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ÖZET
Bu makalede as›l ad› Mustafa ﬁahin Y›lmaztürk olan Adanal› âﬂ›k Devran Baba’n›n hayat›, sanat› ve
ﬂiirlerinden örneklere yer verilmiﬂtir. Bektaﬂî tarikat›na ba¤l› olan Devran Baba, âﬂ›k edebiyat› tarz›ndaki
ﬂiirlerinin yan› s›ra dinî-tasavvufî halk edebiyat› alan›nda yazm›ﬂ oldu¤u ﬂiirleriyle de sesini geniﬂ halk kitlelerine duyurmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zda âﬂ›¤›n, âﬂ›kl›k gelene¤ine ba¤l› olmakla birlikte günümüz de¤iﬂen ortam
ve ﬂartlar›na uyum sa¤layarak sanat›n› yeniden ﬂekillendirdi¤i, ayr›ca özgün ve farkl› ürünler ortaya koymaya çal›ﬂt›¤› tespit edilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
Halk ﬂiiri, Adanal› bir âﬂ›k, Devran Baba
ABSTRACT
This article focuses on the poetry and life of the minstrel (aﬂ›k) Devran Baba of Adana, whose real name
is Mustafa ﬁahin Y›lmaztürk. Devran Baba, a member of the Bektaﬂî dervish order, is well known for his
poems in the style of minstrel literature as well as his poems following the religious-mystical traditions of folk
literature. In this study it is found that the minstrel has reformed his art in accordance with current circumstances and has tried to create different and original works of art while still not completely distancing
himsef from the minstrel tradition.
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Kültür tarihimizin önemli bir bölümünü oluﬂturan âﬂ›k edebiyat›, âﬂ›k ad›
verilen halk ﬂairlerinin kendilerinin veya usta âﬂ›klar›n ﬂiirlerini saz eﬂli¤inde
çal›p söylemeleriyle ya da halk hikâyesi
anlatmalar›yla meydana gelmiﬂ bir edebiyatt›r. Tamam›yla sözlü gelenekte yaﬂat›lan ve kendine özgü icra töresine sahip ba¤›ms›z bir tarz olan bu edebiyat,
16. yüzy›ldan günümüze geniﬂ kitlelerin
içten gelen duygular›n› yal›n bir biçimde
yans›tm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle baﬂlang›c›ndan bu yana Türk kültürünün, yaﬂam
biçiminin, dünya görüﬂünün, zevkinin ve
içtenli¤inin aynas› olmuﬂtur.
Bu konuda incelemelerde bulunmuﬂ
araﬂt›rmac›lar aras›nda âﬂ›k edebiyat›
ya da di¤er bir söyleyiﬂle Türk saz ﬂiirinin tarihini, Orta Asya Türk edebiyat›y-

la baﬂlatmak yayg›n hale gelmiﬂtir. Bunda da Türklerin ilk edebî ürünlerini kopuz eﬂli¤inde çal›p söyleyerek ortaya
koymalar› etkili olmuﬂtur (Sakao¤lu
1989: 105). Buna göre Türk edebiyat›n›n
ilk temsilcileri olan ozan-baks› ﬂair tipi
ve bunlar›n ba¤l› bulundu¤u edebiyat
gelene¤i, Anadolu’da tasavvufî ak›mlar
ve tekke edebiyat›n›n etkisi alt›nda kalarak ‹slâmî kurallara uygun yeni bir
terkip olan âﬂ›k edebiyat›n› meydana getirmiﬂtir (Günay 1999:8).
Türk kültürü, yeni yurt edindi¤i
Anadolu co¤rafyas›nda yeni bir kimlik
kazan›nca millî öze ba¤l› epik ﬂiirler söyleyen ozan-baks›lar›n yerini ‹slâmî öze
ba¤l› lirik ﬂiirler söyleyen âﬂ›k alm›ﬂt›r.
‹slâmiyet öncesine ait baz› pratikler, do¤as› gere¤i tamamen ortadan kaybolma-
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m›ﬂ, ‹slâmî bir renge bürünerek tarikatlarda varl›¤›n› devam ettirmiﬂtir. Bu
pratikler en çok Bektaﬂî edebiyat›nda etkisini göstermiﬂtir. Anadolu’da oluﬂan
âﬂ›k edebiyat› da bir yönüyle ‹slâmiyet
öncesi Türk ﬂiirine di¤er yönüyle de Bektaﬂî ﬂiirine dayanarak daha sonralar› özgün bir ﬂekil ve içeri¤e sahip olmuﬂtur.
Bu yeni oluﬂum yeni bir sanatç› tipini
do¤urmuﬂtur (Artun 1996: 15-16). Böylelikle göçebe kültürünün sanatç›s› olup
kopuz eﬂli¤inde destans› ﬂiirler söyleyen
ozan, yavaﬂ yavaﬂ ortadan kaybolmuﬂ,
yerini yerleﬂik düzene geçilmesiyle beraber yeni yaﬂam tarz›na uygun lirik ﬂiirler söyleyen âﬂ›¤a b›rakm›ﬂt›r.
16. yüzy›ldaki oluﬂum döneminin
ard›ndan 17. yüzy›lda olgunlaﬂm›ﬂ bir
yap›yla karﬂ›m›za ç›kan âﬂ›k edebiyat›,
Anadolu sahas›n›n yan›nda Rumeli’de,
Balkanlar’da di¤er taraftan Azerî ve
Türkmen topraklar› gibi geniﬂ bir co¤rafî alanda yayg›n bir ﬂekilde varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Âﬂ›klar, asker ocaklar›nda,
s›n›r kalelerinde, kahvehanelerde, dü¤ünlerde k›sacas› halka aç›k her yerde
aﬂk, tabiat, kahramanl›k vb. konulu ﬂiirlerini saz eﬂli¤inde söyleyerek ya da naz›m-nesir kar›ﬂ›k halk hikâyeleri anlatarak halk›n e¤lenme ve ö¤renme ihtiyac›n› karﬂ›lam›ﬂlard›r.
Millî ve köklü bir gelene¤e sahip
olan âﬂ›k edebiyat›nda âﬂ›klar› yönlendiren birtak›m kurallar bulunmaktad›r.
Buna göre âﬂ›k olmak isteyen bir kiﬂi,
usta bir âﬂ›¤›n yan›na ç›rak olarak verilir. Usta, ç›ra¤›na iyi saz çalmay›, irticalen ﬂiir söylemeyi, ayak kurallar›n›, âﬂ›k
makamlar›n›, yar›ﬂmay›, usta mal› eserleri nakletme tekni¤ini, hikâye anlatmadaki incelikleri ö¤retir. Ç›rak, ustas›yla
beraber gezerek di¤er âﬂ›klar› tan›r ve
onlar›n bilgilerinden yararlan›r. Ç›rakl›k dönemini tamamlayan âﬂ›¤a, ustas›
taraf›ndan bir de mahlâs verilerek onun
tek baﬂ›na mesle¤i sürdürmesine izin ve-
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rilir yani ustal›¤› kabul edilmiﬂ olur (Artun 2001: 35, 64).
Âﬂ›k edebiyat› 16. yüzy›ldan günümüze beﬂ yüz y›l› aﬂan bir zaman sürecinde Karacao¤lan, Âﬂ›k Ömer, Dertli,
Dadalo¤lu, Bayburtlu Zihnî, Âﬂ›k Seyranî, Erzurumlu Emrah, Âﬂ›k ﬁenlik, Âﬂ›k
Ruhsatî, Âﬂ›k Veysel, Âﬂ›k Ali ‹zzet Özkan vb. pek çok önemli âﬂ›k yetiﬂtirmiﬂtir. Ancak bu gelenek, 19 yüzy›ldan itibaren âﬂ›klar›n yetiﬂtikleri kaynaklar›n,
sosyo-kültürel hayattaki de¤iﬂmelere parelel olarak ortadan kalkmas›yla beraber zay›flamaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu durum
20. yüzy›lda da devam etmiﬂtir.
Günümüzde kitle iletiﬂim araçlar›n›n yayg›nl›k kazanmas›, sanayinin h›zla ilerlemesiyle beraber köylü ile ﬂehirli
aras›ndaki kültür farkl›l›¤› yavaﬂ yavaﬂ
ortadan kalkmaya baﬂlam›ﬂ; gerek iﬂ
bulma amac›yla köyden kente yap›lan
göçler yoluyla gerek okuma amac›yla büyük ﬂehirlere giden gençler arac›l›¤›yla
gerekse radyo, televizyon vb. teknolojik
araçlarla vb. çeﬂitli ﬂekillerde k›rsal kesimlerde yaﬂayanlar, kent kültürüne
ba¤lanm›ﬂ durumdad›r. Bu da halk›n yaﬂam ﬂeklinin buna ba¤l› olarak da sanat
anlay›ﬂ› ve zevkinin de¤iﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Toplumsal ve kültürel de¤iﬂikliklerden âﬂ›k edebiyat› da nasibini alm›ﬂ,
âﬂ›k yeni ortam ve ﬂartlara uyum sa¤lamak için sanat›n› yeniden ﬂekillendirmeye ve gelenek d›ﬂ› düﬂüncelerle beslenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Sosyal de¤iﬂim sonucu âﬂ›k ﬂiiri en
belirgin özelliklerini kaybetme sürecindedir. Bugün saz eﬂli¤inde do¤açlama ﬂiir söyleyen âﬂ›k tipinin yerini yazan âﬂ›k
tipi almak üzeredir. Âﬂ›kl›k gelene¤inde
saz çalma, hece ölçüsü ve âﬂ›k edebiyat›
naz›m biçimleri korunmakla birlikte
âﬂ›klar›n mahlâslar› yerine adlar›n›, soyadlar›n› kulland›klar›, baz›lar›n›n ise
adlar›n›n önündeki âﬂ›k kelimesini att›klar› ya da ﬂiirlerine baﬂl›k koyduklar›
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gözlenmektedir. Âﬂ›k ﬂiirinin beslenme
kaynaklar›n›n de¤iﬂmesi, yeni çevrede
yeni insan tipinin beklentilerini karﬂ›layacak bir yap›ya yönelmesiyle beraber
somut sorunlar ﬂiire konu olmaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹nsan sevgisi, bar›ﬂ, birlik ve beraberlik, kardeﬂlik vb. konular âﬂ›klar
taraf›ndan ele al›nmaktad›r. Önceleri
dar bir çevrenin temsilcisi olan âﬂ›klar,
uygarl›¤›n köy yaﬂam›na girmesiyle toplumun geneline aç›l›p halk sanatç›s› olma yolunu tutmuﬂtur. Ancak âﬂ›kl›k gelene¤i çevresinden kopuﬂ beraberinde
birçok sorunu da getirmiﬂ; âﬂ›k ﬂiiri do¤al ortam›ndan uzaklaﬂarak gelenekten
yeterince beslenemez olmuﬂtur. Bugün
âﬂ›kl›k gelene¤ini ö¤renmeden sadece
kulaktan dolma bilgilerle ﬂiir söyleyen
âﬂ›klar ortaya ç›km›ﬂt›r (Artun 2001: 46,
52-53).
Günümüzde âﬂ›kl›k gelene¤i ürünlerinin üretilmesi ve geniﬂ halk kitlelerine ulaﬂt›r›lmas›nda sözlü ortam›n yan›nda yaz›l› ve elektronik kültür ortamlar›
da kullan›lmaktad›r. Âﬂ›klar, sözlü kültür ortam›nda dinleyicileriyle kapal› ya
da aç›k mekânlarda yer alan gösterim
veya icralar› s›ras›nda yüzyüze bir iletiﬂim kurmuﬂtur. Sonralar› eserler, kâ¤›da
yaz›l›p halk›n kalabal›k oldu¤u yerlerde
ezgili olarak okunmuﬂ ya da bast›r›larak
ço¤alt›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan âﬂ›klar›n
eserlerini radyo, pikap ve kasetçalarla
ya da televizyon arac›l›¤›yla geniﬂ kitlelerle buluﬂturduklar› görülmektedir. Bu
durum âﬂ›kl›k gelene¤i ve âﬂ›kl›¤a baﬂlaman›n de¤iﬂime u¤ramas›na neden olmuﬂtur. Gelene¤i ö¤renmek için usta bir
âﬂ›¤›n yan›nda ç›rak olman›n yerini büyük ﬂehirlerde saz ve ba¤lama kurslar›
alm›ﬂt›r. Bu imkân› bulamayanlar kaset
dinleyerek, âﬂ›klar› ve onlar›n usta mal›
ﬂiirlerini taklit ederek gizli bir ç›rakl›k
dönemi geçirmektedir. Öte yandan yaz›l›
ve elektronik kültür ortam›n›n bütün
olumsuzlu¤una ra¤men olumlu yönleri
http://www.millifolklor.com

