B‹R AﬁK H‹KÂYES‹ KAHRAMANI SÜRMEL‹BEY
Sürmelibey the Hero of a Romance

Vasfi AD‹KT‹*
Yozgat yöresi halk hikayeleri aras›nda önemli bir yere sahip olan Sürmeli hakk›nda zaman›m›za kadar yeterli
araﬂt›rma yap›lmam›ﬂt›r.Henüz bütün
detaylar›n› tespit edemedi¤imiz bu kültür hazinesinin özelliklerini elimizdeki
bilgilerden hareketle belirlemeye çal›ﬂal›m.
Yozgat Sürmelisi olarak dillerde dolaﬂan türkülerin asl› ço¤umuzun bildi¤i
katar veya s›ral› manilerdir. Maniler
edebiyat›m›zdaki en k›sa ﬂiir türleridir
ki belirli bir konuda kümelenenler katar
ya da s›ral› mani ad›n› al›rlar.1 Ancak,Sürmeli ad›yla meﬂhur olmuﬂ bu
maniler klasik mani yap›s›nda pek fazla
görülmeyen türden olup hece say›lar› genellikle yediden fazlad›r. Maniden türkü
formuna dönüﬂtürülebilmeleri için hece
say›lar› artt›r›ld›¤› gibi dörtlük sonlar›na beste gere¤i olarak “of aman sürmelim aman” gibi türkü söyleyiﬂine uygun
m›sralar eklenmiﬂtir.
Bu k›sa giriﬂten sonra ﬂimdi gelelim
Sürmelibey’in hikayesine: Hemen belirtmek gerekir ki Sürmelibey hikayesi beﬂeri bir aﬂk hikayesidir ve anonimdir.
Yani Yozgat halk› a¤z›nda dolaﬂa dolaﬂa
tarihi gerçekli¤i silinerek halk›m›z›n da
katk›lar›yla onun gönlündeki ﬂekle göre
biçimlenmiﬂ art›k mani, masal, türkü
türleri gibi anonimleﬂerek, hepimizin
bildi¤i Leyla ile Mecnun, Ferhad ile ﬁirin, Arzu ile Kamber benzeri halk hikayesi niteli¤i kazanm›ﬂt›r. Meﬂhur olmuﬂ
bu halk hikayelerinde tarihi gerçekler

nas›l zamanla kaybolmuﬂ ve de¤iﬂikli¤e
u¤ram›ﬂsa Yozgat yöresinde anlat›lan
Sürmelibey hikayesinde de ayn› baﬂkalaﬂ›m olmuﬂtur. Bu sebeple biz ele alaca¤›m›z hikayede olay›n tarihi gerçekli¤inden çok bu halk hikayesi vas›tas› ile
halk›m›z›n duygular›n›, hayata bak›ﬂ
tarz›n›, dertlerini, sevinçlerini, coﬂkusunu, yaﬂama tarz›n›, aﬂk› alg›lama biçimini, has›l› bütün kültürünü anlamaya çal›ﬂaca¤›z. Bizim için Sürmelibey’in gerçek de¤eri burada sakl›d›r.Bu folklor hazinesini gere¤i gibi tan›tabilirsek Türk
kültürüne çok önemli bir katk›da bulunaca¤›m›za inan›yorum. Çeﬂitli anlat›mlar› olmakla birlikte Yozgat yöresinde en
çok duyulan ve ortak özellikler gösteren
Sürmelibey hikayesi ﬂöyledir:”Bozok
Yaylas›nda sürülerini otlatan Türkmen
beylerinden birisi de Sürmelibey’dir.
Halk taraf›ndan sevilen, kendisinden
baﬂkas›na zarar› dokunmayan, yan›k
sesli Bey’i elinde kaval›,önünde sürüsüyle bazen Bozok Yaylas›nda bazen de Akda¤madeni’nde görmek mümkündür.Bazen yüksek yeﬂil bir korulu¤un ete¤ine
oturur saz›n› çalar, bazen de bir derenin
kenar›nda koyununu suya salar. Bütün
bunlar›n yan›nda da gönlünün sultan›n›
düﬂünmekten kendisini alamaz.
O sultan ki, güzelli¤i Bozok Yaylas›nda dillere destan. Ahu gözlü, ay yüzlü
bir dilber. Babas› bir Türkmen beyi.
