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S‹VAS KAYNAKLI B‹R CÖNK VE YED‹ ﬁA‹R
A Cönk From Sivas and Seven of the Poets Featured in It
Un manuscrit de poésie populaire originaire de Sivas et sept poètes

Tâhâ Tuna KAYA*
ÖZET
Âﬂ›k Edebiyat›n›n yaz›l› kaynaklar›n›n baﬂ›nda gelen cönklerdeki metinler ortaya ç›kar›ld›kça bu alanda daha sa¤l›kl› ilerlemelerin olaca¤›na ﬂüphe yoktur. ‹nceledi¤imiz Sivas kaynakl› cönk de bu düﬂünce ile
de¤erlendirilmiﬂ, içindeki pek çok ﬂiirden Füzûnî, Kurbanî, Lücceî, Nigâhî, Öksüz Âﬂ›k, Seyranî ve Talibî’ye
ait ﬂiirler Latin Alfabesine aktar›lm›ﬂt›r. Bu ﬂiirlerin bir k›sm› hiç bilinmemekte olup bir k›sm› da daha önce
yay›mlanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler
Cönk, ﬂairler, yeni ﬂiirler.
ABSTRACT
It is clear that, with the surfacing of more and more texts contained in cönks, the most important written sources of âﬂ›k literature, studies in this area will be improved considerably. Accordingly, this study analyzes a cönk from Sivas and introduces some of the poems it contains, namely those by poets Füzûnî, Kurbanî,
Lücceî, Nigâhî, Öksüz Âﬂ›k, Seyranî, and Talibî, as transcribed into the Latin alphabet. While some of these
poems have been published before, some have remained completely unknown thus far.
Key Words
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Cönkler, Âﬂ›k Edebiyat›n›n önemli
yaz›l› kaynaklar›ndand›r. Bu kaynaklardaki ﬂiirler gün yüzüne ç›kt›kça elbette
edebiyat›m›z için ilerleme sa¤lanacakt›r.
Baz› bilinmeyen ﬂairlere veya bilinen ﬂairlerin bilinmeyen ﬂiirlerine bu yolla ulaﬂ›l›r. Di¤er taraftan bilinen ﬂiirlerin
farkl› ﬂekilleri de yine cönklerde karﬂ›m›za ç›kar. Böylelikle karﬂ›laﬂt›rmal›
metin ortaya ç›karma imkân› do¤ar. Bizi
böylesi bir çal›ﬂmaya yönelten düﬂünce
de bu olmuﬂtur.
Tan›taca¤›m›z ve içinde kay›tl› bulunan baz› ﬂiirleri aktaraca¤›m›z cönk,
Sivas’ta tutulmuﬂtur. Bu cönk ﬂu anda
Cumhuriyet Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Akkaya’da bulunmaktad›r ve baz› ﬂiirleri gün yüzüne ç›karmak ve cönk okuma tecrübemi art›rmak
için lütfedip geçici olarak bana vermiﬂtir.
9,5 cm. X 20 cm boyutlar›nda deri ciltli-

dir. Toplam 70 varak olan cönkte ﬂu ﬂairlerin ﬂiirleri bulunmaktad›r:
Âﬂ›k Garib (2), Âﬂ›k Ömer (15 ﬂiir),
Derviﬂ ‹dris (2), Eﬂrefo¤lu, Fuzulî (2),
Füzûnî, Gevherî, Harabî, Kurbanî, Mahfî, Müﬂtak, Nâbî (2), Necatî, Nesimî (2),
Niyazî (2), Ruﬂenî, Sûzî, ﬁemsî, ﬁirazî,
ﬁühûdî, Talibî (Zileli) (4), Yunus (4).
Cönkün muhtelif sayfalar›nda Klasik Türk Musikisindeki ﬂark›lar›n makam adlar› ve metinleri de bulunmaktad›r. Bunlar; Saz Semaîsi, Dügah, Evc,
Rast, Saba, Sünbüle, Tatyan gibi makamlard›r. Baz› sayfalarda da 12 adet
mani yaz›lm›ﬂt›r.
59-67. varaklarda ise Hurﬂit ile
Mahmihri hikâyesinin metni bulunmaktad›r. ﬁunu üzülerek söyleyelim ki cönkün pek çok sayfas› kenarlar›ndan y›rt›lm›ﬂ, kopmuﬂ veya silinmiﬂtir. Bu bak›mdan baz› kelimeler hatta m›sralar eksiktir.

* Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Lisans Ö¤rencisi.
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Cönkte herhangi bir tarih bulunmamaktad›r. Ancak varaklar›n ve cilt kapa¤›n›n özelli¤inden XIX. yüzy›l›n baﬂlar›nda yaz›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
Biz bu çal›ﬂmam›zda sözünü etti¤imiz cönkte yer alan Füzûnî, Kurbanî,
Lücceî, Nigâhî, Öksüz Âﬂ›k, Seyranî’nin bir, Talibî’nin dört ﬂiirine yer verece¤iz. Makalemizde, kaydetti¤imiz ﬂiirlerin ilgili âﬂ›klar hakk›nda biyografik
çal›ﬂma yapacaklara kaynak teﬂkil etmesi amaçlanm›ﬂt›r. Talibî’nin Destan-›
Sema vü Zemin ﬂiiri daha önce yay›mlanm›ﬂt›r.1 Destan›n buraya al›n›ﬂ sebebi
ise ﬂiirin edisyon kriti¤inin yap›lmas›n›
sa¤lamakt›r.
FÜZÛNÎ
Bilmez mi Sand›n
Bire felek bana n’eyledin ezel
Kiﬂi etti¤ini bilmez mi sand›n
Gördün mü halini çar ebru güzel
Gül gibi yana¤›n gülmez mi sand›n

Tut elimden cüda düﬂtüm özünden
Yand› kara ba¤r›m sitem sözünden
Ezel ay›rmazd›n iki gözünden
ﬁimdi bu biçare gözden düﬂkündür
Kurbanî’m der bir tüyünden geçmenem
Gizli s›rr›m yad ellere açmanam
Nispet için vatan›mdan geçmenem
Demesinler s›las›ndan kaçk›nd›r
(Varak : 33)
LÜCCEÎ
Dermedim mi Ben
Ne kaçars›n benden hubler serdar›
Ezelden koynuna girmedim mi ben
Ba¤-› hüsnündeki gonca gülleri
Dest uzat›p bir bir dermedim mi ben
Sen de olmaz idin bensiz bir zaman
Beni geçip sana kim etti yaman
Ahdine durmayan ey kalbi yalan
Sana candan ikrar vermedim mi ben

Benim yüreci¤im kan ile dolu
Bana cevr etti¤in günler nic’oldu
K›r›ld› rakîbler engel kör oldu
O zalim engeli ölmez mi sand›n

Bile idim aﬂk odundan yakmazd›m
Bahr-› umman gibi sana akmazd›m
Dünya güzeline dönüp bakmazd›m
Nice dilberleri sarmad›m m› ben

Aﬂk ile sinemi yakt›n nâr ile
Günümü geçirdin ah ü zar ile
Divane âﬂ›k› gayr› yâr ile
Bir bir oyunay›p gülmez mi sand›n

Sevgili yârinden ne tez usand›n
Var›p rakiplerin oduna yand›n
Lücceî âﬂ›k› uymaz m› sand›n
Gizli s›rlar›na ermedim mi ben
(Varak : 45)

Hiç buldun mu bencileyin meftûnu
Ber-ﬂad eylemezsin kalb-i mahzûnu
Ey vefas›z dilber Âﬂ›k Füzûn’u
Senden a’lâs›n› bulmaz m› sand›n
(Varak : 55)
KURBANÎ
Kerem eyle sözün döndür bana yâr
Yavru seni görmeyeli kaç gündür
Kimi görsem benzedirim ben sana
Me¤er benim bu gözlerim ﬂaﬂk›nd›r
Yâr yan›na varamazam hazerden
Bâri Hüdâ bizi kurtar azardan
Mey içmeden sarhoﬂ oldum kederden
An›n için deli gönül coﬂkundur
http://www.millifolklor.com