de bulunmaktad›r. Âﬂ›k adaylar› sadece
ustas›n›n bilgi da¤arc›¤›yla s›n›rl› kalmay›p pek çok yörenin âﬂ›k havalar›n›
da ö¤renme imkân› bulmaktad›r. Kaset
ç›karan âﬂ›klar, geniﬂ bir dinleyici kitlesine seslenebilmektedir. Böylelikle mahallî âﬂ›k havalar› radyo ve televizyonun
da etkisiyle süratle ulusal seviyede bilinir ve çal›n›r hale gelmektedir (Çobano¤lu 2000: 124-158).
Bu da bize âﬂ›klar›n, halk›n sosyal
hayat›ndaki de¤iﬂimleri yakalay›p ﬂiirlerini buna ba¤l› olarak yeniden ﬂekillendirebildikleri ölçüde gelenekteki yerlerini korumaya devam edeceklerini göstermektedir.
Günümüz âﬂ›klar›ndan Adanal›
Devran Baba da yeni ortam ve ﬂartlara
uyum sa¤lamas›n› bilmiﬂ, ﬂiirlerini geniﬂ
kitlelere ulaﬂt›rabilmek için sözlü, yaz›l›
ve elektronik kültür ortamlar›ndan yararlanm›ﬂ bir halk ﬂairidir. Bu çal›ﬂmada onun yaklaﬂ›k 150’yi aﬂk›n ﬂiirleri
aras›ndan seçilen de¤iﬂik tür ve ﬂekillerde söylenmiﬂ 18 ﬂiirinden yola ç›k›larak
âﬂ›¤›n sanatç› kimli¤i ortaya ç›kart›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
DEVRAN BABA’NIN HAYATI VE
SANATI
I. HAYATI
Devran Baba (Mustafa ﬁahin Y›maztürk), 1942 y›l›nda Adana’da do¤muﬂtur. Âﬂ›¤›n babas› Halil Y›lmaztürk,
akrabalar›ndan birinin k›z› olan Fatma
Han›m ile evlenmiﬂ, bu evlili¤inden üç
k›z ile üç erkek çocu¤a sahip olmuﬂtur.
Devran Baba, büyükbabas›n›n ﬁükrü A¤a lâkab›yla an›ld›¤›n›, onun da dedelerinden birisinin Koca Seyit ad›nda
ermiﬂ bir kiﬂi oldu¤unu; Koca Seyit’in bir
süre Tunceli’de ard›ndan Elaz›¤’da yaﬂad›¤›n› oradan da yaklaﬂ›k 170-180 y›l kadar önce Adana’ya gelip yerleﬂti¤ini söylemektedir. Âﬂ›k, Koca Seyit’in hayattayken leyleklerle Hacc’a gidip geldi¤ini, yörede buna benzer daha birçok kerameti-
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nin anlat›ld›¤›n›, öldükten sonra kendilerinin de aile mezarl›¤› olan ve Adana’n›n Yüzüncüy›l Mahallesi’nin biraz
yukar›s›ndaki mezarl›¤a defnedildi¤ini
belirtmektedir. Bu ermiﬂ kiﬂinin mezar›n›n bugün bir ziyaret yeri haline getirildi¤ini; herhangi bir dile¤i olanlar taraf›ndan ziyaret edildi¤ini, hatta bu ermiﬂe “Ya¤murcu Dede” de denildi¤ini ve
ya¤mur ya¤d›rmak için halk›n topluca
buraya geldi¤ini, Ya¤mur Dede’nin onlar› boﬂ çevirmedi¤ini de eklemektedir.
Âﬂ›k, ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula baﬂlam›ﬂ, ancak mezun olamadan üçüncü s›n›ftan ayr›lm›ﬂt›r. Askerli¤ine 1962 y›l›nda ‹zmir’de baﬂlam›ﬂ ve
1964 y›l›nda yine buradan terhis olmuﬂtur.
Geçimini önceleri babas› gibi çiftçilik yaparak sa¤layan Devran Baba, son
zamanlar›nda besteledi¤i türkülerini sanatç›lara vererek yani ald›¤› telif ücretleriyle sürdürmektedir.
Âﬂ›k 1960 y›l›nda komﬂular›n›n k›z›
olan Müzeyyen Han›m ile evlenmiﬂ ve bu
evlili¤inden ikisi k›z ikisi erkek olmak
üzere toplam dört çocu¤u olmuﬂtur. Çocuklar›n›n dördü de evli olan Devran Baba, 1999 y›l›nda yani 39 y›l aradan sonra eﬂiyle anlaﬂamay›p ayr› evlerde yaﬂamaya baﬂlam›ﬂ, ancak eﬂinden boﬂanmam›ﬂt›r. ﬁu an eﬂi, o¤ullar›ndan birinin
yan›nda kalmakta, kendisi ise Mersin’in
Gözne beldesinde yaﬂam›n› devam ettirmektedir. Mersin’i ilk kez bundan 35 y›l
önce gördü¤ünü, daha sonralar› buraya
ara s›ra geldi¤ini, ﬂehirde kendisine
dostlar edindi¤ini söyleyen âﬂ›k, 1999 y›l›nda eﬂiyle sorunlar yaﬂamaya baﬂlamas›yla beraber bir yayla yeri olan Gözne’ye yerleﬂti¤ini, beldenin havas›n›n
sa¤l›¤›na iyi geldi¤ini, manzaras›n› da
sevdi¤ini belirtmektedir.
II. SANATI
A. ÂﬁIKLI⁄I
Âﬂ›k, saza ilgisinin dört yaﬂlar›ndayken baﬂlad›¤›n› söyleyerek bununla
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ilgili ﬂu olay› anlatmaktad›r: “Dört yaﬂ›ndayken babaannemin çamaﬂ›r tokac›n›1 gizlice ald›m. Daha sonra büyükbabam›n çiftli¤indeki Bekâr adl› Arap at›n›n kuyru¤undan k›l kopararak bunu tokaca çakt›¤›m çivilere ba¤lad›m. Bu ﬂekilde ilk saz›m› kendim yapt›m ve buna
tokaç ad›n› verdim. Tokac›m›n teli koptu¤unda yine at›n kuyru¤undan k›l çekerdim. Çok ilginçtir ki at kendisinden
k›l alaca¤›m› anlar, kuyru¤unu bana
do¤ru yaklaﬂt›r›rd›. Bu durum bir süre
devam etti ve sonunda büyükbabam iﬂin
fark›na vararak at›n bana zarar verebilece¤i düﬂüncesiyle ona yaklaﬂmamam
konusunda beni uyard› ve daha sonra
amcama benim için bir saz ald›rtt›.”
At›n o halinden ve uysall›¤›ndan
çok etkilendi¤ini, sanki kendisini anlad›¤›n› belirten âﬂ›k, saz› al›n›nca kendi
kendine saz çalmay› ö¤rendi¤ini söylemektedir. Bu arada beﬂ-alt› yaﬂlar›na
geldi¤inde babas›n›n çiftliklerindeki
hayvanlar› bakmas› için bir çoban tuttu¤unu ve Çoban Mehmet ad› verilen bu
kiﬂinin çok iyi kaval çald›¤›n›, onun kaval›n›n na¤melerinin hâlâ kulaklar›ndan gitmedi¤ini de vurgulamaktad›r.
Âﬂ›¤›n kendi söyleyiﬂiyle saz çal›p
ﬂiir söylemeye karﬂ› yüre¤inde do¤uﬂtan
gelen bir istek vard›r. Kendisinin Bektaﬂî tarikat›na ba¤l› oldu¤unu söyleyen
âﬂ›k, Alevî-Bektaﬂî gelene¤i içerisinde
bulunmas› dolay›s›yla âyin-i cemlere kat›lm›ﬂ ve bu törenlerde dedelerin, zâkirlerin deyiﬂlerinden çok etkilenmiﬂtir.
Malatya, Maraﬂ, Erzincan vb. ﬂehirlerden gelen dedelerle ayn› ortamlarda bulunma f›rsat› yakalad›¤›n›, onlar›n ﬂiirleriyle büyüdü¤ünü söyleyen âﬂ›k, ‹zmir’deki askerli¤i s›ras›nda da Gedayî
Baba ad› verilen büyük bir pir ile tan›ﬂt›¤›n›, Bektaﬂîlik konusunda bu kiﬂiden
pek çok bilgi edindi¤ini belirtmektedir.
Âﬂ›k, usta-ç›rak iliﬂkisi içerisinde
yetiﬂmemiﬂ, ancak ayn› ortamda bulunhttp://www.millifolklor.com
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du¤u bu kiﬂileri usta kabul etmiﬂtir.
Kendisini geliﬂtirmek için di¤er âﬂ›klar›n ﬂiir kitaplar›n› da okudu¤unu, Yunus
Emre ve Kaygusuz Abdal’› çok be¤endi¤ini ifade etmektedir.
Adana’da do¤up büyüyen Devran
Baba, bizzat tan›ﬂm›ﬂ oldu¤u Âﬂ›k Veysel’in, bunun yan›nda Âﬂ›k Ali ‹zzet Özkan, Âﬂ›k Davut Sularî ve Âﬂ›k Mahzunî
ﬁerif’in ﬂiirlerini de çok sevdi¤ini, ayr›ca
günümüz âﬂ›klar›ndan olup ayn› çevrede
bulundu¤u Âﬂ›k Hac› Karak›lç›k, Âﬂ›k
Feymanî ve Âﬂ›k ‹mamî’yle de tan›ﬂt›¤›n›, onlar›n ﬂiirlerini de dinledi¤ini belirtmektedir.
Âﬂ›kl›k gelene¤inde önemli bir yeri
bulunan rüya görme ve rüyada bâde içme olay›, Devran Baba’da gerçekleﬂmemiﬂtir. Âﬂ›¤a, mahlâs› ise büyükbabas›
ﬁükrü A¤a taraf›ndan verilmiﬂtir. ﬁükrü
Y›lmaztürk, kendi büyükbabas›n›n vücudunda gördü¤ü baz› izleri torunu Mustafa ﬁahin Y›lmaztürk (Devran Baba)’te
gördü¤ü, bir baﬂka deyiﬂle büyükbabas›n› kendi torununda buldu¤u için âﬂ›¤a
“devretmek, dönmek” anlam›nda Devran
Baba ad›n› vermiﬂtir. Âﬂ›k, sonralar› bu
ismi ﬂiirlerinde mahlâs olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Âﬂ›k, ﬂiirlerini genellikle önce yaz›p
sonra saz eﬂli¤inde okudu¤unu, irticalen
çok ender olarak ﬂiir söyleyebildi¤ini, di¤er taraftan dokuz telli bir ba¤lamadan
çö¤üre kadar bütün sazlar› çok iyi çalabildi¤ini ifade etmektedir. Âﬂ›¤›n ﬂiirlerinden baz›lar› türkü halinde ‹zzet Alt›nmeﬂe, Arif Sa¤ gibi ünlü sanatç›lar taraf›ndan da okunmuﬂtur.
Devran Baba, kendisinin de bir devlet sanatç›s› oldu¤unu, 1960-1975 y›llar›
aras›nda Çukurova Radyosu’nda çal›ﬂt›¤›n›, daha sonraki dönemlerde ‹stanbul’a gidip burada kendisine bir çevre
edindi¤ini, ﬂimdi de ‹stanbul Radyosu’nda çal›ﬂt›¤›n› ve burada da türkülerini seslendirdi¤ini söylemektedir. Türhttp://www.millifolklor.com