Ama çok celil ve kindar. Sürmelibey’e k›z›n› vermez.Üzüntüsünden sürüsünü b›rak›r. Saz›n› al›r, Çaml›k’ta “Beﬂ Çam-
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l›k”› kendine karargah kurup divan etmiﬂ. Halk›na küsmüﬂ, ota¤›na dar›lm›ﬂ… Sürmelibey o gün bugün bir daha
görülmemiﬂtir.”2
Sürmelibey’in bir Türkmen beyi oldu¤u hemen bütün Sürmeli hikayelerinde ortak motiftir. Ancak, Sürmelibey’in
âﬂ›k oldu¤u dünya güzelinin bir Türkmen k›z› oldu¤u ﬂüphelidir. ﬁu dörtlükler kahraman›m›z›n gönlünü kapt›rd›¤›
güzelin büyük bir ihtimalle Ermeni k›z›
oldu¤unu gösteriyor:
Takm›ﬂ helkeleri gider koyuna
Kurban olam senin suna boyuna
Seni yar etmedi Ermeni baban
Lanet olsun sülalene soyuna
Yarin bergüzar› bende bir ç›k›
Ç›k›n›n içinde beﬂ türlü koku
Sana diyom sana, Ermeni k›z›
Ben burda yaz›y›m, sen orda oku
Sana diyom sana Ermeni k›z›
Yarama bast›lar bal›nan tuzu
Seni bana vermiyorlar duydun mu?
Ölenece bu dert beni bitirir
Alm›ﬂ heybesini tutmuﬂ dengini
Tüyler diken olmuﬂ atm›ﬂ rengini
Bu sefer de zalim baban vermezse
Kesece¤im Ermeni’nin yolunu
S›k› ba¤la potiniyin ba¤›n›
Dolan da gel ﬂu Yozgat’›n da¤›n›
Sana diyom sana gavurun g›z›
Sen erittin yüre¤imin ya¤›n›
Kanak k›y›s›nda ekin harman›
Kalmad› kolumun gücü derman›
‹man›ndan sülalenden ﬂüphem var
Anas› keﬂiﬂ de babas’Ermeni3
Eﬂki olur üzümlerin sapl›s›
Tatl› olur yarin muhabbetlisi
Y›k›las› Karab›y›k köprüsü
Benim yarim buralardan geçti mi ?
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Bu dörtlüklerden yola ç›karak Sürmelibey’in muhtemel memleketi acaba
neresi olabilir diye tahmin yürütecek olsak, akl›m›za Sürmelibey’in köyü olarak
Yozgat merkez köylerinden olan Battal
geliyor. Çünkü Battal köyü hem Karab›y›k köprüsüne yak›n, hem Türkmen,
hem kanak k›y›s›nda topraklar› ve “ Kanak k›y›s›nda ekin harman› “ yap›labilecek düzlük arazileri bulunan ﬂirin bir
köyümüzdür. Bununla birlikte bir ilginç
nokta daha var. Battal’›n yan›nda eski
ad› Keller, ﬂimdiki ismi Yenipazar kasabas› vard›r ki bu kasaba 1915 Ermeni
tehcirine kadar çevresine göre içerisinde
en fazla Ermeni nüfusun yaﬂad›¤› yerleﬂim merkezlerimizden birisidir. Sürmelibey ve sevgilisinin yaﬂad›¤› y›llar› türkülerde anlat›lan yaﬂama tarz›, kullan›lan
alet - edevat,ad› yeni duyulmaya baﬂlayan foto¤raf gibi teknolojik nesneler,v.s.
bize bu aﬂk hikayesinin günümüzden
yaklaﬂ›k olarak yüz y›l önceleri yaﬂand›¤›n› düﬂündürmektedir. O y›llarda Türk
ve Ermeni tebas› aras›nda çok güzel bir
uyum bulundu¤unu, bu iki halk›n sorunsuz bir ﬂekilde ayn› bölgeyi paylaﬂt›klar›n›, Yozgat topraklar›n› 1877-1878 y›llar›nda gezen ‹ngiliz seyyah kaptan Fred
Burnaby’nin Seyehatnamesi’nden de biliyoruz.4
Durum böyle olunca Battal’l› bir
Türkmen yi¤idi ile Keller’li Ermeni k›z›n›n birbirlerine âﬂ›k olmalar› ve bu aﬂ›klar›n farkl› dinlere mensup olmalar›ndan ötürü kavuﬂamamalar› kendileri gibi yüre¤i aﬂk ve hasretlik ateﬂi ile yanan
Yozgat’l›lar›n dilinde unutulmaz, unutturulmaz anonim bir aﬂk hikayesine dönüﬂmüﬂtür ve içerisinde halk›m›z›n da
paylaﬂt›¤› duygular, özlemler taﬂ›d›¤›
için gittikçe artan bir yay›lma seyri ile
anlat›lmaktad›r. Diye düﬂünüyorum.
