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ÂﬁIK EFGAN D‹DARÎ ve H‹KÂYES‹
Yrd. Doç. Dr. Ayﬂe YÜCEL
Gaziantep’e ilk yerleﬂik Türk nüfusu, 11. Yüzy›ldan itibaren gelmeye baﬂl›yor. Türkistan içlerinden getirdikleri
ozanl›k müessesesi, bu yüzy›ldan itibaren, daha sonra yerini aﬂ›klara b›rakarak devam ediyor. Onbirinci yüzy›ldan
yirminci yüzy›la gelinceye kadar, çok say›da temsilci yetiﬂtiren aﬂ›k tarz› edebiyat gelene¤i Gaziantep ve çevresinde de
kayda de¤er temsilcilerle dikkat çeker.
Aﬂ›k tarz› edebiyat gelene¤i, iki tür
mahsul vermiﬂtir. Bunlar, hikaye ve ﬂiir.
Ozanbaks›/ ﬂamanl›k/gelene¤inden beri
devam eden hikayecili¤imiz, sözlü kültür ortam›n›n yaﬂand›¤› dönemlerde bizim insan›m›z›n edebiyat ihtiyac›n› gideriyordu. Hikaye musannifleri düﬂünce
ve duygular›n› halka aktar›yor, halk›n
arzular›n› kendi sanatkar kiﬂiliklerinde
ﬂekillendirerek, yeniden dinleyicilerine
sunuyorlard›. Aﬂ›k tarz› edebiyata ba¤l›
olan hikayecilik gelene¤i, 1 6.yüzy›ldan
itibaren kendi prensiplerini belirleyerek
Türk co¤rafyas›nda günümüze kadar hayatlar›n› devam ettirmiﬂlerdir. Do¤uﬂlar› itibariyle yaﬂayan aﬂ›klar›n hayatlar›
etraf›nda da teﬂekkül eden hikayeler, kimi zaman bu aﬂ›klar›n gerçek hayatlar›n›, kimi zaman idealize edilen hayatlar›n› havidirler. Yine hikayeler, ya bizzat
aﬂ›klar›n kendileri taraf›ndan, ya da
baﬂka bir aﬂ›k taraf›ndan tasnif edilmektedirler. Usta aﬂ›klar›n hayatlar› etraf›nda teﬂekkül eden hikayeler, genellikle bu
usta aﬂ›klar›n tesirinde kalan baﬂka bir
usta aﬂ›k taraf›ndan tasnif edilmektedir.
Müdaminin Ali ﬂir hikayesi, Aﬂ›k ﬁen-
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lik’in Latif ﬁah, Sevdakar, Salman Bey
gibi birçok hikayesi ile Sümmani ile Gülperi Hikayesi bu s›n›ftan say›labilir. Baz› aﬂ›klar da kendi hayatlar›n› hikayeleﬂtirmek suretiyle yeni hikayeler tasnif
etmiﬂlerdir. Aﬂ›k Ali ‹zzet, Kul Gazi gibi
baz› aﬂ›klar›n tasnif ettikleri ve kendi
hayatlar›n› anlatan hikayeler bunlara
örnek gösterilebilir. Hayatlar› hikayeleﬂtirilen aﬂ›klar, ya ﬂuur alt›nda bulunan
hikayecilik ile ilgili bilgilerinin ürünlerini vermek, ya kendilerini aﬂ›k tarz› edebiyat gelene¤i içinde devaml› k›lmak, ya
da gelene¤in icab› olarak bir hikaye tasnif etmek endiﬂesi ile hareket ederler.
19. Yüzy›ldan itibaren yavaﬂ yavaﬂ k›sa
hikayeye yönelen / bozlak, karavelli/ Güney bölgesi hikayecili¤i, ayn› zamanda
biyografik karakterli hikayelerin azalmas›n› da beraberinde getirmektedir.
