
S!VAS AŞIKLARıNIN 

RAMAZ AN KONULU DEYlşlERI 

Doğan KAYA 

X. asırda islAmiyeti hbul den ve k.ı~ 
zamanda bu dinle bütC'.nleo;;er TÜ"der dü
şünce ve ı:lıvranıs.ta IslA."TIiyetin tatbik.atç~ ı 
ve mü~fjl olmuş andır. 

Türkler, bir yandan Ilmi çalışmalarını 
sü:ıctÜl'Ür!w1. !)ir yardan da edebi eserlerde 
din" bil'Rileııe ağırlıl,( vermeye baş.:-am'5Iar, 
Türk !halk şııir l er~ de ~endi sz.'ıalarında bC"'Ş 
duımamı~. ylizyıltar boyurca d:n! konular· 
da sayısız şiirler SÖYlam!şle!"dir. 

Aşağıda. dery!dan bl' damla mahlye
t;r...:!p ols:a-'< Aşık Runsati'nin üç, Seyit Türk 
ve Sefıı Selimrnln Ramazan konulu b ırer 
:'J{'.,1sI&fini sunmaktayım. 

Bu YilZl, - !)ütün 00:90 sairıer'ne şA:n:ı 
b:r arastumonın 'iap ı laml!mas:na rağmer:
kor.u Ile IlgilI arastl:m8 y:!paoaklara kay
nak olabileceği düşüncesirlden doğmustur, 

Aşd< Ruf:scti ve şiirler i : 
RI..Jt"ı!.e.t1, bugÜ11<Ü b:lgilere göre 1835 

yılında S ivas'ın De~;ktaş n:ihj.yes'rde doğ
muışıtur . On iki yaşında babasız (Ahmetl ve 
-Drmı:! (Safiye) kalan, aı.aplık, dıvarcı hk , 
SUOUllık, k irae ı l ı"': ve imam.ı:( yapan Ru-h
satinin ömrıü, sefiletle geçmişti;, Son as.r 
halk şA';rlerlnden olan Rohsati'oir ooeb:Ya~ 
tımızda mCmtaz bir yeri varıdır . Her ne ka
dar başarısız artlZ dEnemeleri varsa da, ne
ce vadfs'nde sadas ı coşkun, yapmacı,k. tan 
uz ... :.ı. ve lIhenklfdi r. Şiirlerini söyölel"ken ko
nu derlıgı çE'l<.mmfştir . Iıahi ve beşeri aşk , 
f§:nfl'k, ;tat/at güzell iği, adalet. doğn..:uk, 
ögü:, ge,"Çekç1l1\, beddua ve yigitlik g·bi. 
hertı(m her kor.oda söylediği deyişlerin ~r
blrı: oyrı kıymetIed;'. 

Deılktaş'ta ölen (191 ı ?) Ruhsatı'n:" 
mezarı yine buradadır. 

- ı-
Oroir u/ın 5e1";irazl Ramezan 
Eriştirdi Rahmftn elhamdülill&h 
Flra~(·ı hCiSretin y:ı.~b e!-mn&n 
Kavuşturdu Rahman elhamdülillfıh 

Tutalım orucu vurunak tacı 
K ıla iım smatı geçelim sacı 
Yetürüp UWTlI olalım hBCI 
KOVUOtt.rdu _ "homdüllllAh 

,Kılu:ım tErivlh kamnak rahmet 
SÜT.l.ot-i ResQI'ü edelim hüceet 
Bu ayda nÜf o lur Kentser-I cenne1: 
KU\l'uşturdu RMman e lh&mdülillih 

Ne devlet sac kalan erdi bu ıııına 
Nt.ısib olur mu gönnck &COP bır daha 
seıher vuktl agla çagır Allah'll 
Kul\l~,ıw-du R&hmin e1hHmduliUah 

Eğ3r urruyorsan hüri Cenneti 
l ey!C)-1 .... ..m:t i rc!c sm bui rahmeti 
TAzim et bu m€tha Aşık RUHSATf 
Kevuşnırdu RDhman oIhamdülillah (1) 