Bu varsay›mlardan sonra bizim için
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daha önemli olan as›l aﬂk hikayesine geliyorum. Bu bölümde olay›n geliﬂme seyrini do¤rudan do¤ruya Sürmelibey’in
halk›m›z›n dilinden düﬂürmedi¤i, birço¤u da türkü formuna dönüﬂtürülmüﬂ
dörtlüklerinden takip edelim
Sürmeli ceylans›n gönül taht›mda
Bülbüller ötüﬂür seher vakt›nda
Ne sen benden ayr›l, ne de ben senden
Ben de seni sevdim, cahil vakt›mda5
Demek ki bu aﬂk “ cahil “ vakitte yani ilk gençlik y›llar›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Sürmelibey’e göre aﬂ›k olman›n belirtisi, insan›n sevdi¤ini görmeye al›ﬂmas›d›r. ﬁöyle ki:
K›ymet biçilir mi güher taﬂ›na
Gidip de sarrafa dan›ﬂmay›nca
Adam aﬂ›k olmaz kendi baﬂ›na
Yarini görmeye al›ﬂmay›nca6
Garad›r gaﬂlar›n mil gelir bana
Bi saat görmesem y›l gelir bana
O güzelin sevdas› var baﬂ›mda
Geniﬂ memleketler dar gelir bana
Aman aman sürmelim aman7
Sevdi¤i k›z›n dillere destan güzell¤ini de Türkmen beyimiz ﬂöyle anlat›yor:
P›nar›n baﬂ›nda yunak daﬂ›s›n
Gök yüzünde durnalar›n eﬂisin
Elli gelin yüz g›z›n da baﬂ›s›n
Daha sana ne söyleyim sevdi¤im
Aman aman sürmelim aman
Evlerinin önü mezara yak›n
K›z kurban oluyum kendini sak›n
Al giyin gülleri boynuma tak›n
Öyle bir güzelin derdi var bende
Keten gömlek giymiﬂ har› dizinde
Arzuman›m kald› ela gözünde
Beﬂ ben gerdan›nda beﬂ ben yüzünde
Say›lmaz benlere kurban oldu¤um
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Karad›r gözlerin benzer kömüre
Ayr›l›¤›n zarar› var ömüre
‹ki elim ba¤lasalar demire
Çözer de bulurum nazl› yar seni
Of… off…Aﬂa¤›dan gelir geçer yel gibi
Bahçede aç›lm›ﬂ penbe gül gibi
Yedi kere s›zd›r›lm›ﬂ bal gibi
Alt›n bardaklara koyup içmeli
Aman aman sürmelim aman8
Sürmelimsin bahar›ms›n yaz›ms›n
Yüre¤imden hiç ç›kmayan s›z›ms›n
Ben bir Türk’üm sen Ermeni k›z›s›n
Kalk sevdi¤im bu ellerden gidelim
Kaﬂ›n ça¤melenmiﬂ kirpik üstüne
Havada buludun a¤d›¤› gibi
Çi¤ düﬂmüﬂ de gül sineler ›slanm›ﬂ
Ya¤murun güllere ya¤d›¤› gibi
Burnu f›nd›k gibi, kaﬂ› ça¤meli
Diﬂler inci, gözler ela, sürmeli
Döﬂ döﬂe yarinen sar›l›p yatsak
Ömür boyu bu sefay› sürmeli9
Sürmeli hikayesinde aﬂk tek tarafl›
de¤il, karﬂ›l›kl›d›r. Bundan baﬂka söylenilen dörtlükler de bir a¤›zdan ç›kmam›ﬂt›r. Yukar›daki manilerden Türkmen
beyinin gönlünü kapt›rd›¤› güzelin baz›
özelliklerini ö¤renmiﬂ olduk. ‹ﬂte ﬂimdi
de O güzelin bak›ﬂ› ile Türkmen yi¤idinin vas›flar›n› duyal›m:
Ben yarimi geliﬂinden bilirim
Kollar›n› sal›ﬂ›ndan bilirim
Katip oturuﬂlu ﬂahin bak›ﬂl›
At üstünde duruﬂundan bilirim
Tesbihi yeﬂil de toza¤› sar›
Yar için saklarlar ayvayla nar›
Günde onbeﬂ kere gördü¤üm yari
ﬁimdi eller ald› göremez oldum10
“Ça¤meli kaﬂl›, sürmeli gözlü, f›nd›k burunlu, inci diﬂli “ Ermeni dilberi
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ile,” ﬂahin bak›ﬂl›, katip oturuﬂlu” Türkmen beyi aras›ndaki aﬂk ne yaz›k ki arzu edilen biçimde de¤il, korkuldu¤u gibi
geliﬂir ve Sürmelibeyi ﬂöyle feryad ettirir:
Ham meyvay› kopard›lar dal›ndan
Beni ay›rd›lar nazl› yarimden
Demedim mi nazl› yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayr›l›k getirir
Yozgat’› sel alm›ﬂ so¤lu¤u duman
S›tk›nan seviyom billahi inan
Eller kendi yarin ald›¤› zaman
Ellerim koynumda kal›r bir zaman
Giyme dedim, mor fistan› giydin mi ?