kiye’nin hemen hemen birçok yerini gezip gördü¤ünü, halka aç›k birçok konser
verdi¤ini belirten âﬂ›k, ﬂimdiye kadar
birkaç kez kaset ç›kartm›ﬂ ve ﬂiirlerini
“Tarif Etme”2 baﬂl›¤› alt›nda kitap halinde bast›rm›ﬂt›r.
B. ﬁ‹‹RLER‹NDE B‹Ç‹M
Âﬂ›k ﬂiiri, belirli kurallara, kal›plara ve belirli düﬂüncelere sahip olmas› yönüyle bir tür halk klâsizmi oluﬂturmuﬂtur. Bu klâsik özellikler daha çok ﬂiirin
biçimle ilgili yap›s›nda kendini gösterir
(Artun 1996: 144). Biçim ya da ﬂekil ﬂiirin d›ﬂar›dan görülebilen özelliklerini
içine al›r ve bu özellikler kafiye örgüsü,
naz›m birimi ve ﬂiirin hacmi ﬂeklinde
aç›klanabilir (O¤uz 1993: 15).
Devran Baba’n›n incelemeye esas
ald›¤›m›z 18 ﬂiirini biçim yönünden inceledi¤imizde onun gelene¤e ba¤l› olmakla
birlikte yeni aray›ﬂlar içerisinde oldu¤u
da görülmektedir.
ﬁiirlerinin büyük bir bölümü 11’li
(3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17 no.lu ﬂiirler) hece ölçüsüyle yaz›lm›ﬂt›r. Ancak
8’li (1, 6, 8, 9, 18 no.lu ﬂiirler), bunun yan› s›ra 7’li (14 no.lu ﬂiir), 13’lü (10 no.lu
ﬂiir) hatta Adana âﬂ›kl›k gelene¤inde örneklerine az rastlanan 15’li (2 no.lu ﬂiir)
hece ölçüsüne sahip ﬂiirleri de bulunmaktad›r.
ﬁiirler, hacimleri aç›s›ndan incelendi¤inde ise yedi ﬂiirin (1, 3, 5, 7, 11, 13,
15 no.lu ﬂiirler) 3 dörtlükten, alt› ﬂiirin
(2, 4, 8, 9, 12, 14 no.lu ﬂiirler) 5 dörtlükten, dört ﬂiirin (10, 16, 17, 18 no.lu ﬂiirler) dört dörtlükten, bir ﬂiirin (18 no.lu
ﬂiir) 6, yine bir ﬂiirin (6 no.lu ﬂiir) de 7
dörtlükten oluﬂtu¤u görülmektedir.
Ele al›nan ﬂiirlerden ikisi hariç (7
ve 15 no.lu olanlar) tamam› abab, cccb,
dddb,... kafiye örgüsüne sahip olup birer
koﬂma örne¤idirler. Söz konusu metinlerden 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13 ve 17 no.lu
olanlar›nda birinci dörtlü¤ün ikinci ve
dördüncü, di¤er dörtlüklerin ise son di-