N‹GÂHÎ
Gösterir
Ey melekler ﬂah› dilber k›z› firaz gösterir
Söyledikçe lisan›nda ﬂirin avaz gösterir
Ölürsem dâr-› fenada gam de¤il ﬂimden gerü
Mahitab hüsnün göreli dildar›m ﬂaz gösterir
Gece gündüz karar›m yok olmuﬂum candan
bî-zar
Derdimend bîçarelerin daima mecnun gezer
Müptelâs›y›m canan›n aﬂk›na k›ld›m nazar
Sim-i ten gö¤sü aç›lm›ﬂ rûy-› beyaz gösterir
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Ne güzel ö¤müﬂ yaratm›ﬂ ol Hakk’›n hikmeti
bu
Hüsnü ﬂevk verir cihana âlemin ziyneti bu
Gelberü gûﬂ eyle daim hublar›n âdeti bu
‹ltifat› çok olursa cefas› az gösterir
Hûn-› ba¤r›m yaraland› zahm›m› görsün dedim
Tabibim ilaç yedirip hat›r›m sorsun dedim
Kemterim gel Nigâhî’ye bir buse versin dedim
Mestane gözlerin süzüp âﬂ›ka naz gösterir
(Varak : 36)
ÖKSÜZ ÂﬁIK
Hâr›n ‹çinde
Aﬂk elinden nic’eyleyim n’eyleyim
Medet helak oldum zâr›n içinde
Nas›l sevineyim nas›l güleyim
Gönca gülüm kald› hâr›n içinde
Derdim yenilendi ba¤r›m taﬂ oldu
Dost ile sürdü¤üm demler düﬂ oldu
Ellere yaz bahar bana k›ﬂ oldu
Gönül vatan tuttu kar›n içinde
Bana meyil etmez oldu altunum
Zahir oldu gizli s›rr›m bat›n›m
Arﬂa direk direk oldu tütünüm
Vücudum kül oldu nar›m içinde
Yana yana inileyim s›zlay›m
‹ndireyim gönül taht›n düzleyim
Mecnun gibi da¤ baﬂ›nda gezeyim
Eylenemez oldum ﬂar›n iﬂinde
Öksüz Âﬂ›k der ki vatan›m ilim
Ça¤lad› ummana kar›ﬂt› selim
Dosttan ayr›lal› büküldü belim
Kald›m gurbet elde âr›n içinde
(Varak : 52)
SEYRANÎ
-.—/-.—/-.—/-.Tekdîr ‹miﬂ
Evvelâ dil âdemi irfân iden takdîr imiﬂ
Cân içinde gizlice cânân iden takdîr imiﬂ
Nihayetsiz noktan›n o kim dolar deryâs›na
Aﬂk ile katre iken ummân iden takdîr imiﬂ
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Nazar it Mevlâ’n›n kudret-i s›rr-› ezhâr›na
Ne ak›llar eriﬂir ol fele¤in devvâr›na
Yaz bahar devri gelince goncan›n esrâr›na
Bülbülü bir gül için nâlân iden takdîr imiﬂ
Emriyle Eyyub geçirdi ömrünü verem ile
Taht›n› yeller götürdü Süleyman’›n zemm ile
Doldu Hazret-i Yakûb’un gözleri dem nem ile
M›sr içinde Yusuf’u sultan iden takdîr imiﬂ
Seyranî’yem gam yemezem dünya-y› ukbâ
içün
Ne çöller sahra doland› o Mecnûn Leylâ içün
Tac u taht›ndan geçüp oldu hâkirMevlâ içün
‹brahim Ethem ﬂah› üryan iden takdîr imiﬂ
(Varak : 45)
TAL‹BÎ
Destan-› Sema vü Zemin
Yerin gö¤ün birbiriyle bahsi var
Gök der ki: Âlemde seyran bendedir
Yer der ki: Bende ne var âﬂikâr
Yed’iklik çar köﬂe meydan bendedir
Gök derki. dem be dem leyal ü enhar
Enharlar içinde evkat-› ezhar
Haftalarla aylar seneler her bar
Benimle bilinir devran bendedir
Yer der ki: Sahralar da¤larla beller
Ça¤lay›p akmakta ›rmaklar seller
Ötüﬂür bülbüller aç›l›r güller
Zeyn olmuﬂ ba¤ ile bostan bendedir
Gök der ki: Bulutlar olur çâke çâk
Ra’d›n na’ras›ndan gümüler eflâk
Melekler sevk eder bile bir ﬂimﬂek
Kâfe-i savaran baran bendedir
Yer der ki: Muhtelif ins ile can›m
Yenip içilmekte ab ile nân›m
Yeﬂil zebercetten Kaf’t›r dört yan›m
Geﬂt-i Nuh yedi umman bendedir
Gök der ki: On iki makam meratip
Muallak deryalar durur acaip
Bir hicap do¤makta bunca kevakip
Seb’a-y› seyyare taban bendedir
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Yer der ki: Biladlar›m Mekka-i vefa
Meyilin ahzerin merve ve safa
Bab-› selâm mekan zemzem-i ﬂifa
Bunca züvvar beyt-i Yezdan bendedir
Gök der ki kat be kat melekler melâ
Hep taatte Beytü’l-mamur müheyya
Kürsü kalem mukarrebler münteha
Levh-i Mahfuz Arﬂ-› Rahman bendedir
Yer der ki: Adem’le Havva mükerrem
Onlardan hassalar geldi müsellem
Her mü’minin kalbi arﬂ-› mu’azzam
Bu denli ma’arif insan bendedir
Gök der ki: Aç›kt›r dergâh-› izzet
Bî-hadd ü bî-payan derya-y› rahmet
Feriﬂteler Kevser hem sekiz cennet
R›dvan kasur huri g›lman bendedir

