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Say›n arkadaﬂlar, benim köyüm
Varsak. mahallem Karacao¤lan. Ad›m
Mehmet Koç.Yaﬂ›m 81. Yaln›z ben bu
Karacao¤lan’a havas ettim, yirmi seneden berli devam ediyorum buna. ﬁimdi
gafadan 300 beyit türkü ç›karabilirim.
Yaln›z size ﬂöyle özetleyim. Bakal›m bu
Karacao¤lan’›n kökü kim imiﬂ, nereye
gitmiﬂ. Bu tarihi anlatmak mecburiyetindeydim yani.
Arkadaﬂlar ‹stanbul’u Sultan Mehmet ald›, bu sene 551 sene oldu. ‹sterseniz tarihi okuyun. 551 sene oldu, ‹stanbul al›nal›. Fatih Mehmet ‹stanbul’u ald›ktan sonra, 20 sene sonra paﬂalar›n›
toplad›. Dedi ki arkadaﬂlar evet biz fethettik amma ‹ran dedi ﬂey etti. ‹ran
ﬂahl›¤› bizim içimizde gald›, bunu buradan ç›karaca¤›k. Ç›kart, paﬂam dediler.
Sitamdan bir name yaz›m dedi. ‹ran ﬂah› Uzun Hasan’a dedi. Bir name yazd›,
‹stanbul’dan ‹ran ﬁah› o zaman nerde
oturuyo biliyon mu? Van’›n Muradiye
gasabas›nda onlar›n ﬂeyi, Bayan taht›,
Van’›n Muradiye gasabas›nda oturur
bunlar. ‹ran ﬂah› o zamanlar bir name
yazd›,Van gölünü geçeceksin öte dedi.
Name geri geldi ki, ben bir ad›m daha
atamam, gücün varsa gel de geçir demiﬂ.
Bir name geri yaz›yor, ‹ran ﬂah›na. Diyo
ki vaht›na haz›r ol. ﬁu senenin, ﬂu ay›n›n, ﬂu günü orday›m diyo ‹ran ﬂah›na.
Name gidiyo, efendim gitmekte olsun
ﬂimdi. Zetan bundan 500 sene evvel bu

memleket tarihi imiﬂ. Yaln›z Orta Asya’da g›s›km›ﬂlar, grup grup efendim,
muhalle, muhalle bu tarafa geçmiﬂler.
Bu Varsaklar›n dedesinin ismi Hasano¤lu. Bu Hasano¤lu’nun gendi gabinesi
434 çad›r› varm›ﬂ. Bizim dedelerimizin
434 çad›r›nan Erzurum’un ‹spir gazas›na gelmiﬂ, oturmuﬂ. Oraya oturmuﬂ,
gonmuﬂ. O zaman Erzurum ‹ran ﬂah›n›n
mand›ras› alt›ndaym›ﬂ. Bu Fatih-namesi
varmadan evelede bu Hasano¤lu’nu beyler beyi seçmiﬂler 15 beyin beyler beyi
seçmiﬂler. Bunu ça¤›td›r›yo Uzun Hasan, diyo arkadaﬂ iﬂte bu beyanname
Fatih’ten geldi. Sen 15 beyin, beyisin.
Bende ‹ran ﬂah›n›n beyiyim, beni diyo
destekleyicin yoksa Fatih’i mi destekleyicin. Fatih diyo saf Müslüman, ben ﬂii
mezhebiyim diyim, diyo. Diyo ki paﬂam,
beyleri topliyem sana bir bilgi verim demiﬂ. Geliye 15 beyi topliyi, topliyo diyo
ki “arkadaﬂlar Fatih Sultan Mehmet
‹ran ﬂah›nen buraya dö¤üﬂmeye gelir”demiﬂ. Geliyor demiﬂ. Biz deyi ne yapaca¤›k. Fatih’i mi destekliyek, ‹ran ﬂah›n› m› destekleyek. Nas›l diyi gurtaraca¤›k bunun elinden peki. ‹çinden biri
diyo ki “Gardeﬂim, paﬂam, beyim biz deyi ﬂöyle gurtulluk” Sen diyi ‹ran ﬂah›na
de ki, siz gittiniz mi? gitmediniz mi? Bu
Muradiye daﬂl›k gayal›k bir yol. Siirt’ten
taaa Van Gölü’ne kadar dar bir yer. Bu
mevki al diyi, bir mevki. 100 km, 200km
bir mevki al.
