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ÖZET
Âﬂ›k Mehmet Demirci 1934 Osmaniye do¤umlu bir hikâyecidir. Birçok halk hikâyesi tasnif etmiﬂ ve
anlatm›ﬂlar. Bunlar aras›nda Köro¤lu, Esman ile Zevcan ve Ali ile Fatma hikâyeleri say›labilir.
Anahtar Kelimeler
Hikâye Anlat›c›s›, Âﬂ›kl›k Gelene¤i, Ali ile Fatma Hikâyesi
RÉSUMÉ
Âﬂ›k Mehmet Demirci, né 1934 à Osmaniye, est un récitant. Il a crée et reconté plusieurs récits populaires, Parmi eux, On peut conter les récits de Köro¤lu, d’ “Esman ile Zevcan” et d’ “Ali ile Fatma”
Mots-clés
Récitant, la traditon d’ “Aﬂ›k”, le récit d’ Ali et Fatma

Âﬂ›k Mehmet Demirci, 1934 y›l›nda
Osmaniye’ye ba¤l› Düziçi ilçesinin Gökçay›r Köyü’nde do¤muﬂtur. Ömrünün
büyük bir bölümünü kendi mülkü olan
bir yaylada geçiren Demirci, Köro¤lu Hikayesinin yaﬂad›¤› çevredeki en iyi anlat›c›lar›ndan oldu¤u için Köro¤lu lakab›yla ﬂöhret bulmuﬂtur. Âﬂ›k Mehmet, gelene¤e uyarak Köro¤lu d›ﬂ›nda çeﬂitli hikayeler tasnif etmiﬂtir. Bunlardan biri
Esman ile Zevcan, di¤eri Ali ile Fatma
hikayesidir.
AL‹ ile FATMA
Zaman›n birinde iki kardeﬂ yaﬂarm›ﬂ. Bunlar birbirleriyle çok iyi geçinirlermiﬂ. Fakat bunlar›n ikisinin de çocu¤u olmazm›ﬂ.Günlerden bir gün bunlar
kurban kesip halk› doyurmuﬂlar, birer
evlat vermesi için Allah’a dua etmiﬂler.
Günler geçmiﬂ, bunlardan birinin k›z›,
di¤erinin o¤lu olmuﬂ. O¤lan›n ad›n› Ali,
k›z›n ad›n› Fatma koymuﬂlar. O¤lan›n
babas› o¤lunu kuca¤›na alm›ﬂ ve kardeﬂinin k›z›n› istemiﬂ. Böylelikle çocuklar›

birbirine beﬂik kertmesi yapm›ﬂlar. Ana
ve babas›n›n ölümünden sonra ortada
kalan o¤lan Hama-Humus Paﬂas›n›n yan›na s›¤›nm›ﬂ. Orada saz çalar, gönül e¤lendirirmiﬂ.
Günler geçer Paﬂan›n k›z› Ali’ye
âﬂ›k olur. Fakat ne fayda ki Ali, emmisinin k›z› Fatma’ya sevdal›d›r. Paﬂan›n
evinde bir âﬂ›¤›n yaﬂad›¤›n› duyanlar
Paﬂan›n evinde toplan›r. Paﬂa da Ali’ye
“ﬁu gelen insanlar ve benim hat›r›ma bir
türkü söyle de gözümüz gönlümüz aç›ls›n” der. Ali’nin akl›nda hep emmisinin
k›z› Fatma vard›r. Ali al›r saz› eline bakal›m ne söyler, cemaat ne dinler:
Bir giderim beﬂken geri bakar›m
Gözlerimden kanl› yaﬂlar dökerim
Bir ah çeksem dünyay› yakar›m
Sak›n›rs›n ateﬂimden nar›mdan
Hama-Humus dolaplar›n iniler
Baﬂ›m a¤r›r kulaklar›m çiniler
Yâr deyince benim yaram yeniler
Yâr sevdas› silinmiyor serimden
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Bu arada k›z›n kalbi kar›ﬂ›r. “Yav,
bunun yâri kim? Benden baﬂka kim olabilir ki... Bana söylüyor demek ki” der.
Yârimin ismi de her an dilimde
Ah çekiyorum bir ﬂey yoktur elimde
Can› feda ettim yârin yolunda
Kimseler bilmiyor benim halimden
K›l›ç Ali der ben onu bilmem
Geldim bu dünyaya bir daha gelmem
Hama-Humus sende e¤lenip kalmam
Gel oldu giderim nazl› yârimden