Destan-› Tuyûr
Âlemi yaradan ol kadir Kayyûm
Gör neler yaratm›ﬂ kuﬂlara câ¤›
Cümlenin derunu kendüye malum
Görünür zahirde karas› a¤›
Aﬂkile dediler bülbüle sarhoﬂ
An›nçün öter baharda bir hoﬂ
Efgan elhan eyler fenada bir hoﬂ
Samed derler bekler bir kûhu da¤›
Tutinin kumrunun nazik sadas›
Talimidir papa¤an›n edas›
Kekli¤in çekti¤i dili belas›
Meﬂe kuﬂu gör ne söyler baya¤›
Üveyik bön olur gövel de düzgün
Bakmaya yak›ﬂmaz kartalla kuzgun
Fena do¤an delice hel pek azg›n
Devekuﬂu uçar yerde aya¤›

Yer der ki camiler haz›r amade
Huffazlar okurlar Kur’an azade
Temekkün edenler ahir me’vade
Ehl-i cennet ihl-i iman bendedir

Süklümle mezmeldek höpel izzetli
Güvercin insana aziz ra¤betli
Benli turaç öter gayet firkatli
Angutun sunan›n göller yata¤›

Gök der ki: Bahs-i derecatlar›
On sekiz bin âlem berekâtlar›
‹dris ile ‹sa Haz(i)retleri
Âlî makamlarda olan bendedir

Ar›kuﬂu mazarr yarasa ç›plak
Köprü tavu¤unun baﬂ›nda kalpak
Gece kuﬂu önü ile gök o¤lak
Baykuﬂ onlar misli olsa kula¤›

Yer der ki kurulur yar›n yevmiddin
Yine icra olur ahkâm-› metin
Enbiya mürselin k›ld›lar mekîn
Hususa Ahmed-i zi-ﬂan bendedir

Ba¤r›kara, ördek, kaz ile culuk
Horoz, tavuk temiz olur yats›l›k
Bal›kç› Safa’n›n kursa¤› tuluk
Leylek baba uzun boynu baca¤›

Gök der ki: Eyvallah bu kavlin tamam
Anun çün halk oldu dü cihan enam
Koymad›n söz bende has›l-› kelam
Ist›rab-› aﬂk› her an bendedir

Kervan kuﬂu, k›zlar kuﬂu, toyla, kaz
Mart›, karabatak deryada hem-raz
Tavus güzel telli ku¤u pek beyaz
Hüma ber-hevadar inmez aﬂa¤›