Oyma dedim yakas›n› oydun mu ?
Döﬂüne sumsa vur, saçlar›n› yol
Seni bana vermiyorlar duydun mu?
Yozgat’› sel alm›ﬂ So¤lu¤u duman
S›tg›nan seviyom billahi inan
Ölüp de mezere girdi¤im zaman
Ben susuyum kemiklerim söylesin
Yozgat’›n da¤lar› kar›nan duman
‹çerimi ald› derdinen verem
Sizde bulunmaz m› bir divit kalem
Yanar›m aﬂk›na ölmez belleme
ﬁu ateﬂten ç›kan ç›ng› de¤il mi ?
Beni deli eden yang› de¤il mi ?
Sana derim sana Ermeni k›z›
Ayr›l›k ölümün dengi de¤il mi ?11
Sevdi¤ini alamayaca¤›n› anlayan
Sürmelibey çaresiz, boynu bükük, fele¤e
kah›rl› periﬂan vaziyette gurbete ç›kar.
Gurbet ac›s›n› dile getiren dörtlükler bütün halk›m›z› derinden yaralar. Çünkü
bu manilerde herkes kendi derdini bulur, bir ﬂekilde Sürmeli türkülerini kendisi için söyler. Sürmeli hikayesini anonim hale getiren iﬂte halk›m›z›n bu ortakl›¤›d›r. Yürek paralayan dörtlüklerde
kahramanlar›m›z›n ç›¤l›klar›n› duyar,
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onlarla birlikte biz de duygulan›r, hüzünleniriz :
Yedi kaleminen yaz› yazar›m
Asl›m Yozgat’l›d›r gurbet gezerim
Çatak bo¤az›na kaz›n mezar›m
Yar gelip geçtikçe sürsün ba¤r›n›
Oturdum da kalkam›yom yerimden
Tatl› kelam dökülmüyor dilimden
S›lada öldü¤üm duydu¤un zaman
Gelme cenazeme eller kald›rs›n
Sar› güle mor menevﬂe katm›ﬂlar
Üzerine yeﬂil yaprak örtmüﬂler
Ölüm ile ayr›l›¤› tartm›ﬂlar
Beﬂyüz g›ram fazla gelmiﬂ ayr›l›k
Dersini alm›ﬂ da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Bu dert beni iflah etmez del’eyler
Benim dert çekecek derman›m m› var
Dama ç›kar ba¤ çiplisi yakar›m
Ç›kar ç›kar yar yoluna bakar›m
Hasretlik aylar› çokmuﬂ sevdi¤im
Sen gideli hasretini çekerim
Gökteki y›ld›z› fener mi sand›n
Sevip ayr›lmay› hüner mi sand›n
Beni bu sevdadan döner mi sand›n
Huzuru mahﬂere sürer sevdam›z
Dere boylar›nda yay›lan atlar
Yar mendili yumuﬂ ikiye katlar
Mezar›m üstünde beﬂ kar›ﬂ otlar
Bitmeyince gönül yardan ayr›lmaz
Yozgat’›n yollar› bükülür gider
Siyah saç gerdana dökülür gider
Bir yi¤it de sevdi¤ini almazsa
Mahﬂerece beli bükülür gider12
Sevdi¤i yi¤idin kaderine küsüp gurbete gitmesi s›lada kalan sürmeli güzelini de çok üzmüﬂ, O’na da hasret ve ac›
dolu türküler söylettirmiﬂtir:

Millî Folklor

Y›l: 13 Say›: 51
Karﬂ› da¤da s›ra s›ra bademler
Otursun a¤las›n yari gidenler
Ne ben sana doydum, ne de sen bana
Kör olsun gurbeti icat edenler
Bademlikte s›ra s›ra bademler
Otursun a¤las›n yari gidenler
Kahrolsun gurbeti icat edenler