81

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61

zeleri nakaratt›r. Yine bu ﬂiirlerden 2 ve
10 no.lu olanlar›nda, musammat koﬂma
gibi dize içerisinde de kafiye yap›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂ ancak kafiyelerde tam bir baﬂar› sa¤lanamay›p benzer seslerle bir
uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da 2 no.lu ﬂiirden bir dörtlük verilmiﬂtir:
Özümü tüketti beni t›rsak etti y›ld›rd›
H›rs at›na bindi k›rbaç vurdu ﬂaha kald›rd›
Ordu ordu tümen tümen asker oldu sald›rd›
Cenk cenk süngüleﬂti pat pat düﬂtü dertler içimde
(2/2)

7 ve 15 no.lu ﬂiirlerde ise ababb,
cccbb, dddbb kafiye örgüsü kullan›lm›ﬂ
olup bunlar›n naz›m biçimi ayakl› koﬂmad›r. Ancak âﬂ›k ﬂiirinde koﬂman›n ilk
dörtlü¤ünün ikinci ve dördüncü, öteki
dörtlüklerinin de yaln›z dördüncü dizelerine 5 heceli ziyâde dizelerin eklenmesiyle oluﬂturulan ﬂiire ayakl› koﬂma ad›
verilmekle birlikte (Dilçin 1995: 312) burada üzerinde durdu¤umuz 7 ve 15 no.lu
ﬂiirlerde ilk dörtlüklerin ikinci dizesinden sonra ayr› bir dizenin eklenmedi¤i,
ayr›ca dörtlüklerin sonuna yerleﬂtirilen
dizelerin di¤er dizelerle ayn› ölçüye yani
11’li hece ölçüsüne sahip oldu¤u görülmektedir. Örnek olmas› aç›s›ndan bu ﬂiirlerden bir dörtlük aﬂa¤›da yer almaktad›r:
Y›kt›n viran ettin gönül ﬂehrini
Senelerdir baykuﬂ öttürdün felek
C›rnak takt›n verdin aﬂk›n zehrini
Ekme¤ime kat›k ettirdin felek
Sen bana her zaman çektirdin felek (7 / 1)

‹ncelemeye al›nan 18 ﬂiirin kafiyeleri üzerinde duruldu¤unda ise yar›m
kafiye, tam kafiye ve zengin kafiyenin
hatta yer yer tunç kafiyenin kullan›lm›ﬂ
oldu¤u görülmektedir.
C. ÜSLÛP ÖZELL‹KLER‹
Bir sanatç›n›n mizac›, kültürü, içinde bulundu¤u ruh hali, d›ﬂ dünyaya bak›ﬂ›, seslendi¤i kitleyle iliﬂkisi, dili kullanma ﬂekli onun üslûbunu belirleyen en
önemli unsurlard›r (Artun 1996: 153).
Devran Baba’n›n da üslûbunun be-
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lirlenmesinde onun içinde do¤up büyüdü¤ü çevrenin, karakter özelliklerinin,
kültürünün, ﬂiirlerindeki kelime seçiminin, anlat›m özellikleri ve anlat›m kal›plar›n›n k›sacas› dil malzemesini kullanma biçiminin etkili oldu¤u görülmektedir.
a. Kelime Kadrosu
Devran Baba’n›n ﬂiirlerinde âﬂ›kl›k
gelene¤inin kelime kadrosunun yerel kelimelerle beslendi¤i dikkati çekmektedir.
Dinî-tasavvufî konulu ﬂiirlerinde ise Alevî-Bektaﬂî kültürünü yans›tan zengin
bir kelime kadrosunun bulundu¤u gözlenmektedir.
1. Maddî Aﬂk›n ‹ﬂlendi¤i ﬁiirler
Bülbül, gül, nergis gözlü, ruh, ömür,
ateﬂ, derbeder, viran, gönül ﬂehri, baykuﬂ, felek, aﬂk›n zehiri, da¤, can, cellat,
yara, zehir sar›s›, sine, baykuﬂ, gurbet,
hasretlik ac›s›, beden, al›n (al›nyaz›).
2. ‹lâhî Aﬂk›n ‹ﬂlendi¤i ﬁiirler
Sine, üçler beﬂler, “ateﬂ, hava, toprak ve su”, gurbet, gizli yaz›, s›r, beden,
ruh, gönül, secde, Kâbe, bülbül, ar›, bal,
yol, Muhammet-Ali, Fatma Ana, Yunus,
K›z›l deli, Hac› Bektaﬂ Veli, Ethem, hac›,
gaflet, s›rl› s›r, deniz, umman, derya,
Hak, kul, aﬂk, yâr, Veysel Karanî, Yemen
çölleri, Eshab-› Kehf, âﬂ›k, gönül aynas›,
Hicaz, miraç, nur, dert, divane, avare, biçare, Koca Seyit, dil, yüce da¤, yürek baﬂ›, kor ateﬂ, dide, kanl› yaﬂ, aﬂk közü, öz,
alem, can gözü, Hak yolu, cahiller meclisi, köle, esir, Mansur, dâr, gönül bahçesi,
gonca gül, gül, dost, cemal, hakikat ﬂehri, Hac, post, dost kap›s›, kurban, hak
nuru, bir, pir, er, eren, gönül taht›, usta
el.
3. Nasihat Konulu ﬁiirler
Dert, el (yabanc›), tembel, düﬂman,
dost, nar (ateﬂ), dil yaras›, öz, can gözü,
misafir, cahil, kardeﬂ, gönül, borç, devlet, hizmet, yokluk ateﬂi, a¤a.
4. Adlar
a. Yer Adlar›: Adana, ‹stanbul, K›r›m, Yemen, Hicaz.
http://www.millifolklor.com
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b. Türk-‹slâm Kültüründen Al›nan
Adlar: Azrail, Fatih Sultan Mehmet.
c. Tasavvuf Kültüründen Al›nan
Adlar: Eyup Peygamber, MuhammetAli, Fatma Ana, Yunus Emre, K›z›l Deli,
Hac› Bektaﬂ Veli, Ethem (‹brahim Ethem), Veysel Karanî, Koca Seyit, Mansur (Hallac-› Mansur), Nesimî.
b. Anlat›m ﬁekilleri
Devran Baba, ﬂiirlerinde âﬂ›kl›k gelene¤indeki baz› anlat›m ﬂekillerinden
yararlanm›ﬂt›r.
1. Nasihat Yoluyla Anlat›m
Âﬂ›k, dinî ve toplumsal konularda
insanlara ö¤üt vermek istedi¤inde bu
anlat›m yolunu kullanm›ﬂt›r.
Laf›n› bil çok konuﬂma
Azc›k diline sahip ol
Derdini ele dan›ﬂma
Azc›k diline sahip ol (8 / 1)
Ac› olur dil yaras›
Bir türlü ç›kmaz karas›
Bozulur dostun aras›
Azc›k diline sahip ol (8 / 4)
Yanmam›ﬂ aﬂk közüynen
Konuﬂamaz özüynen
Aleme can gözüynen
Bakmayandan uzak dur (14 / 2)