Dede Korkut, Köro¤lu, Arzu ile Kamber,
Asl› ile Kerem, Emrah ile Selvihan gibi
aﬂ›k tarz› edebiyat›n klasik hikayelerinin anlat›ld›¤› Güney bölgelerimizde, k›sa hikayeye dönüﬂü yaﬂamayan bir kesim vard›r. Bu kesim, aﬂ›k tarz› edebiyat
gelene¤ini bilen, bu gelene¤e uygun
eserler veren aﬂ›klard›r. Aﬂ›k Efgan Didari de bu temsilcilerden birisidir. O,
kendi hayat›n› hikayeleﬂtiren ender
aﬂ›klardan birisidir. Efgan Didari’nin bu
hikayesi kendisi taraf›ndan kaleme al›nan Efgan Ayaz Bey O¤lu Hac› Didari
Bey Serencam› ad›yla bilinen hikayedir.
Efgan Bey O¤lu Hac› Didari Bey Serencam1, aﬂ›k tarz› edebiyat gelene¤inin
ürünlerinden olan biyograf›k hikayeler
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ile mukayese edildi¤i zaman baz› farkl›l›klar gösterdi¤i görülmektedir. Bu farkl›l›klar, muhteva ve ﬂekli yap› itibar›yla
olan farkl›l›klard›r.
ﬁekli yap› itibar›yla biyografik halk
hikayeleri ﬂöyledir; fas›l, döﬂeme, dua ve
metin. Sözlü gelenekte bu yap›y› koruyan hikaye, yaz›l› gelenekte , müellifin
tasarrufundan dolay› farkl›l›klar gösterebilir.2
Hikaye yap›s› gösteren Efgan Ayaz
Bey o¤lu Didari Bey Serencam›, ﬂekli yap› itibariyla baz› bölümlerin ç›kar›lmas›
ile k›salt›lm›ﬂt›r.
Muhteva itibar›yla ; biyografik hikayeler, maksat olarak hikaye tasnif etmek fikrininin ön planda oldu¤u edebi
ürünlerdir. Didari Serencam›3, hikaye
tasnif etmek maksad› de¤il, biyograf›k
bilgi vermek maksad›yla kaleme al›nm›ﬂt›r. Biyografik bilgilerin içine ise, bu
bilgilerin okunmas›n›! dinlenmesini sa¤lamak maksad›yla baz› ﬂiirler ve ﬂiirlerin yaz›l›ﬂ sebepleri yerleﬂtirilmiﬂtir. Dolay›s›yla Didari Serencam›, hikaye yap›s›ndan ziyade, biyograf›k bir yap› gösterir. Bundan baﬂka, ﬁakir Sabri Yener
neﬂri olan Efgan Ayaz Bey O¤lu Hac› Didari Bey Serencam›, ﬁakir Sabri Yener
tarafindan müdahele edildikten sonra
yay›mlanm›ﬂt›r.Bunu, Serencam’›n baz›
yerlerinden anlamak mü›nlcündür. Yener; “ﬁimdi Efgan Didari’nin serencam›n› yazmak için kendin in yapt›¤› gibi ﬂeceresinden ve tercüme-i halinden iﬂe baﬂlayarak devam edelim.” Cümlesi, Yener’in, muhtemelen Efgan didari’nin kaleme ald›¤› meme müdahele etti¤ini göstermektedir. Yine; “Didari alt› ay sonra
304 tarihinde ﬁam ‘a giderek... “, “Didari bir gün ﬁam ‘da gezerken...”, ifadeleri
de bunu gösterir. “Didari’nin gerek bu
Anadolu ve gerek Suriye ve Arabistan seyahat›na ait manzum intibalar›n›n hep-
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sini yazmak maalesef mümkün olmad› “
ifadesi ise bunu aç›kça belirtmektedir.