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Ben buradan avlayan gulunu geçirmem der. Amma Fatih kuzeyden gider,
güneyden gider. O ara ben gar›ﬂmam diye imda ol diyorlar. Var›yorlar ‹ran ﬂah›na, bizim dedemiz. O da bunu gabul ediyi. Bunlara bir mevki veriyi. 100km,
200km mevki veriyi efendim. Sen diyi
burada dert gayg› çekme. ﬁimdi Varsaklar›n dedesi Hasano¤lu 700 asker topluyo. 15 beylikten ald›¤› yere ba¤l›yo. O
zaman silah yok zaten. Tahra, patla
efendim ufak tefek oraya ba¤l›yor. Fatih
oradan harekete geçti, geliyo ﬂimdi, günü belli öncü geliyo. Öncü gelirken bunlar tabi Siirt’i geçiyolar. Ben orda yapt›m askerli¤i. Dar, bu¤adar zaten. Siirt’ten Van Gölü’nün aras› bir bu¤adar
zaten. Oraya var›nca diyorlar ki biz nerden giderik, ‹ran ﬂah›n›n bayan taht›na.
Vallaha bu yol oraya gider,buraya bir
adam ba¤l›d›r. Burdan geçmemize imkan yok diyor. Bir askeri var gününen
dürtsen gelme diyorlar. Allah Allah. Yav
nas›l bir herif bu, biz bilmek. Bu memleket ba¤l› kimse geçemez. O zaman orduyu durduruyo, paﬂalar› topluyor diyor
bu yol ba¤lanm›ﬂ nas›l edecek, ne yapaca¤›k, diyo Fatih. Ordunun baﬂ›nda Fatih var. Paﬂam diyorlar, burada dövüﬂürsek zayiat verrik, erza¤›m›z tükenir. Öyleyse yol dolanmam›z gerekir diyorlar.
Nerden geçece¤ek. Kuzeyden gidek diyorlar. Uzatmayak, kuzeye gidiyorlar,
ba¤l› yere hiç u¤ramadan kuzey taraf›ndan üç buçuk ayda. Ça¤›r›yorlar ﬂimdik
Uzun Hasan’›. Hadi bakal›m, ya göç ya
harbe ç›kacak. Bunlar sorf olurlar, ‹ran
ﬂah› göçer iﬂte ﬂimdik hududu dikerler.
‹ran hududunu diker oray› temizler beriki bir paﬂaya o¤lum git ﬂu bizim yolumuzu kesen adam kimmiﬂ, ﬂunu al gel.
Bir paﬂa galan bölük ald›, mangam› ald›
gitti, yolunu kesen adam› yakalay›p kelepçeyi vurdular getirdiler, Fatih’in yan›na. Çam gibi bir adam arkadaﬂ. Sen
necisin diyolar, kimsin. Bana derler Hasano¤lu, derler. Sen dedi benim yolumu
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kestin benim dedi bir buçuk ayl›k yolumu, üç buçuk yolumu uzatt›n. Senin gatlin vacip, seni hemen asaca¤›k dedi.
