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Ozanl›k gelene¤inin devam› olan ve
Türkiye sahas›nda da 16. yüzy›ldan iti-
baren Türk edebiyat›n›n önemli bir flu-
besi olarak yerini alan âfl›k edebiyat›,
yüzy›llar içinde önemli temsilciler yetifl-
tirmifl, musiki fliir gelene¤i içinde birçok
tür, flekil ve makamda verilen yüzlerce
eseri bünyesinde toplam›flt›r. 

Türk kültürünün dinamik unsurla-
r›ndan biri olan, oluflturdu¤u kendine
özgü gelenekle insan topluluklar›na nü-
fuz eden ve kitlelere mal olan âfl›k ede-
biyat›n›n, yeni temsilciler kazanarak ya-
flant›s›n› sürdürmesinde etkisi görülen
gelenek ö¤elerinin bafl›nda “rüya” motifi
gelmektedir.

“Âfl›k edebiyat› gelene¤i içinde sade
kiflilikten sanatç› kiflili¤e geçiflte önemli

role ve fonksiyona sahip rüya motifi, Or-
ta Asya Türk kültüründe yer alan fia-
manl›¤a girifl merasimlerinin ‹slâmiyet
ve Osmanl› kültürü alt›nda sembollefle-
rek “Kültür Örne¤i Rüya Motifi”ne dö-
nüflmesiyle ortaya ç›km›flt›r.”(Günay
1992: 97)

Günay, rüya tiplerini “As›l tip rüya-
lar” ve “Müstakil rüya tipleri” olarak s›-
n›fland›rmaktad›r. As›l tip rüya motifi-
nin plan›n› ise; “Haz›rl›k devresi, Rüya,
Uyan›fl ve ‹lk deyifl” biçiminde vermek-
tedir.

Günay, rüyan›n görülüflündeki
farkl›l›klar› da befl bafll›k alt›nda topla-
m›flt›r:

1.Kutsal kiflilerle kutsal say›lan bir
yerde karfl›laflma.
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2.Pir elinden bade içme.
3.Sevgilinin kendisiyle veya resmiy-

le karfl›laflma.
4.Pirler kahramana bilmesi gere-

ken bilgileri ö¤retirler.
5.Kahramana bir mahlas verilerek

deyifl söylenmesi istenir.
Yaz›m›z›n konusunu oluflturan gü-

nümüz âfl›klar›ndan Sorgunlu Miskin
Yusuf, yukar›daki s›n›fland›rmada rüya-
n›n görülüflünde ilk s›rada yer alan
“Kutsal kiflilerle kutsal say›lan bir yerde
karfl›laflma” esas›na uygun bir rüya gör-
mesi sonucunda ilk deyifllerini söylemifl
ve âfl›kl›¤a ad›m›n› atm›flt›r.

Sorgunlu âfl›k Miskin Yusuf, ö¤ret-
men As›m Kara’ya 2001 y›l›nda rüyas›n›
flu flekilde anlatm›flt›r: “1992 y›l›yd›. Bir
gece rüyamda Peygamber Efendimizi
gördüm.Efendimiz bana dikdörtgen biçi-
minde dört tane tafl verdi. “Al bunlar›
duvar yap” dedi. Ben de “Efendim, bun-
lardan duvar olmaz” dedim. Bunun üze-
rine Efendimiz gülerek “Öyleyse onlar› at
gitsin” dedi. Ben de “Efendim, sizin elini-
zin de¤di¤i fleyleri nas›l atar›m” diyerek
tafllar› cebime koydum. Rüyadan titre-
meyle ve ter içinde uyand›m. Kendimde
bir farkl›l›k hissettim. Heyecan›m hâlâ
gitmemiflti. Hemen “Kader” bafll›kl› fli-
irim dile geldi. Ard›ndan da Efendimize
hitaben “Dönüfl” adl› flu fliirimi söyledim:

Âlemlere rahmet ola gönderdin
Resulü Ekrem’i bilenlerdenim
Gafil idim do¤ru yola gönderdin
A¤larken flâd olup gülenlerdenim

Nebinin nurundan arfl› âlay›
Yedi kat gökleri sonsuz semay›
Bunca y›ld›zlar› günefli ay›
Yaradan’a hayran kalanlardan›m

Okudum Kuran’› ederken hece
Bir gece yaratt›n bin aydan yüce
Huzuru mahflerde hâlimiz nice

Nâr-› cahîminden y›lanlardan›m

Zikreder ad›n› seherde kufllar
Secde-i rahmana e¤ilen bafllar
Ellerim duada gözümde yafllar
Hakikat bahrine dalanlardan›m

Bir Miskin Yusuf’um yan›yor içim
Affeyle günah›m ba¤›flla suçum
Hak vaki olunca yüklenir göçüm
Üç günlük âlemde yalanlardan›m
Yusuf Y›ld›r›m, 1945’te Yozgat’›n

Sorgun ilçesinin Küçüktafll›k köyünde
do¤mufltur. 