Yener’in serencamdan seçmeler yapt›¤›,
kendince kayda de¤er buldu¤u ifadeleri
al›¤›n› gösteren bir iﬂaret de ﬂudur; Hele bunlar aras›nda ‹stanbul‘un muhtelif
semt ve mahallelerine ait güzel. pastoral
nevinden methiyeler var. ‹nsan okudukça
okuyaca¤› gelir. Efgan Didari’nin seyehat intibalar›ndan Bursa ‘ya ait ﬂu ﬂiirini de son olarak yaz›p art›k bu bahsi kapat›yoruz.” Yener metninden anlaﬂ›lmaktad›r ki, Efgan Didarinin Cemil Cahit Güzelbey vas›tas›yla kendisine ulaﬂan metin daha geniﬂ ve daha fazla bilgiyi içine almaktad›r. Cemil Cahit Gtizelbey de, ﬁakir Sabri Yener’in yay›mlad›¤›
Serencam’›n özet oldu¤unu ﬂu cümleler
ile belirtir: Dergimizin 8. Say›s›ndan itibaren ﬁ.S Yener Didari taraf›ndan yaz›lm›ﬂ bulunan ve onun tercüme-i hali demek olan Ayaz Bey O¤lu Hac› dida›i bey
serencam›n› hülasa etmektedir Didari
dört defter ve yüzlerce ﬂiiri muhtevi bulunan bu serencam› bundan bir sene evvel
ricam üzerine köyden göndermiﬂti.4
Bunun daha iyi anlaﬂ›lmas› için, Efgan Didari’nin biyografisi ile Serencam›n mukayese edilmesi gereklidir. Ancak, Didari’nin hayat›n›n bütün yönleriyle anlat›ld›¤› yaz›l› bir belgeye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Serencam’›n d›ﬂ›nda Didari’nin hayat› ile ilgili tek yaz›5, ﬁakir
Sabri Yener yay›n›ndan iki y›l sonra yay›mlanan Didari’nin anlatmas› ile kaleme al›nan Ziya Güner’in Efgan Didari
baﬂl›kl› yaz›s›d›r. Biz, mukayesemizde,
Ziya Güner’in ad› geçen yaz›s› ile, Yener’in yaz›s›n› esas ald›k.
As›l ad›, Ökkeﬂ (Ukaﬂ) Adil toprak
olan Didari, H 12826 veya 12897 y›l›nda
Gaziantep, merkez ilçeye ba¤l› Geneyik
Köyünde do¤du. Atalar› Sultan Mahmud
Gaznevi zaman›nda Gazne’den gelip bu-
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raya yerleﬂmiﬂler. Ayaz Uﬂa¤› ailesine
mensup olan Didari’nin babas› Ayaz Hüseyin de ﬂair tabiatl› bir kiﬂidir. Didari,
yedi yaﬂ›nda anas›n›, 12 yaﬂ›nda da babas›n› kaybeder. Köyde Molla Hüseyin
ad›nda bir hocadan ders al›r. Bu arada
ﬂiirler söylemeye baﬂlar. Güner’ in ifadesine göre; “Didari babas› ölünce çok müteessir oldu. Bir gece ülem-i manada kendisini güzel bir bahçe içerisinde ve bir
havuz baﬂ›nda gördü. Fakat bahçede
kimseler yoktu ve havuz da susuzdu.
Kendisine suyun biraz sonra gelece¤ini
söylediler. Gerçekten su geldi. Bu çok tatl› sudan kana kana birkaç avuç içebildi.
Ertesi gün kendinde bir baﬂkal›k hissetti.