2. Do¤rudan Anlat›m
Âﬂ›k, ﬂiirlerinde kendi yaﬂam›yla ilgili baz› olaylar› anlatmak ya da dinî-tasavvufî konularda ö¤retici bilgiler vermek istedi¤inde do¤rudan anlat›m yolunu tercih etmiﬂtir.
Yoluna bakmaktan bakar kör oldum
Nergis gözlüm senden ayr› düﬂeli
Didik didik diddim saç›m› yoldum
Nergis gözlüm senden ayr› düﬂeli (5 / 1)
Dost kap›s› bizim kap›
Girene kurban oluruz
‹nsan Hak nurundan yap›
Görene kurban oluruz (18 /1)
Söyle Devran Baba yeri
D›ﬂta durma gir içeri
Hak yoluna can› seri
Verene kurban oluruz (18 / 6)

3. Tahkiye
Devran Baba, tarihî olaylar›n anlat›lmas›yla, insan›n ve evrenin yarat›l›http://www.millifolklor.com

ﬂ›yla, insan›n Allah’a ulaﬂmas›yla ilgili
ﬂiirlerde tahkiye yani hikâye etme anlat›m ﬂeklini kullanm›ﬂt›r.
Bizans ordusunu yard›n
Gülle att›n suru k›rd›n
Türklere arma¤an verdin
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak (6 / 2)
ﬁükür ikiyi bir ettik
Hak yoluna do¤ru gittik
Çekirdekten meyva diktik
Derene kurban oluruz (18 / 2)
Veysel Karani’yle epey çobanl›k ettim
Yemen çöllerinde kald›m çok deve güttüm
Eshab-› Kehf ile üç yüz dokuz y›l yatt›m
K›rbaçland›m sand›m kalkt›m s›r ald›m geldim
(10/3)

c. Anlat›m Kal›plar›
Âﬂ›k edebiyat›nda ﬂiirlerini irticalen söyleyen âﬂ›klar, kelime seçiminde
yeteri kadar zaman bulamad›klar› için
kimi zaman gelene¤in haz›r söz ve kal›plar›ndan yararlanarak kendilerine özgü
yeni bir söyleyiﬂ yaratm›ﬂlard›r. Bu durum günümüzde ﬂiirlerini yazarak okuyan âﬂ›klar için de geçerli olup Devran
Baba’da da görülmektedir.
1. Tekrir (Yineleme) Yoluyla Anlat›m
Âﬂ›k, sözün etkisini güçlendirebilmek, duygu ve düﬂüncelerini daha yo¤un
bir ﬂekilde anlatabilmek amac›yla tekrir
(yineleme) yoluyla anlat›ma baﬂvurmuﬂtur.
Her an›mda günüm haftam ay›m y›l›m sa¤›ld›
Derdin burgac›na düﬂtüm döndüm ruhum da¤›ld›
Deste deste harman harman y›¤›n y›¤›n y›¤›ld›
Yük yük böcekleﬂti bit bit uçtu dertler içimde (2/3)
Aﬂ›lmaz da¤lardan aﬂ›rd›n beni
Yollar›m dolaﬂt› ﬂaﬂ›rd›n beni
Ummanken damlada cuﬂurdun beni
Deryalarda bal›k güttürdün felek
Oltam› kayaya takt›rd›n felek (7/2)

2. Edebî Sanatlarla Anlat›m
Devran Baba, anlat›m›na güzellik,
canl›l›k ve daha etkili bir güç verebilmek
için çeﬂitli edebî sanatlardan yararlanm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde duygu ve düﬂüncelerini, hayâl ve sembollerle anlatarak ﬂiirini
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anlam ve estetik bak›m›ndan güzelleﬂtirmek istemiﬂtir.
Vücudum ﬂehrinde ﬂimﬂek çakt› y›ld›r›m düﬂtü
Yand› yüre¤imin baﬂ› dumdum suyunu içti
Damar›m zil att› boy boy oldu ç›nar› geçti
Kök kök göbekleﬂti dik dik ç›kt› dertler içimde (2/4)

(Vücut, ﬂehre benzetildi¤i için teﬂbih sanat› yap›lm›ﬂt›r. Dertler, ﬂimﬂek ve
y›ld›r›ma benzetilmesi nedeniyle aç›k istiare vard›r. Ayr›ca s›k›nt›lar›n, dertlerin
çoklu¤u ve bunlar›n verdi¤i ac›, ﬂimﬂe¤in
çakmas› ya da y›ld›r›m düﬂmesiyle ifade
edildi¤i için mübala¤a da yap›lm›ﬂt›r.
Yüre¤e baﬂl› olma özelli¤inin verilmesi,
yine yüre¤in dumdum suyunu içti¤inin
belirtilmesi dolay›s›yla kiﬂileﬂtirme söz
konusu olup burada kapal› istiare ve teﬂhis vard›r. Ayn› zamanda yüre¤in dertten yanmas›, dertlerin ç›nar a¤ac›n›n boyu gibi büyümesi ve çiçek ya da bitki gibi göbekleﬂmesi, dik dik ç›kmas› yönleriyle mübala¤a yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca dertler ç›nara ve bitkiye benzetildi¤i için teﬂbih vard›r. Boy boy, kök kök, dik dik kelimeleriyle de tekrir sanat› söz konusudur.)
ﬁu Devran Baba’n›n bir bak hal›na
Gurbet kara bir renk çalm›ﬂ al›na
Nerde isen gel kon dudun dal›na
Bari sen öt baykuﬂ hanem ﬂenelsin (13 / 3)

- Ac› olur dil yaras› (8 / 4)
(A¤›r, kötü söz, gönülde büyük bir
k›rg›nl›k b›rak›r.)
4. Deyimler
Âﬂ›¤›n ﬂiirlerinde, sözlü gelenekteki
en önemli söz kal›plar›ndan olan deyimlerin s›kça kullan›ld›¤› görülmektedir.
Âﬂ›k, hemen her yörede rastlanan dolay›s›yla herkes taraf›ndan bilinen deyimlerin yan› s›ra yöresel deyimleri de kullanm›ﬂt›r.
Özümü tüketti beni t›rsak etti y›ld›rd› (2 / 2)
Derdin burgac›na düﬂtüm döndüm ruhum da¤›ld› (2/3)
Yük yük böcekleﬂti bit bit uçtu dertler içimde (2 / 3)
Yand› yüre¤imin baﬂ› dumdum suyunu içti (2 / 4)
Ateﬂiyle her gün yanar a¤lar›m (3 / 2)
Sineme köz bast›m üter da¤lar›m (3 / 2)
Devran Babam kara ba¤la sen gayr› (3 / 3)
Yoluna bakmaktan bakar kör oldum (5 / 1)
Savurdum ömrümü k›rd›m yabay› (5 / 3)
C›rnak takt›n verdin aﬂk›n zehrini (7 / 1)
Ac› olur dil yaras› (8 / 4)
Kendi kendin bil ol hac› (9 / 4)
Gönül aynas›n› sildim tozunu ald›m (10 / 4)
Ba¤r›mda gezdirdim tam otuz sene (11 / 1)
Can›m› s›zlatt› gece yar›s› (11 / 2)
Sinem çizik çizik çiziktir benim (12 / 2)
Gurbet kara bir renk çalm›ﬂ al›na (13 / 3)
Yanmam›ﬂ aﬂk közüynen (14 / 2)
S›rlar›n› aç›n halka duyurun (15 / 3)
Yokluk ateﬂinde yand›ranlar›n (17 / 4)
Serene kurban oluruz (18 / 4) vb.

Kime esir gönlüm s›rd›r söylemem
Dakkam as›r oldu rahat ölemem
Birden kesir ç›kt› tövbe bölemem
Hesap edip bire katsan ne olur
Mansur gibi dara taksan ne olur (15/2)

5. Yerel Dille Söyleyiﬂ
Devran Baba’n›n ﬂiirlerinde âﬂ›kl›k
gelene¤ine özgü kelime kadrosunun yöresel söyleyiﬂlerle zenginleﬂtirildi¤i görülmektedir. Âﬂ›k, duyuﬂ ve düﬂüncelerini, içinde yaﬂad›¤› insanlar›n diliyle aktararak onlarla bütünleﬂmiﬂ, di¤er taraftan kendine özgü bir üslûba sahip olmuﬂtur.