Asan paﬂam dedi. Hemen bunu bir manga asker gapt›, bunu do¤ru ‹stanbul’a
götürün dedi. Nitekim orduyu çekti ‹stanbul’a vard›. Dedi ki Hasano¤lu’nu buraya ça¤›r›n bah›m. Bir ﬂey gurdu, meclis gurdu. Çok gonuﬂmayacaks›n, senin
gatlin vacip asacam. Yaln›z dedi, sen
kim oluyon da yolumu kestin. Efendim
ben Hasano¤luyum. 15 beyin, beyiyim
dedi. 700 askeri besliyon, nas›l asker
besliyon. Sen bu guvveti nerden ald›n
diyo. Efendim dedi. Benim mal›m›n say›s›n› ancak Allah bilir. Ben bilmem. Benim geçimim mal. Neden benim yolumu
kestin dedi. Paﬂam, Müslümanl›¤›n ﬂart›
gomﬂuna yard›m etmek, Müslümanl›¤›n
ﬂart› düﬂküne yard›m etmek, Müslümanl›¤›n ﬂart› gendini kurtarmak. Ben
dedi kendi aﬂiretimi kuratard›m. Harbe
sokmad›m, sen de beni ne yaparsan yap
dedi. Paﬂalar bakt›, paﬂam ne diyi bu
adamlar. Bunu asak m› bereat m› ettirek dediler. Bire paﬂam dediler, bu adam›n senin kadar kuvvet var dediler, bu
adam belki sana gerek olur azar et dediler. Hasan dedi, iﬂ bilir, ispir imiﬂsin
azat ettim dedi. ‹ﬂte bu ispir ismini bize
Fatih vermiﬂ arkadaﬂlar. Nüfus ka¤›d›nda da ‹spiro¤lu yaz›l›r. Nüfus ka¤›d›nda
Varsak biz ‹spiro¤ullar›ndan›k. Yaln›z
dedi ki peki seni Çukurovaya nakletsem
gelmen mi. Bu adam›n mal›n hesab› ne
durumda nas›l yaﬂ›yor dedi. Paﬂam bu
memleket serbest, ne yap›p geçim ﬂart
dedi. Bakmak mecburiyetindeyim dedi.
Seni Çukurovaya nakledece¤im dedi.
Paﬂam Çukurova’da 100 tane bey var,
ben kimle dö¤üﬂüm, kimlen bo¤uﬂim dediyse de yok dedi. Sen Çukurova’ya geleceksin, gelim paﬂam dedi. Hemen bir yaz› ç›kartt›rd›. 15 tane berat yazd›rd›.
Beylerin ismini verdirtti, kendi ismini
verdi bu adamlara benden baﬂka kimse
müdahale yapmayacak dedi. Bir de
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mektup yazd›, ﬂeye o zaman Kozan’n›n
ad› Sis idi. Ora valilikti. Vali paﬂa dedi
Erzurum’dan 15 bey geliyor, bunlar› sulu yerlerle, köhne yerlere yerleﬂtir. 20
sene böyle kalacak dedi.Kozan valisine.
O zaman mektubu ald›, beratlar› ald›
çekti gitti. Vard› beyleri ça¤›rtt›rd›. Dedi
beyler ben köçü¤üm Çukurova’ya göçen
buyursun dedi. Ordan 15 beyden kaç beyin göçüpte, kaç beyin göçmedi¤ini bilmiyorum. Diyeceksinkine sen bu bilgiyi
nerden ald›n. Ben bu bilgiyi bundan 5
sene evvel a¤alardan Hüsin Aa¤a vard›,
bu sene vefat etti. 100 yaﬂ›nda ben bu
bilgiyi ondan ald›m. Bu hudutta Purofosör, yüzbaﬂ›ym›ﬂ. Varsaklar›n daﬂ bast›¤› yeri biliyor. Peki dedi, hareket etti.