Yan›k ﬂiirler söylemeye baﬂlad›” Köyünde
baﬂlad›¤› tahsil hayat›na Antep’te devam etmek üzere buraya gelir. Bir müddet tahsiline devam eder, fakat tamamlayamaz. Uzun bir seyahate ç›kar. Suriye, Hicaz, Mekke, ﬁam’da bulunur. Buralarda yeni bilgiler edinir, Arapça ve
Farsça’y› ö¤renir. Dini ve edebi bilgilere
sahip oldu¤u, eserlerinden anlaﬂ›lan Didari, Didari Mevlüdi, Divün, Bahrü’lE››var, Manzu›n Hat›ralar, Risale-i
Fezail-i Teravih, Enfeü’I-Ulüm, Manzun› Ilmihal, Miratü’l-Makas›d ve
F›k›h’a Ait adl› eserleri kaleme alm›ﬂt›r. Didarinin ﬂiirlerinden bilgisini edebi
alana aktard›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Haz›reevap ve nüktedan bir kiﬂili¤e sahip olan
Didari, bu kiﬂili¤ini l›ieiv ve nükte dolu
ﬂiirlerine yans›tm›ﬂt›r. Aruz ve hece ile
ﬂiirler kaleme alan Didari’nin ﬂiirlerinde
zaman zaman kusurlar bulunmaktad›r.
Bu kusurlar, yaﬂad›¤› dönem ve muhit
itibariyla onun ﬂairli¤ine halel getirmez.
Didari’nin, gere¤i veya iﬂleri münasebetiyle memleketin birçok yerini gezdi¤i
anlaﬂ›l›yor. Bu gezilerini, ﬂiirlerinde anlatmaktad›r. ‹stanbul, Bursa, ﬁam baﬂta
olmak üzere bunlar›n özellikleri ve güzelliklerini ﬂiirlerinde iﬂlemiﬂtir.
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ﬁiirlerinde Karacao¤lan tesiri görülen Didari, güzelleme ve destan türünü
s›k olarak iﬂlemiﬂtir.
Efgan Didari, biyografisini anlatt›¤›
Serencam, halk hikayelerinde oldu¤u gibi kahraman›n do¤umundan itibaren
baﬂlamaz. Do¤umundan önce anlat›lan
vak’alar, kahraman›n do¤muna haz›rl›k
motifleri olarak görülür. Serencam’da
Didari’nin do¤du¤u yer olan Geneyik’e
gelmeden önceki durum ve Geneyik’e geliﬂ sebebi anlat›l›r; “Sultan Mahmut devrinde Kilis kazas›‘n›n Küçük Bumbuç
Emirhac kariyesinde Ayazo¤lu Ahmet
nam›nda bir adam var idi. Bu zat çiftçilikle u¤raﬂ›rd›. Ayn› zamanda o köyde
Hac› Ömer O¤lu Halil Bey ad›nda bir
aﬂiret beyi de yaﬂard›. O zamanlar aﬂiret
beyleri kanun ve nizamdan müstesna pek
parlak bir devir yaﬂarlard›. Hükümetin
bunlar üzerinde tesiri yoktu. Gücü yetenler kendilerinde zay›f ve acizlerin mallar›n› ya¤ma ederlerdi. Bu bey Emir Hac
kariyesine de musallat olarak ya¤malam›ﬂt›. Ayazo¤lu da göçüp Antep topra¤›ndan gen eyik köyüne gelmiﬂti. Bunun vefat›ndan sonra Ayaz Hüseyin. Ali ve Ayaz
Ahmet adl› üç o¤lu ile bir de Hatçe adl›
k›z› kald›. Ayaz nam›nda bir o¤lu da
sonradan do¤ar. Büyük o¤lu Ayaz Hüseyin mezkur köyden Kadirlmi türkmeni
aﬂeritenden Köse m›st›k k›z› El›f’i al›p
Geneyik'te kal›r.
Hikaye yap›s› içinde inceleyebilece¤imiz Serencam ile biyografik hikayeler
karﬂ›laﬂt›nld›¤› zaman, Serencam’daki
iskan ile ilgili bilgiler kahraman›n ( Efgan) do¤umuna haz›rl›k de¤ildir.