K›l›ç Ali böyle söyleyince k›z ordan
“Ya ben! Ya ben!” diye ba¤›r›r. K›z›n sesini kesmek için Ali saza vurur:
Bahar geldi¤inde gülün aç›m›
S›rmay›nan katamad›m saç›m›
Günah›m çok benim affet suçumu
Badem içtim zerhoﬂlu¤um say›lmaz

“‹çkiliyim” diyor. K›z› kand›r›yor.Amma millet de iyi dinliyor: “Güzel
türkü söylüyor” diyor. Lakin k›za dokan›yor. Her beyit k›za daﬂ gibi vuruyor:
Ç›ksam yaylalara yayla yaylasam
Divane gönlümü nas›l eylesem
Sana bir tenhada derdimi söylesem
Gizli s›rr›m halk içinde deyilmez

“Aman! Bunun ne derdi var, ne s›rr› var ki?” diye k›z yukarda pat›r pat›r
patl›yor. Millet zevkle dinliyor amma k›z
periﬂan:
Odada çalandan al›ﬂk›n saz›
Her zaman severler gelini k›z›
Sana derim sana Hûblar›n Baz›
Her zaman dost için allar giyilmez
K›l›ç Ali diyor her sözü duyma
Karalar ba¤lad›n allar› giyme
K›z sana hayran›m ﬂeytana uyma
ﬁeytan azg›nd›r sözüne uyulmaz

K›z “Ya ben! Ya ben!” diye ba¤›r›r,
fakat âﬂ›k onu duymaz vurur saz›n›n teline:
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‹smim âﬂ›k diye düﬂtü dillere
Koyma Mevlam beni düﬂkün hallere
Uzanarak geldim gurbet ellere
Evimin uza¤›na att›n yol bizi
Bana verin kaftan›m› postumu
Kimse bilmez garezimi kast›m›
Ben geride koydum nazl› dostumu
Geri gitsem k›nar m’ola el bizi
Arzum benim ﬂimdi bir Arap atta
Kay›r Mevlam beni gamda furgatta
Dü¤ünde bayramda bir hoﬂ sohbette
Anar m’ola emmi day› el bizi
K›l›ç Ali derler benim demim var
Yâr aﬂk›ndan gasavetim gam›m var
‹ki dehr içinde yüzen gemim var
Atmaz m’ola bir kenara sel bizi

K›l›ç Ali bu türküden sonra emmisinin evine döner. Döner dönmesine de
döndü¤üne piﬂman olur. Emmi k›z›n›n
odas›na girince ne görsün! Emmi k›z›n›n
yan›nda bir Arap çocu¤u yat›yor. K›l›c›n›
çeker ve ikisini de öldürür. Sonra piﬂman
olur amma ne fayda! “Keﬂke öldürmeyeydim. Vara Arap’a varayd›, çocu¤unu
sallayayd›” der. “Öldürmesem iyiydi” diyen Ali’yi ﬂimdi bir ac› al›r. Bakal›m nas›l eyler, ne söyler, muhterem cemaat ne
dinler:
Seni sevdim diye günah m› iﬂledim
Gizli s›rr›m halk içinde bildirdin
Dost baﬂa bakar k›z düﬂman aya¤a
ﬁad eyledim düﬂmanlar› güldürdün
Gözü karam giyinsene allar›
Irak ettin yak›ndaki yollar›
Taze taze getirdi¤im gülleri
Ben neyleyim bir zalime yoldurdun
Kalk hele sevdi¤im kuﬂa¤›n kuﬂan
Del’olmaz m› senin sevdana düﬂen
Gördüm Arab›nan sar›p sarmaﬂan
Ara yerden muhabbeti kald›rd›n
Dünyada görmedim böyle zulüm
Aman Mevlam benim nicedir halim
Seni öldürmeye varmazd› elim
Sen kendini elininen öldürdün
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K›l›ç Ali der ki bak›n haline
De¤irmenler döner çeﬂmim seline
Daha inanmay›n kahpe dölüne
Zalim beni serseriye yedirdin