Ya sen buraya gel, ya ben oraya
Padiﬂah yan›nda gavilli misin
Elleri boynunda demirli misin
S›lana gelmeye yeminli misin
S›lana gel nazl› yarim s›lana
At›n›n üstünde kozal› minder
At›y›n yönünü bu yana dönder
Kuru selam ile gönül e¤lenmez
Bast›r tavs›r›n› bu yana gönder

Sürmelibey hikayesi Yozgat ve yöresi halk›n› iyi tan›mak, Anadolu kültürünü do¤ru yorumlamak için zengin bir hazinedir. Bu sebeplerle üzerinde daha çok
çal›ﬂ›lmal›, yeni derlemelerle bizim henüz ulaﬂamad›¤›m›z zengiliklerimiz gün
›ﬂ›¤›na ç›kar›lmal›d›r.
NOTLAR
1- AD‹KT‹ Vasfi Yozgat Manileri Üzerine
Mukayeseli Bir Araﬂt›rma S.17 Yozgat 1994
2- USLU Mustafa Yozgat Güler Yüzlü ﬁehir
Türk E¤itim - Sen Yay›nlar› III S. 19O Yozgat 1997
3- KAPUSUZO⁄LU Ertu¤rul Yozgat Albümü Yozgat Belediyesi Yay›n› Yozgat 2000
4- BOYDAﬁ Nihat Kaptan Fred Burnaby Seyehatnamesinde Yozgat Osmanl› Devleti ve Bozok
Sanca¤› S. 179 Türk Oca¤› Yozgat ﬁubesi Yay›n›
Mart 2000
5- KAPUSUZO⁄LU Ertu¤rul Yozgat Albü-

Sandalye üstünde saçakl› minder
Küstün mü sevdi¤im yönünü dönder
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Cans›z foto¤raf›n bir tane gönder
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Saçlar›m geçmiyor kara taraktan
Günler geçmez efkar›mdan, meraktan
Git nazl› yar sa¤l›¤›nan gelesin
Bir mektubun ald›m çokca ›raktan13

9- KAPUSUZO⁄LU Ertu¤rul Yozgat Albümü
Yozgat Belediyesi Yay›n› Yozgat 2OOO
10- A.g.e.
11- A.g.e.
12- A.g.e.

Türkmen beyi ile sürmeli gözlü sevdi¤inin aﬂk› mutlu sonla bitmedi¤i, ayn›
derdi çeken insanlar›m›z›n duygular›na
tercüman oldu¤u için Anadolu halk›n›n
diline dolanm›ﬂ, y›llar y›l› yeni motifler
eklenerek söylenir olmuﬂtur.
Sürmel ismi Yozgat yöresinde erkek
ad› olarak yaﬂamaktad›r. Ancak, bu aﬂk
hikayesinde rol alan kahramanlar›n adlar›n› henüz bilmiyoruz. Belki bir gün
gelecek O’nlar›n adlar›n› yine halk›m›z
koyacakt›r. Bu yüzden biz, bu halk hikayesini elimizdeki beﬂ yüz kadar dörtlükte daha çok erkek kahraman›n a¤z›ndan
dinledi¤imiz için “Sürmelibey” olarak
isimlendirmeyi uygun bulduk.
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13- A.g.e.
SÖZLÜK
Arzuman: Arzu, istek
Ba¤ çiplisi: Ba¤ çubu¤u
Bergüzar: Hat›ra, hediye
Ça¤melenmiﬂ kaﬂ: Çat›k kaﬂ
Gavilli: Sözleﬂmeli, sözlü
S›tg›nan: Sadakatle, ba¤l›l›kla
So¤luk-So¤ukluk: Yozgat’ta Çaml›k mesire yerinin ad›
Sumsa: Yumruk
Tavs›r: Foto¤raf
Yumuﬂ: Y›kam›ﬂ
Yunak taﬂ›: Üzerinde çamaﬂ›r y›kanan taﬂ
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