i isaret ederek] Ismet Aga'yi babama 
göndersen, her halde halleder bu isi." Çocuk da biraz parladi. Ismet bir gün 
Ali'nin amcasinin evine varir. Ismet der ki:" Yahu, sana bir sey diyecegim 
ama, Su kizini kardesinin ogluna versene." "Ulan Ismet Aga, sen bana 
düsman misin yahu? Ona kiz verilir mi? " Velhasil adam kizi vermez. 

Amcasi:" Ali'yi görürsem öldürürüm" der. Amcasi zengin, güçlü; 
oglan fakir, kimsesiz! Ali çeker disari gider. Uzun müddet gezer. Simdi bu 
hikâye bitmez tabii. Neticede Halep'e geçer çocuk. Halep'te bir kahvede 
türkü söylerken bir pasa gelir, dinler; tâ Hama, Humus'tan. [Pasa:] "Asik, 
diline saglik oglum, ben de Türkiyeli'yim." O zaman oralari bizde. "Buyur 
eve gidelim." Pasa bunu eve götürür. Bir kaç gün sonra çocuga çok hayran 
kalir! "Lan oglum, bir kizim var, sana verecegim" der. Kizin adi da Hublann 
Bazi. Kiza:"Gel bakayim" der. "Seni bu Ali'ye verecegim." "Oglum Ali, 
kimin var senin?" "Kimsem yok pasam" der. Ali de "peki" der. 
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Aksam pasanin odasina gelirler. Pasanin yaninda da kimse Ali'ye 
"türkü söyle" diyemez. Pasa der ki:"Evlâdim, sunlari [türkülerinden] 
mahrum etme yahu" der. Ali sazi çekince, kiz da oradan bir pencereden 
seyreder; hayran hayran! 

Netice, amcasi ölür. Babasi ölünce kiz, Ali'nin orada 
[Hama/Humus'ta] oldugunun haberini alir. Uzatmayalim; posta gönderir, bir 
adamla bir mektup gönderir. "Ali'yi görürsen, konusmana lüzum yok; 
mektubu cebine koy, sen kaybol" der. "Sana su kadar para." Adam gider 
[kizin] dedigini yapar. Ali mendil diye elini cebine sokunca, bir kâgit çikar 
cebinden. Okur ki:"Emmim oglu, geceyi gündüze kat! Babam öldü sen sag 
ol! Ulan malina mülküne, namusuna sahip olursan yetis; yoksa beni 
birakmazlar!" [Ali'nin] Derdi iki oldu; pasanin kizini mi dersin, emmisinin 
kizini mi dersin? Ali aksam gelir; melûl mecnun, perisan! 

[Pasa:] "Ali, oglum bir sey mi var; hasta misin?". "Yok pasam" der. 
Yine millet [Ali'yi] dinlemek üzere gelir. Ali sazini eline alir; sikintisini 
türküyle anlatmaya baslar. Saza vurur; kiz yine pencereye gelir; dinlemeye 
baslar. 

Hama Humus sende eglenip kalmam 
Dünyada sad olup bir zaman gülmem 
Gidersem, buraya bir daha gelmem 
Nazli yardan haber gelmis neyleyim 

Kiz orada patirdar ama, ötekiler [dinleyenler] bir sey anlamazlar. 
"Çal âsik, çal" der dinleyiciler! 

Kiz iner meclise gelir. "Baba, sen beni bu adama verdin; niçin bunu 
serbest biraktin? Aha gidiyor Ali." [Pasa, Ali'ye:]"Ulan, ben sana sormadim 
mi kimsen var mi?" diye . "Yok demedin mi?" Kilici çeker pasa Ali'ye. 
"Niye sen bana dogruyu söylemedin" der. [Ali:] "Pasam, sözüm dogruydu; 
hiç kimsem yok gibiydi. Aha mektup geldi. Benim buraya [gelmemin], 
gurbete çikmamin sebebi buydu. Emmim de ölmüs, kiz da bana bu mektubu 
göndermis. Mesele bu" der. O zaman pasanin elinden kiliç yere düser. "Gel 
bakayim kiz" der, kizini eliyle Ali'ye nikâh eder. "Bunlara birer at verin; bol 
da para verin! Oglum, onu da al, bunu al! Bir yigide iki avrat çok mu?" der. 
Bu hikâye böyle devam edip gider. Ali, iki kiz ile de evlenir ve hikâye biter. 
- Türküler var hikâyelerin içinde. Bu türkülerin belli makamlari var mi? 

Bunlarin isimleri neler? 
-Meselâ Köroglu'nun türküleri iki makamla söylenir. Birisi kaba/ yüksek 

makam, biri de engin makam. Yüksek havalarda bir meydan okuma, yigitlik 
vardir. Biz hikayelerdeki türkülere isim koymamisiz. Türkülü hikâyelerin 
içinde ölmüs kisiye söylenen agitlar var; acistirici sekilde. Bir kismi da 
güzellere söylenmis. Bunlara bozlak veya gerekse yatkin bir hava denir. Onu 
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siz koyarsiniz. Biz ne bilirsek onu söyleriz! Biz duydugumuz, ögrendigimiz 
gibi söyleriz! 
-Bu makam isimleri nereden çikmis? 
-Agit belli, aglamis; havasi da ona göre, müsait! Ötekiler de buna benzer bir 

sekilde. Bir güzeli görmüs, ona göre bir hava çekmis adam; ona güzelleme 
demisler. 
-Ayni hikâyelerin türkülerinin makamlari diyelim ki Düziçi'nde, Barak 