Dördü erkek, ikisi k›z alt› kardeflin
üçüncüsü olan âfl›k, okula gitmemifl,
okuma yazmay› kendi gayretiyle ö¤rene-
rek d›flardan girdi¤i s›navlarla bir ilko-
kul diplomas› almay› baflarm›flt›r. 

Geçimini terzilik yaparak sa¤layan
âfl›¤›n günümüzde de aktif olan küçük,
mütevazi, genellikle âfl›k sohbetlerinin
yap›ld›¤› terzihanesi Yozgat’›n merkezin-
dedir.. 

Evli olan Miskin Yusuf’un bu evlili-
¤inden dördü k›z, ikisi erkek toplam alt›
çocu¤u bulunmaktad›r.

O¤uz, Yozgat âfl›kl›k gelene¤iyle ilgili
çal›flmas›nda (O¤uz 1994) 20. yüzy›l› de-
¤erlendirirken Yusuf Y›ld›r›m d›fl›nda, ad›
Yusuf olan iki ayr› âfl›¤a yer vermifltir.

Âfl›k Miskin Yusuf, gelene¤e ba¤l›
seyahatlere ç›kmam›flt›r. Askerlik göre-
vini yapmak üzere Denizli, ‹stanbul ve
‹skenderun’a gitmifltir. Ayr›ca, 1970-
1978 y›llar› aras›nda iflçi olarak gitti¤i
Almanya’da bulunmufltur. 

Bugüne kadar yap›lan çal›flmalarda
ad›ndan söz edilmeyen Miskin Yusuf,
günümüzde Yozgat âfl›kl›k gelene¤ini
temsil eden âfl›klar aras›nda yer almak-
ta, televizyon programlar›na kat›lmak-
ta, yerel gazetelerde fliirleri yay›mlan-
maktad›r. Yüz kadar fliiri bulunan Yusuf
Y›ld›r›m, duruma göre fliirlerinde mah-
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las›n›“Miskin” ya da “Miskin Yusuf” ola-
rak tapfl›rmaktad›r. 

Âfl›k, fliirlerinin tamam›nda 8 ya da
11’li hece kullanm›flt›r. fiiir türleri ara-
s›nda ise koflma ilk s›ray› almakta-
d›r.Sanat›n›n oluflumunda Karacao¤lan,
Erzurumlu Emrah, Pir Sultan Abdal,
Âfl›k Veysel gibi ustalardan etkilendi¤ini
belirten Miskin Yusuf’un fliirlerinde da-
ha çok aflk konusunu iflledi¤i görülmek-
tedir.

fi‹‹RLER‹NDEN ÖRNEKLER 

BOZOK YAYLASI
Bozok yaylas›n›n yücelerinde
Rüzgarlar sevdal› yeller sevdal›
Aç›l›r gizemli gecelerinde
Laleler sevdal› güller sevdal›

Bekleyim yollar› bir haber ver de
Da¤lar›n göklere de¤di¤i yerde
Öter fleyda bülbül vakti seherde
Yapraklar sevdal› dallar sevdal›

Yalç›n kayalara flahinler konar
El vursam yaralar yeniden kanar
Karalar ba¤lasam el beni k›nar
Yefliller sevdal› allar sevdal›

Boz dumanl› da¤lar›n› görmeli
Yükse¤inde lale sümbül dermeli
Al giyinir güzelleri sürmeli
Zülüfler sevdal› teller sevdal›

Dikenlidir miskin bizim yöreler
Yel vurdukça gonca gülü bereler
Akar boz bulan›k coflkun dereler
Ya¤murlar sevdal› seller sevdal›

YOZGAT
B›rak›n ne olur kendi hâlime
Yozgat’› bir daha gezeyim bafltan
Bir ka¤›t bir kalem verin elime
Karl› da¤lar›n› çizeyim bafltan

Dem vuray›m kadir k›ymet bilenden
Sürmeli’den E¤rice’den fiölen’den
Sabah›n günefli Muslubelen’den
Do¤arken tasvire bezeyim bafltan

Göze çarpar Cam›zl›¤›n yokuflu
Ç›rç›r p›nar›n›n yorgun ak›fl›
Çaml›¤›n bafl›ndan bir kufl bak›fl›
Yukardan afla¤› süzeyim bafltan

Kerç verir Sinan’a Cami-i Kebir
Bir hayâl ürünü edilir tabir
Avlusunda meskun yüzlerce kabir
Silinmifl tafllar› yazay›m bafltan

Menekfle Deresi Kevenli Burun
Geyik Tepesine bir çad›r kurun
Kirazl› Yayla’y› Miskin’e sorun
fiirin göllerinde yüzeyim bir gün

GÖNÜL HANCISI
Yine yüre¤imde sevda sanc›s›
Vurdu yerden yere tafllara beni
Kader yolcusuydum gönül hanc›s›
B›rakt› ya¤mura yafllara beni