(Hallac-› Mansur’un dara¤ac›nda
as›lmas› olay›na telmih yap›lm›ﬂt›r.)
3. Atasözleri
Devran Baba, düﬂüncelerini k›sa
ama anlaml› bir ﬂekilde dile getirmek,
ﬂiirlerinde etkileyici bir anlat›m sa¤lamak için bazen atasözlerinden yararlanm›ﬂt›r.

Özümü tüketti beni t›rsak etti y›ld›rd› (2 / 2)
Yand› yüre¤imin baﬂ› dumdum suyunu içti (2 / 4)
Çevresi göverdi mosmor morard› kapkara (2 / 5)
Sineme köz bast›m üter a¤lar›m (3 / 3)
Didik didik diddim saç›m› yoldum (5 / 1)
Savurdum ömrümü k›rd›m yabay› (5 / 3)
Kimde hal kald› dipriye (6 / 4)
Çok konuﬂma kaba saba (8 / 5)
Tokaçland›m yundum yundum ar›ld›m geldim (10/1)
Yüre¤imin baﬂ› eziktir benim (12 / 4)
Gönlüm üzük üzük üzüktür benim (12 / 5) vb.

(‹kinci dizedeki al›n kelimesi hem
“al›nyaz›” hem de “senin al›n yani k›rm›z› rengin” anlam›nda kullan›ld›¤› için
burada îham sanat› yap›lm›ﬂt›r.)
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D. ﬁ‹‹RLER‹NDE ‹ÇER‹K
Devran Baba’n›n incelemeye al›nan
18 ﬂiiri, konular› bak›m›ndan “âﬂ›k edebiyat›” ve “dinî-tasavvufî halk edebiyat›”
olmak üzere iki gruba ayr›lmakta olup
ﬂiirlerin her birine konular› göz önünde
bulundurularak uygun bir baﬂl›k verildi¤i görülmektedir.
Âﬂ›k edebiyat› baﬂl›¤› alt›nda yer
alan toplam 9 ﬂiir bulunmaktad›r. Bunlardan 1 no.lu ﬂiirde ﬂehir olarak Adana’n›n güzellikleri, 2 no.lu ﬂiirde dertlerden, s›k›nt›lardan ﬂikâyet, 5 no.lu ﬂiirde
sevgiliye duyulan özlem, 6 no.lu ﬂiirde
‹stanbul’daki çevre kirlili¤i ve sosyo-kültürel hayattaki yozlaﬂm›ﬂl›k, 7 no.lu ﬂiirde bu dünyada çekilen s›k›nt›lardan dolay› fele¤i suçlayarak ondan ﬂikâyette
bulunma, 8 ve 17 no.lu ﬂiirlerde yaﬂamla
ilgili insanlara ö¤üt verme, 11 no.lu ﬂiirde sevgiliye intizar etme, 13 no.lu ﬂiirde
sevdiklerine özlem duyma ve yaln›zl›ktan ﬂikâyet etme konular› iﬂlenmiﬂtir.
Bunlar›n türleri göz önünde bulunduruldu¤unda ise 1 ve 5 no.lu ﬂiirlerin güzelleme, 2, 6, 7, 11 ve 13 no.lu ﬂiirlerin taﬂlama, 8 ve 17 no.lu ﬂiirlerin ise nasihat
olduklar› görülmektedir.
Dinî-tasavvufî halk edebiyat› bölümündeki ﬂiirlerin say›s› da 9’dur. Bu örneklerden 3 no.lu ﬂiirde Allah’› arama, 9
no.lu ﬂiirde gönüle sesleniﬂ, gönülün tasavvuftaki yeri ve önemi, 12 no.lu ﬂiirde
dertlerden ﬂikâyet etme ve dünya mal›
mülkünden vazgeçme, 14 no.lu ﬂiirde ilâhî aﬂk konusunda ö¤üt, 15 ve 16 ﬂiirlerde ilâhî aﬂk, 18 no.lu ﬂiirde Hak yolu konular› ele al›nm›ﬂt›r. Âﬂ›¤›n Bektaﬂî tarikat›na ba¤l› olmas› dolay›s›yla bu ﬂiirlerin naz›m türü nefestir. 4 no.lu ﬂiirde ise
insan ruhunun Allah’tan ç›karak âlemi
dolaﬂmas› ve yine Allah’a ulaﬂmak için
evrende çeﬂitli evrelerden geçiﬂi konu
edilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde 10 no.lu ﬂiirde de
ruhun Allah’tan ç›k›p bütün varl›klardan geçerek evrende süzülmesi yani dohttp://www.millifolklor.com