-2-
Or~'r avın serfirizı Rarnaıan 
Safıl geJdin sefa geldin Ramazan 
Isy&n dery3s:na düştUm el-aml!ın 
YÜZ i;,stiinc ba.o:.a ge.ldim Ra'TiıOlBn 

sen gelenda kayıp oldu Azri'ii 
Işbu Ku,'an sana olmuştur nAzil 
Münkir m::nAfıklar oldu hep razi! 
SefA geldin saffi gcldirı Rarmzan 

SO!1ln ilo nthmct indi aleme 
Serıln vasfın alınmaz ki kaleme 
~-:min li,ıkların durdu seliıma 
Si!~a addin 0018 gelcEn Rorr.m.an 

sen bak imdi gözün yumon kör kula 
Kimi yüzün yumaı: beikmaz bir kavle 
Kimi tütün arar kimi nargile 
~:.ia geldin safa geldin R~:nazan 

Oruç turup terllıvihl kılanlar 
Oillc~jdır r.:ıhmet-j Hakk'D defanlar 
Tutmııymu yazık sokar yılanlar 
S~fa kc:dln &:ıfiiı geldin RaIl'iiIZin 

Her kim eder Leyle-I kadri ihyA 
Retimetine garkedor gııni MsvUlı 
KusQrunu affeder BlIıri ıe:ııA 
Softı geldin aafA geldin Ramazan 

Yerdo RUHSAT gökte melek karşılar 
Yanar kımdil ziynetlenir çaTfllar 
Bazı mü'min yüzün yılcer tu/şulor 
Safa geldin saf! geldin Ramazan (2) 

-3-
Oniki oyın seriirazı geldi olsun müjdeler 
Gamlı gönül maksüdunu buldu ,olsun 

müjdeler 
Din Muhemmed dini, , Ckür bu 00 

devlettir bugün 
Ramazan mfıhını bize saldı olsun 

müjdeler 
Kimisine düğün bayram nOr gibi cili vet"ir 
Kimisi de hasedinden öldü olsun müjdeler 

Kimisi der hamdülillih rahmetin saldı 
Hüdi 

Münfifıklar dalilette kaldı olsun 
müjdeter 

Zikr ü tesblh hO terAvih gökte melek 
imrenür 

'Ziruh olan hal dilinee bildi olsun müjdefer 
Şeytanlar zincire girdi ah edüp 

ağladılar 
Mü'rnin Ilan hallerine güldü olsun 

müjdeler 
Bu no devlet ne f8Ii1et ürnmet-i 

Muh8l1"Wned'e 
Bütün dünya ..... metlyle doldu olıun 

müjdeler 
Ey RUHSAT1 geçen lOne görmem deyu 

ağ1adın 
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Bugün yine göıyaşını sUdi olsun 
müjdeler (3) 

Aş ık Seyit Türk ve Ramazan şii rI: 
Seyit Türk 191 ı Yılında Ydd ızeWn ;n 

Belcik köyünde doğmuştur. Tahsili olma
yan işığımız ik.i yıldır Mersin 'de kalm akta
dır. Ilk olara'" Sivas'ta II. Aşı klar Bayramı 
(30 Ek im 1964)na, 'Üç defa da Konya Aş ı k. 
lar Bayram ı'na katılmıştı r_ Ş iir söylemeye 
40 yaşlarında başlaml$'tır_ Nasıl baş lad ıg ı 
nı da k~saca burıada özetleyoelim: 

Günün bir inde köyleııira bl, şeyh ge! 
m:ş; oo.~t sırasında Yunus'tan b 'r ilAh i 
o', umuş, Bundan etki lenen A,ş ığımı r.da tu 
haf bir halolmuş, 18en de b ir deyiş söyle
yeceff m. demişse de çeve~jndekiler en
gal lerni" Fakat Seyit Tü~ kendis'n i tuta
mam ı l,l" şu dörtlükle başlayan deylş in i söy
lemis: 

«Kul diye yarattı beni 
Yarattı tMdeki canı 
Can devedir Hak çobanı 
Gütmek nasib etsin beni. 
Şiirle,inde genellikJe . Seyit. adını k.ul 

lanan 3şı ğımız , hemşehrisi Kanısar köyün
den Seyit Ya lçT ı lı! kanştırılmamak iç in 
Seyit Türk olarak anılmaktadı r . 