Talibî arif ol seyret her yana
Hakk’› zikret fikrin yetsin iz’ana
Muhabbet nüshas›n yazd›m irfana
Arzuhal etmeye nalân bendedir
(Varak : 43-44)
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B›ld›rc›n, güvercin olur kebab›
Cüleyle, s›¤›rc›k yoktur hiç hâb›
E¤me s›çanc›l›, gökçe gurab›
‹bibik de pek kokutur buray›
Beli ba¤l›, sar› gebe mülâz›m
Bu keçem ç›la¤› ç›lak da lâz›m
Kargaya kuzguna laﬂe de lâz›m
Saksa¤ana bir olmas›n buda¤›
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Tural›, da¤ delen, çerilçin kuﬂu
Doksan binler serçe s›varc›n puﬂ›
K›rlang›ç, ebabil, has ishak kuﬂu
Ekinci aldad›r bir hoﬂ baya¤›

Yolun bilmez el izini izleyen
‹çe uymaz taﬂras›n› yüzleyen
Yerini bilmeyip köﬂe gözleyen
Halka s›klet iken yârân be¤enmez

Kesici ﬂeylerdir atmaca, do¤an
Karagöz seyfi ………. balaban
ﬁahin bir k›l›çt›r sungur ser-kaplan
Ol sebepten tak›n›rlar kolça¤›

Rustup o¤ullar› çok olur ilde
Yalana taﬂ diken bun çekmez dilde
Evinde pusunan kurtlu mitilde
Ele mihman olsa yorgan be¤enmez

Talibî dil murgun tubay›m dersin
Hak bilir say›s›n bileyim dersin
Anlar›n s›rr›na ereyim dersin
Hicret et sahraya kald›r ota¤›
(Varak : 44-45)

Ömründe seçmeyen karay› a¤da
Girse dara düﬂer bahçede ba¤da
Kara çad›r›nan k›ﬂlayan da¤da
Gelir ﬂehirlerde eyvan be¤enmez

Olmaz
Gönül çek yay›n› aﬂk›n
Fah›rs›z serde tac olmaz
Ne güçtür dâm-› sevdalar
Düﬂenle imtizaç olmaz
Döner ﬂem üzre pervane
Özün vereli canana
Hakikat nar-› hicrana
Yedi tamu yamaç olmaz
Dilersen halimi bilmek
Halimi bilmek
Sineme darb etmeden el çek
Cihanda hane-i dil terk
Nahif dahi zücac olmaz
Koyup Talibî’yi gitme
Derinden abr›n› terk etme
Tabibâ gel meni incitme
Bu derde hiç ilac olmaz
(Varak : 49)
Be¤enmez
Kâmil görüp kâmil insan olmayan
Be¤enir kendini insan be¤enmez
T›ynetinde in’an iz’an olmayan
Basiretsiz sahip-irfan be¤enmez

Kaydetmeyen istiskali baya¤›
Bir kahve için gezer beﬂ-on kona¤›
Raf›nda merhem çana¤›
Kahve hanelerde fincan be¤enmez
Deve dizi zanneyleyen izini
Geyik izi sanan tavﬂan izini
Koynuna koysalar çingen k›z›n›
Bey diler varmaya o¤lan be¤enmez
Do¤ru yolu koyup e¤riye giden
Günde bir ine¤in danas›n güden
Akﬂama dek elin itini yeden
Katarlar sahibi sarvan be¤enmez
Talibî tevekkül eyle Sübhan’a
Sen bana nazar k›l bakma yabana
‹rfan›n ö¤üttür sûz-› nâdâna
Nâdân› söyletsen irfan be¤enmez
(Varak : 50 ve 8)
NOTLAR
1
Haﬂim Nezihi Okay, “Hac› Talibî”, Folklor,
Ekim 1969, S. 6, s. 23-24. / Mehmet Yard›mc›, Zileli
Âﬂ›k Talibî, ‹stanbul, 1989, s. 40-42.

Eylemeyen kendüzünden hayali
Lafz›n› bilmeyen bilmez me’ali
Üryanl›k çekmeyen tavus misali
Sal›n›r dem be dem kaftan be¤enmez
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