Bundan sonra Efgan’›n do¤umu anlat›l›r. Do¤um tarihinin 1289 (1872) y›l›n› göstermesi, Efgan Didari’nin gerçek
hayat hikayesi ile örtüﬂür.8 Henüz yedi
yaﬂ›ndayken annesini kaybeden Efgan,
8-9 yaﬂ›na geldi¤inde tahsile baﬂlar. 12
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yaﬂ›nda iken babas› ölür, Amcas› kara
Mehmet’in himayesine girer. Ancak o da
k›sa bir süre sonra ölür. Di¤er amcas›
Ahmet’in askere gitmesiyle Ökkeﬂ, köyünden ayr›larak ﬁam taraf›na gider. 17
yaﬂ›na kadar Humus’ta kal›r.
Serencam’da bundan sonra bozlak
tarz›nda küçük hikayeler serpiﬂtirilir.
Bunlar›n ilki Didari’nin Hamus’ta Hafiza isimli bir k›za aﬂ›k olmas› ile ilgili
anektodtur. Kanaatimiz, bu hikayeye Didari tarafindan kaleme al›nan bir güzelleme çevresinde teﬂekkül etmiﬂ hikaye
olmal›d›r.
Efgani, 304 (1886) tarihinde ﬁam’a
gider. Burada çeliﬂkili bir tarihlendirme
bulunmaktad›r. 17 yaﬂ›nda hamus’a giden Efgan, 1304 tarihinde, 15 yaﬂ›nda
Hamus’tan ayr›larak ﬁam’a gider. Bu tarihlendirmedeki tutars›zl›k, Didari’nin
gerçek hayat hikdyesinde uzaklaﬂmam›za sebep olur. Biyografik hikayelerde
aﬂ›¤›n gurbete ç›kmas› ile ilgili motif, Didari tarafindan- tarihlendirme yanl›ﬂl›¤›
da olsa- Serencam’a konulmuﬂtur. Didari, ﬁam’da Buharal› hac› Bey’in ö¤rencisi olur. Çanak perçinleme zenaatini ö¤renir. Burada Hac› beyin k›zkardeﬂi Cemile Didariye ilgi duyar, Didari bunu
reddeder. Bununla ilgili bir türkü söyler.
Bu ﬂiir, nasihat türü bir yap› arzeder. Bu
anektod da ﬂiirin çevresinde teﬂekkül
eden k›sa bir hikaye olmal›d›r.
Didari ﬁam’da bulundu¤u esnada
birçok ziyaretgah› görür. Bunlarla ilgili
ﬂiirler söyler. ﬁam’dan serseri zann›yla
Antep’e gönderilir. Buradan Adana’ya
geçer. Torunlu köyünden Torun O¤lu Celil A¤a’n›n himayesine girer. Daha sonra
Zeytin Harbine kat›l›r. Askerlikten sonra Belan köyüne gelir. Niﬂanl›s› nazl›
Sultan ile evlen›r. Evlili¤i ile ilgili bir ﬂiiri bulunmaktad›r. Bir müddet sonra
eﬂinden ayr›lan Didari, Kozan’a gider.
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Geçti¤i yerlerle ilgili ﬂiirler söyler.
“Efgan didari’ az gidiyor, uz gidiyor,
alt› ay bir güz gidiyor. ‹stanbul‘a yetiﬂiyor.” Cümleleri ‹stanbul’a gitti¤i anlaﬂ›lan Didari, Antepli hemﬂehri arar. Yukar›da geçen masal tekerlemesi, Serencam’›n hikaye tarz›nda yazd›¤›n› göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Hikayecilik
gelene¤inin yavaﬂ yavaﬂ yok olmaya yüz
tuttu¤u bir dörem olsa gerek ki, hika içine masal unsurlar› kat›lm›ﬂ olsun, Bir
müddet ‹stanbul’da kalan didari, daha
sonra Antep’e döner, Geneyik’e yerleﬂir.