laﬂmas› ve sonunda Allah’a varmas› düﬂüncesinin iﬂlendi¤i görülmektedir. Bu
yönüyle 4 ve 10 no.lu ﬂiirler, birer devriye örne¤idir.
Görüldü¤ü gibi Devran Baba âﬂ›k
edebiyat› alan›na giren ﬂiirlerinde kendi
özlem ve s›k›nt›lar›ndan, çevresindeki
güzelliklerden veya de¤iﬂimlerden bahsetmiﬂ, yeri geldi¤inde insanlara yaﬂamla ilgili ö¤ütler vermiﬂtir.
Âﬂ›k, Alevî-Bektaﬂî edebiyat gelene¤i içerisinde yer alan dinî-tasavvufî ﬂiirlerinde ise, Allah’› arama, gönül denilen
cevherde aﬂk› bulma, tasavvufî anlay›ﬂa
göre dünyan›n s›rr› ve ilâhî aﬂk konular›n› ele alm›ﬂt›r. Devran Baba’n›n bu ﬂiirleri, Alevî-Bektaﬂî ﬂiirinin propaganda
ﬂiiri olmaktan uzaklaﬂarak günümüzde
Allah aﬂk›, Hak yolu, insan sevgisi, dünya mal›-mülküne de¤er vermeme gibi
daha genel konulardan bahsetti¤ini, bütün insanlar› kucaklayan ve güzel ahlâkl› olma konusunda önerilerde bulunan yeni bir ﬂekil almaya baﬂlad›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r.
SONUÇ
Adana’da do¤up büyüyen ve as›l ad›
Mustafa ﬁahin Y›lmaztürk olan Devran
Baba, küçük yaﬂlarda âﬂ›kl›k gelene¤ine
ilgi duymuﬂ ve kendi kendini yetiﬂtirmiﬂ
günümüz âﬂ›klar›ndan biridir.
Âﬂ›kl›¤a baﬂlamas›nda Alevî-Bektaﬂî edebiyat örneklerini dinlemesinin ve
ayn-i cemlere kat›lmas›n›n etkisi olmuﬂtur. Ayr›ca Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal’›n ﬂiirlerini okumas›, Âﬂ›k Veysel,
Âﬂ›k Mahzunî ﬁerif gibi önemli âﬂ›klardan etkilenmesi ve Adanal› âﬂ›klarla ayn› çevrede bulunmuﬂ olmas› da bu konuda önemli rol oynam›ﬂt›r.
Âﬂ›¤a, Devran Baba mahlâs› büyükbabas› ﬁükrü Y›lmaztürk taraf›ndan verilmiﬂtir. Saz›n her türünü çok iyi çalabilen âﬂ›k, günümüz âﬂ›klar›n›n baz›s›nda
görüldü¤ü gibi, ﬂiirlerini genellikle önce
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yaz›p sonra saz eﬂli¤inde okumakta, ender olarak do¤açlama ﬂiir söyleyebilmektedir.
Devran Baba, ﬂiirlerinin halka ulaﬂt›r›lmas›nda sözlü ortam›n yan› s›ra yaz›l› ve elektronik kültür ortamlar›ndan da
yararlanm›ﬂ; halka aç›k birçok konser
vermiﬂ, birkaç kaset ç›kartm›ﬂ, ﬂiirlerini
kitap halinde bast›rm›ﬂ ve uzun süre radyoda çal›ﬂm›ﬂ hâlâ da çal›ﬂmaktad›r. Bu
durum Devran Baba’n›n günümüz de¤iﬂen ortam ve ﬂartlar›na uyum sa¤layarak
sanat›n› yeniden ﬂekillendirdi¤ini göstermekle birlikte âﬂ›k ﬂiirinin art›k gelenekle beslenemedi¤i için yeni bir boyut ald›¤›n› gözler önüne sermesi bak›m›ndan da
dikkati çekmektedir.
Âﬂ›k, ﬂiirlerini genellikle koﬂma tarz›nda yazm›ﬂ ve daha çok 11’li ve 8’li, bazen de 7’li, 13’lü ve hatta 15’li hece ölçüsünü de kullanm›ﬂt›r. Ayr›ca âﬂ›kl›k gelene¤inde pek rastlanmayan yeni ﬂekilleri deneyerek veya dörtlük içerisinde
birçok benzer sesi ayn› anda kullanarak
ya da ﬂiirlerine baﬂl›k koyarak yeni aray›ﬂlar içerisine girmiﬂ; özgün ve farkl›
ürünler ortaya koymaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Do¤al ve ak›c› bir üslûba sahip olan
âﬂ›k, duygu ve düﬂüncelerini, hayâllerini
anlat›rken ﬂiirlerinde âﬂ›kl›k gelene¤inin kelime kadrosunun yan›nda yerel
söyleyiﬂleri de kullanm›ﬂ, kendine has
üslûbuyla geleneksel anlat›m ﬂekillerinden ve anlat›m kal›plar›ndan yararlanm›ﬂt›r.
Bektaﬂî oldu¤unu belirten Devran
Baba, âﬂ›k edebiyat›n›n güzelleme, taﬂlama, nasihat konulu ﬂiirlerinin yan› s›ra Alevî-Bektaﬂî gelene¤ine ba¤l› ﬂiirleriyle de sesini geniﬂ halk kitlelerine duyurmuﬂtur. Di¤er taraftan âﬂ›¤›n dinî-tasavvufî konulu ﬂiirleri, Alevî-Bektaﬂî ﬂiirinin günümüzde bütün insanlara seslenen yap›s›yla yeni bir ﬂekil ald›¤›n› göstermesi aç›s›ndan da önemli bir görünüm sergilemektedir.
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MET‹NLER
1
Adana’da
Seher vakti bülbül gülde
Bir hoﬂ olur Adana’da
Türkü dolu m›zrap telde
Bir hoﬂ olur Adana’da
Çiçeklerin âlâs› var
Peteklerin balyas› var
Kekik kokan bal ya¤› var
Bir hoﬂ olur Adana’da
Devran Baba sana hayran
‹çli köfte dolma ayran
Duble beyti kebap ﬂalgam
Bir hoﬂ olur Adana’da
2
Dertler ‹çimde
Nergislik mi lale sümbül reyhan merdoﬂ gülﬂen mi
Renk renk çiçekleﬂti tek tek açt› dertler içimde
Bal ar›s› o¤ul verdi uçtu baldan yesem mi
Denk denk petekleﬂti yük yük taﬂt› dertler içimde
Özümü tüketti beni t›rsak etti y›ld›rd›
H›rs at›na bindi k›rbaç vurdu ﬂaha kald›rd›
Ordu ordu tümen tümen asker oldu sald›rd›
Cenk cenk süngüleﬂti pat pat düﬂtü dertler içimde
Her an›mda günüm haftam ay›m y›l›m sa¤›ld›
Derdin burgac›na düﬂtüm döndüm ruhum da¤›ld›
Deste deste harman harman y›¤›n y›¤›n y›¤›ld›
Yük yük böcekleﬂti bit bit uçtu dertler içimde
Vücudum ﬂehrinde ﬂimﬂek çakt› y›ld›r›m düﬂtü
Yand› yüre¤imin baﬂ› dumdum suyunu içti
Damar›m zil att› boy boy oldu ç›nar› geçti
Kök kök göbekleﬂti dik dik ç›kt› dertler içimde
Devran Baba n’oldu bülbül gibi düﬂtün bin zara
Yan›ndan yönünden Eyüp gibi aç›ld› yara
Çevresi göverdi mosmor morard› kapkara
Tek tek hep depreﬂti kat kat piﬂti dertler içimde
3
O Nerde
Sevdi¤imi kay›p ettim arar›m
Kurtlar kuﬂlar deyin hele o nerde
Gözüme görünen neyse sorar›m
Da¤lar taﬂlar deyin hele o nerde
Ateﬂiyle her gün yanar a¤lar›m
Sineme köz bast›m üter da¤lar›m
Ac›s›yla coﬂar coﬂar ça¤lar›m
Sular yaﬂlar deyin hele o nerde
Devran Babam kara ba¤la sen gayr›
Sevdi¤inden düﬂtüm düﬂeli ayr›
Kula¤›na gelmiyor mu bu ça¤r›
Üçler beﬂler deyin hele o nerde
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4
Sürgün
Zamans›z bir mekân buralarday›m
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Ateﬂ hava toprak ve sularday›m
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Çekirdekten meyva otlardan ete
Bakt›m a¤› kat›k olmuﬂ ﬂerbete
Zaman tünelinden geldim gurbete
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Bir mezarl›k taﬂta sevmek yaz›l›
Bir fermanl›k suçta sevmek as›l›
Bir dakkal›k düﬂte sevmek yaz›l›
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Okunmuyor gizli yaz› al›nda
Bu ne muhteﬂem s›r ar› bal›nda
Iﬂ›k kümesinde saman yolunda
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Beden mahpushane ruhen mahkûmum
ﬁu koca uzayda çölde bir kumum
Size diyor Devran Baban›z duyun
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
5
Nergis Gözlüm
Yoluna bakmaktan bakar kör oldum
Nergis gözlüm senden ayr› düﬂeli
Didik didik diddim saç›m› yoldum
Nergis gözlüm senden ayr› düﬂeli
Nas›l yaﬂad›¤›m bilemiyorum
Her gün a¤›t yakar gülemiyorum
Ruhum Azrail’e veremiyorum
Nergis gözlüm senden ayr› düﬂeli
Savurdum ömrümü k›rd›m yabay›
Ateﬂ att›m yakt›m y›kt›m yuvay›
Derbeder eyledin Devran Baba’y›
Nergis gözlüm senden ayr› düﬂeli
6
‹stanbul’a Bak
Koca Fatih Sultan Mehmet
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
Çöplük kokar demet demet
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
Bizans ordusunu yard›n
Gülle att›n suru k›rd›n
Türklere arma¤an verdin
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
Akmaz kurumuﬂ nehirin
Gençli¤e verir zehirin
Sahipsiz kalm›ﬂ ﬂehirin
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
Ad›n› verdik köprüye
Kimde hal kald› dipriye
Yumulduk döndük kipriye
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
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Bana olur zalim gurbet
Orda durmak ac› zulmet
E¤er olmaz size zahmet
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
Ermenileri Rumlar›
Geçtin gittin K›r›mlar›
Çok kötüdür durumlar›
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
Ne gül kald› ne sarmaﬂ›k
Yaﬂant›s› çok karmaﬂ›k
Devran Baba sana âﬂ›k
Kalk da ﬂu ‹stanbul’a bak
7
Felek
Y›kt›n viran ettin gönül ﬂehrini
Senelerdir baykuﬂ öttürdün felek
C›rnak takt›n verdin aﬂk›n zehrini
Ekme¤ime kat›k ettirdin felek
Sen bana her zaman çektirdin felek
Aﬂ›lmaz da¤lardan aﬂ›rd›n beni
Yollar›m dolaﬂt› ﬂaﬂ›rd›n beni
Ummanken damlada cuﬂurdun beni
Deryalarda bal›k güttürdün felek
Oltam› kayaya takt›rd›n felek
Devran Baba do¤ru yolundan sapmaz
Kartal bile yavru kuﬂlar› kapmaz
Senin yapt›¤›n› Azrail yapmaz
Can›m› cellada satt›rd›n felek
Yarama tuz biber att›rd›n felek
8
Sahip Ol
Lâf›n› bil çok konuﬂma
Azc›k diline sahip ol
Derdini ele dan›ﬂma
Azc›k diline sahip ol
Söz k›ymetli boﬂa atma
Pis bir tembel gibi yatma
Demirciye alt›n satma
Azc›k diline sahip ol
Düﬂman›n› dostun sanma
H›yar diyenlere kanma
Bir lâf deyip nara yanma
Azc›k diline sahip ol
Ac› olur dil yaras›
Bir türlü ç›kmaz karas›
Bozulur dostun aras›
Azc›k diline sahip ol
Tut dilini Devran Baba
Çok konuﬂma kaba saba
Adamlara de merhaba
Azc›k diline sahip ol
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9
Gönül