Müzmin imifl bu dert beni uylad›
Hayallerim ak gerdana yaylad›
Dedim kul olay›m kurban eyledi
Ela göz üstüne kafllara beni

Tutmad› elimden zalimin k›z›
Birlikte geçirdik bahar› yaz›
B›rakt› vefas›z görünce güzü
Bitip tükenmeyen k›fllara beni

Kalem bilmez k›r›las› elleri
Yazar diye hep beklerim yollar›
Hesap edip sayamad›m y›llar›
Sald› hayallere düfllere beni

Bir zerre lutfeyle miskin kuluna
Sevday› aflk›ndan gönül dal›na
Bafl koymufltum bir soysuzun yoluna
Yem etti kurtlara kufllara beni

SEVDA Z‹NC‹R‹
Gönül fehmeylemez düfltü¤ü hâli
Karac’o¤lan gibi yelme¤e durmufl
Bir fiirin yâr için Ferhat misali
Aflk›n da¤lar›n› delmeye durmufl

Hâl almaz dertlerim bekler s›rada
Bafl› boz dumanl› da¤lar arada
Sanki fiahsenem’le ermifl murada
Âfl›k Garip gibi gülmeye durmufl
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Arzu’dur Kamber’in hayali düflü
Ne idi Mecnun’un çöllerde ifli
Kerem’i yakarken aflk›n atefli
Asl› göz yafllar›n silmeye durmufl

Dadafl diyar›nda Emrah’›n sesi
Mest eder insan› keskin nefesi
Dar geliyor can bülbüle kafesi
Uçup daldan dala selmeye durmufl

Felek hasret k›ld› Miskin’e yâri
Küllenmez sinede firkatin nâr›
Gahi Veysel olur gahi Dindarî
Aflk›n umman›na dalmaya durmufl

S‹TEM
Gönül hayalinle avunmaz oldu
Her gecem gündüzüm zâr bundan böyle
Ça¤lay›p gözyafl›m bendini ald›
‹stemem silmesin yâr bundan böyle

Yine sarpa sard› sevda yollar›
Sana dü¤ün bayram giyin allar›
O benim sevdi¤im beyaz kollar›
Ellerin boynuna sa bundan böyle

Felek hançerini ba¤r›na vursun
Geçti¤in yollara pusular kursun
Uzaktan uza¤a a¤ar›p dursun
Bafl›n pâre pâre kar bundan böyle

Siyah zülfün benzer kara y›lana
Uzan›p da ak gerdana dolana
Hoyrat girmifl yâr ba¤›n› talana
Kar›fls›n güllere hâr bundan böyle

De¤iflsin dünyan›n düzeni seyri
Düflürsün seni de yârinden ayr›
Bekleme yollar› yetmez mi gayr›
Öldü bil Miskin’i var bundan böyle

NEDAMET
Niye ç›kt›n yollar›ma yokuflta
Ne beni sorsayd›n ne sorulsayd›n
Kör olsayd› gözler o ilk bak›flta
Ne beni görseydin ne görülseydin

Hoyrat k›rm›fl sar›ld›¤›n dallar›
fieyda bülbül çoktan tutmufl yollar›
Dolay›p boynuma beyaz kollar›
Ne beni sarsayd›n ne sar›lsayd›n

Gönül destur ister gurbet ellere
Tutuluyor bir hâl olmufl dillere
Sevda bahçesinden susuz çöllere
Ne beni sürseydin ne sürülseydin

Sevdan kara bulut bafl›mdan gitmez
Esip ac› poyraz kenara itmez
Zâlim felek ile u¤rafl›m bitmez
Ne beni yorsayd›n ne yorulsayd›n

Aflk›n hançerini vurdun yerine
Onulmaz yaray› açt›n derine
fiu dünyada Miskin denen birine
Ne gönül verseydin ne verilseydin

TALAN
Dar a¤ac› kurup ipe çekerler
Yetiflin yurdumda talan var desem
Yavuz h›rs›z gibi bask›n ç›karlar
Milletin mal›n› çalan var desem

Att›¤› ad›mdan sorumlu herkes
Vazife namustur vatan mukaddes
Is›r›r insan› etmeyin heves
Sinede beslenen y›lan var desem

Aln›m›n terini helal lokmay›
Huy etmifl vermeden bafla kakmay›
Ö¤rendi gariban kemer s›kmay›
fiu günde ac›ndan ölen var desem

Her fleyden ucuzdur yurdumda emek
Kuru so¤an ile olmuyor yemek
Et yerine geçer imifl mercimek
‹nanmam bu sözde yalan var desem

Miskin Yusuf der ki sineyi oymak
Ç›kar›p yüre¤i meydana koymak
Suç olmaktan ç›kt› vatan› soymak
Affedip h›rs›z› salan var desem
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