tarafinda veya Hatay tarafinda farkli midir? 
-Bunlari ayirmak zor! Herkesin zevkine göre; bir kismi uyar, bir kismi 

uymaz! Ne hepsi bir, ne de hepsi farkli! Bir kismi ayni, onlarla bize uyar, bir 
kismi da uymaz! Köroglu hemen hemen bu yörelerde [Güney Anadolu'da] 
aynidir. Yalniz Köroglu'nun benim bildigim engin havasi çok yerde yok. 
Sadece Antep ile bizde var. Maras'ta çok türkü yok. Yalniz Elbistan, Göksün 
hariç, oralarda var. Çukurova'da yasayan Ceritlerde evvelden varmis da 
simdi pek yok! 
-Hikayelerdeki kahramanlar gerçekten yasamislar mi? 
-Yasamislar tabii. Hikâyelerin kahramanlarindan bazilari birer âsik. Fakat 

bu âsiklarin hayat hikâyeleri, anlatilan türkülü hikâyedeki kadar kalmis. 
Baska türküleri var ise de ögrenilmemis. Hikâyelerde bu âsiklarin çok 
türküsü oldugu için, daha çok bu âsiklar hikayeleriyle bilinip taninmis. 
Baskasina da lüzum görülmemis! Tabii mutlaka baska türküleri de vardir; 
ama kim belleyecek! 
-Anlattigin türkülü hikâyelerin musannifi, tasnif edeni var mi? 
-Böyle bir sey söyleyemeyiz; yoktur, duydugumuz gibi belleriz biz. 
-Hikâyeleri ögrenirken önce siirlerini mi yoksa nesir kisimlarini mi 

bellersiniz? 
-Bazilarini böyle [dedigin gibi], bazisini da komple ögreniyoruz. Noksanin 

olursa, türküleri âsiktan tekrar evine, yanina giderek ögreniriz. Dilden 
söyler, biz de ögrenir, eksigimizi tamamlariz. 
-Hikâyelerin kisimlari ile ilgili soru soracagim. Hikâyeler, türkülü hikâye 

olarak anlatilmadan önce ne imis acaba? 
-Vallahi, bize hikâye dediler, öyle de ögrendik! 
-Hikâyelerin bir dilden bir de telden anlatilan kisimlari var? 
-Sadece dilden anlatilanlar kara hikâyeler. Türküsüz nice hikâye var! 

Türkülü olanlarin hepsi sazla dile getirilir. 
-Kara hikâyeler mi çok sevilir, türkülü hikâyeler mi? 
-Türkülü hikâyeler çok sevilir! Öbürü bir sohbet! Sazi elime alip da 

hikâyeye baslamayinca ben bile ne anlatacagimi, ne söyleyecegimi bilemem. 
Sazla bilmedigim seyler hatirima gelir. 
-Bazilari degnek alip eline söylüyor. 
-O ayri canim; öyle alismis adam! Ben kendimi söylüyorum. Onlarla benim 

ne alâkam var? 
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-Hikâyelerin bazi yerlerini makamsiz, sazsiz söyledigin oluyor mu? 
-Sazsiz olmuyor. Senin makamsiz dedigin saylastirmadir. 
-Hikâyeleri anlatirken uzatip kisalttigin yerler türkülü kisimlari mi? 
-Türküleri sabit, hikâye [nesir] kisimlarini kisaltiriz. Türküleri de 

kesebiliriz [söylemeyebiliriz]. 
-Türküleri bazilarini söylemedigin zaman dinleyiciler itiraz etmezler mi? 
-Onu ben dinleyicilere dedirtmem. Onu ben dinleyicilere yutturarak 

yaparim! Adamlar zaten hayran [hayran] dinliyorlar. Bunu dedirtmem zaten. 
Bilmeyerek o hileyi yaparim, yaparsam. Hikâyeleri neseli oldugum, 
dinleyiciler istihali oldugu zaman uzatirim. Bazen de kisa keserim: Duruma 
göre! Onu yapmasini ben bilirim yani! Anlatirken kisalttigim belli yerler 
yoktur. Marifet, âsiklik onu bildirmeden yapmakta! Dinleyenlerden benim 
kadar hikâyeyi bilenler olur ama, kisalttigimi bildirmem kimseye! Bir kaç 
yerde kisaltirim; belli yerlerde degil! Meselâ Asik Halil'i, Köroglu'nun 
Gürcistan Seferi'ni çok uzun anlatirim. 
-Hikâyelerin dinleyicileri ile ilgili sorular soracagini. Genellikle bu 

hikâyeler köylerde mi, yoksa sehirlerde mi anlatiliyor? 
- Daha çok köylerde anlatiliyor. Sehirlerde de anlattim. Emin ol, 

duymamislar; hayran hayran dinliyorlar. Ben Ankara'ya gitmistim. Sazimi 
kaputumun altina aldim; sazim ufak, cura! Misafir oldugum evde, ev 
sahibi:"Asik bize bir seyler söylesen" dedi. Sazimi elime aldim. Konu 
komsu da geldi, dinlediler. 
-Bu yörede köylerin ve kasabanin âsigi bir, degismiyor degil mi? 
-Hangi âsigi isterlerse onu dügüne çagirirlar. Bir Karayigit Osman var. Çok 

iyi bir âsik degil ama, güzel söylüyor. Çokça onu istiyorlar kasabada. 
-Bu hikâyeleri, konularina göre ayirabilir miyiz? 
-Ask ve kahramanlik hikâyeleri olarak ayirabiliriz. Köroglu, Elbeylioglu 

gibileri kahramanlik; Asik Halil, Han Mahmut, Gündeslioglu gibileri ask 
hikâyeleri. 