Ali oradan kalkt›, Paﬂan›n k›z›n›n
yan›na geldi. K›z› at›n›n terkisine ald›.
Da¤a ç›kt›lar. Ali da¤da attan düﬂtü. “Of
belim!” diye iniledi. K›z, Ali’nin baﬂ›nda
a¤l›yor s›zl›yor ama faydas› yok. Ali sabaha kadar can çekiﬂti. Konak hayat›ndan baﬂka bir yeri bilmeyen, da¤ hayat›n› hiç tan›mayan k›z, Ali’nin baﬂ›n› kuca¤›na ald›. Ali ise ona göre can›n› çoktan teslim etmiﬂ, ölmüﬂtü. K›z bu durumda beli¤ini saz yapt›, bakal›m ne
söyledi, cemaat ne dinledi:
Selam versem selam›m› alan yok
Kadrimi k›ymetimi bilen yok
Da¤ baﬂ›nda cenazemi k›lan yok
Ölüsü da¤larda kald› neyleyim

Nerden geldin k›z nereye geçersin
Kan›n› kadehe koydun içersin
Benden ne kötülük gördün kaçars›n
Sana da benden bir k›l›ç var zalim

Ali’nin sesi k›z›n kula¤›na ulaﬂt›.
Bakt› ki Ali dirilmiﬂ ve kendine türkü
söylüyor. “Allah’›m sana ﬂükür” dedi.
Kurban adayarak at›n baﬂ›n› çevirdi.
Geldi Ali’nin yan›na. Ali vurdu saza:
Yak›ﬂ›r m› ﬂöhretine ﬂan›na
ﬁimdi k›yacaks›n tatl› can›na
Çek at›n baﬂ›n› gelme yan›ma
Yan›yor yüre¤im kar kanl› zalim

Ali’nin sözleri k›za kâr etti. Hiç daha a¤z›n› aç›p bir beyit söylemeyen k›z
bakal›m ne söyledi, cemaat ne dinledi:

Ah neyleyim bilen olmaz halimi
Bülbül ettim söylemeyen dilimi
Soldurdun sen has bahçede gülümü
Bahçede güllerim soldu neyleyim

Baﬂa gelen kul baﬂ›na gelmeye
Kimse benim gördü¤ümü görmeye
Adam arad›m cenazen k›lmaya
Sen de ölmüﬂ idin bil nazl› yârim

Da¤ baﬂ›nda de¤irmenin ö¤ünür
Dertli sinem ateﬂlerde dö¤ünür
Dostum a¤lar düﬂmanlar›m sevinir
Dost a¤lad› düﬂman güldü neyleyim

Sözüne karﬂ›l›k bakal›m Ali k›za ne
söyledi, cemaat ne dinledi:

Paﬂa k›z›na da kurban adad›m
Benim ilen Arap at›n yededim
Ölen öldü bitti borcun ödedim
Ne olduysa bana oldu neyleyim

K›z Ali’nin ölüsünü orada b›rak›p,
namaz›n› k›lacak, cenazesini kald›racak
birilerini bulaya gitti. Ali, tabi ki ölmemiﬂ, kan bayg›nl›¤› geçirmiﬂti ama k›z
öldü sanm›ﬂt›. K›z›n at› giderken aya¤›ndan bir taﬂ s›çrad› ve Ali’nin aﬂ›¤›na de¤ince ﬂah damar›ndan kan boﬂand›. Ali
kalkt› bakt› ki k›z yok. “Ulan bu kad›nlara da hiç inan olmaz. Bak bu da b›rak›p
gitti. Demek ki bunun da bir dostu varm›ﬂ” dedi. Halbuki kendine ne oldu¤unu
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bilmiyor. Bakt› ki k›z karﬂ›dan at›n üstünde gidiyor. “Vay kahpe! Ben bunu da
keseyim” dedi. Ali ald› saz› kuca¤›na, bakal›m ne söyledi, cemaat ne dinledi:

Mestine vay deli gönül mestine
Güzel olan böyle m’eder dostuna
Abdestlen de sen imam ol üstüme
Ne var cenazemi k›l kanl› zalim

K›z derdini Ali’ye bir tamam anlatt›. Ali k›z› öldürmedi¤ine ﬂükretti. Beraber at atlad›lar, Hama-Humus Paﬂas›n›n
yan›na geri geldiler. Ali, Paﬂaya olan› biteni anlatt›. Emmisinin öldü¤ünü, k›z›n
da kocaya vard›¤›n› söyledi ama k›z› ve
âﬂ›¤›n› öldürdü¤ünü söylemedi. Hama
Humus Paﬂas› mübarek bir günde dü¤ün kurdurdu. Nikahlar› tazelendi.
Ali’ynen Hûblar›n Baz› mübarek bir akﬂamda zifaf oldular. Murada erdiler.
Cümlemizin ak›beti de böyle hay›rl› olsun kardaﬂ›m.
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