Bizim dedemiz gaç beyin hareket etti¤i
kesin belli de¤il. Bunlar 4 ayda mal›nan
beraber nere varsak, nere varaca¤›k,
vard›k ha, varsak ha derken iﬂte Varsak
ad›n› buradan ald›lar arkadaﬂlar. Hareket ettiler, nere nere varaca¤›k deyi Kozan’a geldi bunlar. Evvel Sis idi ﬂimdi
Kozan oldu. Bunlar› bu vali yerlere 50
çad›r bir yere, 100 çad›r bir yere bunlar›
tahsis etti. Dedi ki g›ﬂ›n burada yaz›n da
nere göçerseniz göçün dedi. Efendim
ﬂimdi bunlar yer seçtiler, bunlardan en
fazla onu geldi. ﬁimdi bizim, Varsak oldu. Bu Varsaklardan dört gabine ayr›ld›,
Kozan’dan. Bunlar Hamitiyeden geçtiler, Osmaniye’den, Düziçi’nden efendim,
Gökçay›r’dan, Paltal›’dan, Öküzötü’nden
Hodu yaylas›na vard›lar. Hodu yaylas›
on beﬂ bin dönüm. O kadar muazzam bir
yayla ki, ortadan bir yerine kesen ﬂeker
pancar› ektiler, fasulye ekiyorlar, m›s›r
ekerler, çalg›n ekerler. Öyle elveriﬂli bir
yer. ‹ﬂte buran›n da bir Hodu yaylas›.
Sana onunda ismini verim, kitaplarda
öyle okumuﬂlar yan›. ‹lk ismi Taylar
yaylas›, heç kimse yo¤muﬂ. Maraﬂ’›n
adam› bu Düziçi’nin adam› orda tay yayarlarm›ﬂ, Taylar yaylas›nda.Taylar
yaylas› ilk ismi. Bunun 5000 gadar yerini Maraﬂl› gelmiﬂ, gonmuﬂ, yaylaya gel-
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miﬂler. Cegeri yaylas› orda bir köy var,
Türko¤lu’nun orda, Cegeli ona gelmiﬂler,
üçüncü ismi Hodu yaylas›. Birbiriyle dö¤üﬂmüﬂler, birbirini goval›ya goval›ya
gelmiﬂler golu olmuﬂ. ﬁimdi ismi Holu
yaylas›, Holu olmuﬂ. ‹ﬂte Karacao¤lan’›n
mezar› bu Holu yaylas›nda. ﬁimdi arkadaﬂlar bu Holu yaylas› otluk, sazl›k, mezarl›k, bamalakl›k bir yer. Öyle bir yer
ele geçer mi. Bunlar yaz›n getti Holu’ya,
g›ﬂ›n geldi Kozan’a. 50 sene bu ﬂekilde
göçtüler durdular, 50 sene. Dediler ki
yahu gelin Kozan’a gitmeyek, nere durak ya. Yahu bu yere durak, ora gurak
bu Kozan’da ne var ki. Al›ﬂt›k belledik
her yarini, havas›n› da belledik, gelin
dediler. Haruniye’nin 3 km mesafede bir
Düldül da¤› var, ismi Düldül da¤›. Bunun dibinde güney taraf›nda Gökçay›r
köyü var. Bunlar geldi Gökçay›r’›na gondular. ﬁimdi Gökçay›r’a gondular amma
dört mahalle oldular. Bir mahalle Çatak
,bir mahalle Çamkorusu, dört mahalle
oldular buralara gondular. O zaman
bunlar dört gabine idiler. Buraya göçe
dört gabine acaba bunlar kimler. ‹spiro¤ullar›, Sayilo¤ullar›, Çak›ro¤ullar› evet
üç, dört gabine oraya yerleﬂtiler, o da¤lara.‹ﬂte Haruniye’nin yamac›nda Düldül
da¤›n›n dibinden Sabun suyu akar, ›rmak. Bunlar oraya yerleﬂtiler bakal›m
ﬂimdi ne ç›kacak .O zaman›n behrinde
‹spiro¤lu’nun amcas› o¤lu vard›, iki gardaﬂ. Birinin ad› Mustafa idi, birinin ad›
‹lyas idi, babalar› Goca Ahmet. Goca Ahmet’in iki çocu¤u vard›. Biri ‹lyas biri
Mustafa.‹ﬂte Karacao¤lan ‹lyastan do¤ma. ‹lyas esmer idi yaln›z tabi o zaman
hükümet k›sa, hükümet nerde ki. Teyy!