12
Benim

Secde edip de süpür sil
Kâbeden hiç kopma gönül
Sana senden yak›nd›r bil
Baﬂka yere tapma gönül

Nas›l anlatay›m nas›l söyleyim
Derdim s›ra s›ra diziktir benim
Sorma babam ben her zaman böyleyim
Akl›m aya¤›ma k›z›kt›r benim

Bülbül konar daldan dala
Ar› uçar baldan bala
Düﬂ hele bir haldan hala
Kimseden huy kapma gönül

Varl›¤›ndan yoksul divaneyim ben
Arada dolaﬂan avareyim ben
Herkes vurabilir biçareyim ben
Sinem çizik çizik çiziktir benim

Bu yol Muhammet-Ali’nin
Yunus’un K›z›l Deli’nin
Hac› Bektaﬂî Veli’nin
Yolundan hiç sapma gönül

Git Koca Seyit’e bir dilek dile
Hiç kimseyi muhtaç etmesin ele
Gözüm göre göre dil bile bile
Ruhum bedenimden beziktir benim

Zulüm etme sana ac›
Ethem ol at taht› tac›
Kendi kendin bil ol hac›
Baﬂka bir ﬂey yapma gönül
Devran Baba’n›n evisin
Bilmiyorsun sen delisin
Fatma Ana’n›n elisin
At gafleti yatma gönül
10
S›rl› S›r
Uçsuz bucaks›z bir deniz umman deryadan
Burgaçland›m döndüm durdum durald›m geldim
Milyar sene yatt›m kald›m kalkt›m üryadan
Tokaçland›m yundum yundum ar›ld›m geldim
Çok ﬂükür ki düﬂtüm haznan hak neﬂesine
Gönlüme akan›n durdum kul köﬂesine
Aﬂk tapas› oldum girdim yar ﬂiﬂesine
Tukaçland›m dondum ç›kmam ar ald›m geldim
Veysel Karanî’yle epey çobanl›k ettim
Yemen çöllerinde kald›m çok deve güttüm
Eshab-› Kehf ile üç yüz dokuz y›l yatt›m
K›rbaçland›m sand›m kalkt›m s›r ald›m geldim
Bak›n ﬂimdi Âﬂ›k Devran bir Baba oldum
Gönül aynas›n› sildim tozunu ald›m
Leylek oldum uçtum gittim hicaza kondum
Miraçland›m yüzüm sürdüm nur ald›m geldim

‹yi günde dostlar vard› kaçt›lar
Rahvan atla yüce da¤lar aﬂt›lar
Derdimi söyledim bana ﬂaﬂt›lar
Yüre¤imin baﬂ› eziktir benim
‹stemem dünyan›n mal› mülkünü
Kim giyerse giysin samur kürkünü
Devran Babam kime çald›n türkünü
Gönlüm üzük üzük üzüktür benim
13
Hanem ﬁenelsin
Herkes gitti yaln›z baﬂ›ma kald›m
Bari sen öt baykuﬂ hanem ﬂenelsin
Yediden yetmiﬂe gurbete sald›m
Bari sen öt baykuﬂ hanem ﬂenelsin
Hasretlik ac›s› zehirden ac›
Zaten ruh bedenden olmuﬂ davac›
Her ö¤ün serçen var kuﬂlar›n tac›
Bari sen öt baykuﬂ hanem ﬂenelsin
ﬁu Devran Baba’n›n bir bak hal›na
Gurbet kara bir renk çalm›ﬂ al›na
Nerde isen gel kon dudun dal›na
Bari sen öt baykuﬂ hanem ﬂenelsin
14
Uzak Dur

11
Ç›ng›rakl› Y›lan

Sinesinde kor ateﬂ
Yakmayandan uzak dur
Didesinde kanl› yaﬂ
Akmayandan uzak dur

Ba¤r›mda gezdirdim tam otuz sene
Ç›ng›rakl› y›lan ç›kt› sevdi¤im
Ne sülü¤e benzer ne de akrebe
Ç›ng›rakl› y›lan ç›kt›m sevdi¤im

Yanmam›ﬂ aﬂk közüynen
Konuﬂamaz özüynen
Aleme can gözüynen
Bakmayandan uzak dur

Yüzüme püskürttü zehir sar›s›
Can›m› s›zlatt› gece yar›s›
Halt etmiﬂ bin tane eﬂek ar›s›
Ç›ng›rakl› y›lan ç›kt› sevdi¤im

Hak yolunda baﬂ›n›
Vermez e¤er kaﬂ›n›
Misafirden aﬂ›n›
Saklayandan uzak dur

Her gece sinemde uyuttum onu
Hemen hemen her gün avuttum onu
Söyle Devran Baba ne oldu sonu
Ç›ng›rakl› y›lan ç›kt› sevdi¤im

Düﬂman›n güçlüsünden
‹nsan›n içlisinden
Cahiller meclisinden
Kakmayandan uzak dur
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Devran Baba dilini
Tut k›rarlar belini
Kardeﬂine elini
Tutmayandan uzak dur
15
Ne Olur
Sen ulu bir ç›nar ben de dal›n›m
Beni k›r›p yere atsan ne olur
Ben senin mal›n›m hem de kulunum
Köle pazar›nda satsan ne olur
Sürüden sürüye katsan ne olur
Kime esir gönlüm s›rd›r söylemem
Dakkam as›r oldu rahat ölemem
Birden kesir ç›kt› tövbe bölemem
Hesap edip bire katsan ne olur
Mansur gibi dara taksan ne olur
Devran Baba teslim oldu buyurun
S›rlar›n› aç›n halka duyurun
Belki bir aç vard›r karn›n doyurun
‹tlere yal yap›p atsan ne olur
Çamura çirkefe batsam ne olur

ﬁu Devran Baba’y› kand›ranlar›n
Yokluk ateﬂinde yand›ranlar›n
Oy kendini a¤a sand›ranlar›n
Baﬂ› bitten gönlü dertten kurtulmaz
18
Kurban Oluruz
Dost kap›s› bizim kap›
Girene kurban oluruz
‹nsan Hak nurundan yap›
Görene kurban oluruz
ﬁükür ikiyi bir ettik
Hak yoluna do¤ru gittik
Çekirdekten meyva diktik
Derene kurban oluruz
Hünkâr Bektaﬂ pirimizdir
Dost Nesimî derimizdir
Miskin Yunus erimizdir
Erene kurban oluruz

16
Tarif Etme

Aç›kt›r bizim baht›m›z
Kimsede yoktur aht›m›z
Haz›rd›r gönül taht›m›z
Serene kurban oluruz

Gönül bahçesinin gonca gülünü
Dermemiﬂsen gülü tarif etme dost
Kan kalesindeki meral gölünü
Girmemiﬂsen gölü tarif etme dost

Usta ele yamak olduk
Dost diline damak olduk
Hak yolunda yumak olduk
Örene kurban oluruz

Ar› çiçek çiçek toplar bal›n›
S›rd›r hiç kimseye demez hal›n›
Coﬂkun akan suda yar cemalini
Görmemiﬂsen seli tarif etme dost

NOTLAR
1
tokaç: Çamaﬂ›r y›kamaya yarayan a¤aç tokmak.
2

Hakikat ﬂehrinden uzak dolanma
Sil gönül aynan› toza bulanma
Sen kendi kendini ara bul amma
Ermemiﬂsen kulu tarif etme dost
Devran Baba fark eyledi dostunu
Gözü görmez gül a¤ac› bastonu
Hac› Bektaﬂ gibi hacda postunu
Sermemiﬂsen yolu tarif etme dost
17
Kurtulmaz
Dünyada yüzünü güldürmeyenin
Baﬂ› bitten gönlü dertten kurtulmaz
Kendini kendine bildirmeyenin
Baﬂ› bitten s›rt› yükten kurtulmaz
Her girdi¤i iﬂten kaç›nanlar›n
Her duydu¤u sözden gocunanlar›n
Devaml› borç ile geçinenlerin
Baﬂ› bitten gönlü dertten kurtulmaz

Devran Baba, Tarif Etme, ﬁiir, Kum Yay›nla-

r›, ‹stanbul 2001, 158 s.
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Zerreden bir örnek kapmayanlar›n
Devletine hizmet yapmayanlar›n
Kendinden kendine tapmayanlar›n
Baﬂ› bitten s›rt› yükten kurtulmaz
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