Başlcngıç tntavi is:) günü 
Mi..nafık bilmez Ici bunu 
MÜ'IT.dn isen kendin tanı 
Bi l müilc:.rek Ramazan'da 

Ay ki onbir aYın başı 
Secde kıla dağı taşı 
Ak.ıt gözlerinden yaşı 
Sil mübarek Ramaziın'da 

Ay ki lnÜ'minlere müjde 
Her melekler gelir vecde 
Gece gündil%: Hakk'a secde 
Kıl mebarek Ramazan'da 

Söyle Ramazan a,kına 
Hi*: sevap yazar meşIona 
Doğru Cennet' in kÖŞk.üne 
yoL mübarek. Ramazan'da 

Mü'mine rahmet ekil'ir 
Ka!p!erc nurtar dikilir 
Cümle günahlar dökülür 
Gel mübarek Ramazin'da 

MümUık arada kalmı, 
Imanını şeytan almı, 
yüzü kara n8&l1 gelmiş 
OL mübarek Aamazin'da 

Bunda VBl Kadir geıcoai 
Açıldı rahmet bacas.ı 
Kab"" etmittir hocist 
Kul mübarek Aamazin'da 

F6niden bir gün göçersin 
EeeI .-tMtin lçerwin 
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V.t gibi Sıral geçersin 
Gül müö6nıK RemIııı::in'de 

Cu yıi mihm&n oldu bize 
Hı:k Cer.ne! oc;jı şl .:r d ze 
Sevvid'im sararlar beze 
Z:J! mübarcl< Rc:mazr.r.'do (4) 

Sefil Selfmf ve Ramazan KOSidesi ; 
1933 yılında Sivas'ın Şa rk ışla kaza, 

sında doğan Sefil Seıimi" rr'n a s ıl a-d ı Ah. 
met GünbtJkıt'tur , S ~ir yazmaya küçüi< yaş
larda başl amış.tır, Bugür e kadar iki ki tabı 
yayımlanm ıştır IYar Bades' ve Ya lın ka:) , 
Birçok yarışmalara katıl mı ş, önem li dere. 
celer almıştı r , Sefi l Se)"rr;; halk şiiri gele. 
neğini devam ettiren bir ~şığtm.zdır. 
EV kaptan rotanı yoJda Nuh tufan ı Ramazan 
ı,in gücün olsun Hak'la derde derman 

Ramazan 
NOh'a tufAn der~n oldu kıHmini etti 

heliik 
O misli bır yüce %Ata elde f~n 

Ramazan 
Ehl-I iman Inanır hem Cehoonem Cennet 

var 
Haber vermek Için geldi bir av mihman 

Ram~n 
Şek, .şüpheye düşme ahbab f itne fesat 

çirkin ~y 
Oruç tut sen fitna ver düşkün insan 

Ramazan 
Iftar sahur tarAvihte açık koyma yerini 
Temiz duygu ıyı niyet doğru lisan Ramazan 

Bu lutufu &Z belierne tovbe et geç 
günahtan 

Çoluk çocuğu sevindir s€ibi sübvan 
Ramazan 

Fukartı -yl sabirine. drad-. ayaline 
Yön gozle bakmayı bırak $ithib-zamAn 

Ramazan 
Güzellikler şirinlikler taşıyana meziyet 
Ibadete sınır yoktur merde meydan 

Ramazan 
SWlIr selamet getirir ehlinden öğren bunu 
Suçtan nedamet büyüklük asil v icdan 

RomazJIn 
Ho vır.u ha yolnız neden nure 

şamdendır beden 
Sattır paktır hOftur mutlak hem do 

Lokrı'Wn RamazAn 
Kimi essah kimi yalan sahilh)ler baki kalan 
Ummanla iç içe o:a"'! (;..i. s or: liO"l3n Ranıazin 

Aç mezarı tok mezarı aynıdır bayram 
günü 

..... durumu açık söyler Vahşi yılmen 
Ramazan 

Arzumun öz ruhundaki hasııklann gözesi 
SEFIL SELlMt'nin .1 can ve cinan 

Ramazan 

1) ÖZYALÇDI, KadrI., DcUk./..a..slı Ruhsatı, Ha
yatı ve Eserlerl, XY + 229 Sh" Sh, 145-14,6. 
Slvu, 18'38 