Serencam’a göre Didari’nin hayat›
Geneyik’ten baﬂlar, Geneyik’te biter. Geneyik d›ﬂ›na gidiﬂler, aﬂ›kl›k gelene¤inde
bulunan seyahat motifinin Serencam’a
yans›m›ﬂ ﬂeklidir. Buradan hareketle,
Didari’nin gerçek hayat›na ulaﬂmak
mümkün de¤ildir.
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda 1872
veya 1876 y›l›nda Geneyik’te do¤an Efgan Didari’nin as›l ad› Ökkeﬂ Adil Toprak’t›r. Çocuklu¤unda baﬂlad›¤› tahsilini
yar›m b›rakt›¤› anlaﬂ›lan Didari, aﬂ›k
tarz› edebiyat gelene¤ine ba¤l›, bununla
ilgili ürünler vermiﬂ, hayat›n›n büyük
bir bölümünü seyahatlerle geçirmiﬂtir.
Seyahat etti¤i yerler, bu yerlerde gördükleri ile ilgili ﬂiirler kaleme alm›ﬂt›r.
Eserleri aras›nda say›lan Efgan Didari Divan› ve Manzum Hat›ralar d›ﬂ›nda kalan, Mevlüd, Bahrü’l-Envar,
Enfeü’l-Ülum, Risale-i Feza’il-i Teravih,
Mecmuatü’l Mekas›t veya Miratü’l-Mekas›t, Gülﬂen-i Fuad, Manzum ilmihal
ve F›k›ha ait bir eser, Didari’nin olmamal›d›r. Muhtemeldir ki, elinde bulunan
yazma eserleri kendi eserleri olarak göstermiﬂ, veya bunlar› yeniden istinsah etmiﬂ olsun.
Didari, ﬂiirlerinde Güney bölgemizde tesiri yüzy›llarca süren Karacao¤lan
gelene¤inin bir temsilcisidir. Güzelleme-
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leri, güzellemelerindeki konu ve söyleyiﬂ
benzerlikleri buna iﬂaret etmektedir.
Karacao¤lan’›n;
‹ncecekten bir kar ya¤ar
Tozar Elif Elif diye
m›sralar› Didari’ nin;
Didari yan aﬂk oduna
Yel estikçe tüter Nazl›
m›sralar› benzerlik gösterir. Bu örnekleri, Karacao¤lan ile Didarinin ﬂiirleri mukayese edildi¤i zaman ço¤altmak mümkündür. Güzellemeler d›ﬂ›nda hiciv konulu ﬂiirler ve destanlar›9 da bulunan Didari, yaﬂad›¤› dönem içinde aﬂ›k tarz›
edebiyat gelene¤inin temsilcisi olarak
görülür.
Didari’nin ﬂairli¤inin daha iyi anlaﬂ›lmas› için ﬂiirlerinden birkaç örnek
vermek isabetli olacakt›r.
Ayr›ld›m gonca gülümden
Kimseler bilmez halimden
Yardan ayr›lmak ölümden
Beter Nazl› beter nazl›
…..
Sana derim koz Ören ‘in deresi
Göz göz oldu ﬂu sinemin yaras›
Geçti kalan kalan, gidilmenin s›ras›
Bu gece sal›nda ›nihman et da¤lar
.....
Ördek gibi yüzer iken göllerde
Bülbül gibi ﬂak› iken güllerde
ﬁimdi kald›k derelerde bellerde
Periﬂan halime figan et da¤lar
....
Bir ah ettim gönlüm oldu sim siyah
Yeni baﬂtan düﬂtüm ateﬂe eyvah
Sen derman eriﬂtir Hazret-i Allah
Derdimiz gittikçe artar m› ola
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Binde bir bulunmaz böylesi bir can
Alyanaklar de¤er Varﬂove Tercan
Dudaklar› kiraz diﬂleri mercan
Gerdanda benleri katar m› ola
Didari bey der ki artt› gam›m›z
Yalan oldu zevk ü safa demimiz
Bahr-› ummanlara düﬂtü gemimiz
Felek bir tarafa atarm› ola
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