Bahçe’ye gidecekte un, unladacak. Bu
Gara ‹lyas asker gaça galm›ﬂ, babas›
yapt›rmam›ﬂ. Babas› bunu everdi amma
bir k›z› birde o¤lu oldu. ‹ﬂte bu o¤lan
Karacao¤lan’d›r. Ad› Hasan, çocu¤un ad›
Hasan’d›. Bu bir gün davar›nan Gökçay›r’›n alt›nda davar sürüyordu, Sabun
Suyu’na. Bu güney taraf›ndan iki jan-
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darma geldi. O zaman jandarman›n ismi
kafes idi, bir zaman. Bir zaman da tutkapm›ﬂ. Jandarman›n ismi tutkap askerleri, ulan çoban bura gel bakal›m dediler.Geldi buyurun a¤alar dedi. Ç›kar
bakal›m nüfus ka¤›d›n› ne nüfus ka¤›d›
ya, yahu senin nüfus ka¤›d›n yok mu?
Yok ya ben nüfus ka¤›d› bilmem, biﬂe
bilmem, hemen buna kelepçeyi vurdular.
Yürün bakal›m, önlerine katt›lar. Bunu
Kozan’a götürdüler. Kara ‹lyas’› çocuk
bir yaﬂ›nda Karacao¤lan de¤il de Hasan
ismi bir haber oldu ki valla tutkaplar
yakalam›ﬂ ‹lyas’›. Kozan’a götürmüﬂler
üç ay geçti, beﬂ ay geçti,bir y›l geçti ‹lyas
yok. Bir mektup geldikine ‹lyas ölmüﬂ
vurmuﬂlar.O zaman bir harp varm›ﬂ,
harbin ismi Sahal harbiymiﬂ. Karacao¤lan’›n dedisinin ad› Goca Ahmet idi. Bu
‹lyas Sahal harbine gitti¤i için anas› o¤luna o¤lum baban Sahal’a getti, derke
derken iﬂte Sahal lakab›n› buradan ald›lar. Sahal harbini ald›lar Sayilo¤ullar›
ﬂimdi bu çocu¤u emmisi yan›na ald›,
oraya gitti. Belki de emmisinin davar›n›
güder, mal›na bakar, misafirlerine bakar
efenedim derken bu çocuk 15 yaﬂ›nadaydi. Gardaﬂ ad› Hasan, bire o¤lum dediler
sen davar güdüyon 15 yaﬂ yaﬂad›n sen
ne zaman adam olcan, emmin galan seni
eversin dediler. Valla bilmiyom gardaﬂ›m dedi.Yar›n dediler, emminin yan›na
adam sal emmin seni eversin, evlen dediler. av olur dedi. Akﬂam oldu, iki adam
gönderdi, emmisine, emmisinden buna
k›z› istemiﬂler. Emmisi dedikine o¤lum
akﬂamdan verim ben yaln›z birde k›za
surim. K›z›n ismi Nihal Sultan, Sultan
dediler baban seni Hasan’a verici, çobana neden dediler. Beni de kap›da çobana
m› vericin, hemide gara çobana m› vericin, Karacao¤lan’a m› vericin dedi. Nedim k›z›m istediler, baﬂka adam olmazsa
ben niyapim dedi. Geldi burada sordu,
emmi k›z› verin mi? G›z varmuyo sana
dediler. Çocuk sabah kadar düﬂündü,
efendim ne yapim ben, emmim g›z› ver-
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mezse bana kim k›z verir. Sabah›nan da
kalkar›m postal› da giyerim Maraﬂ’a giderim dedi. Bizim yaylan›n Hodu yaylas›na Maraﬂ’›n aras› 410 km giderik. Maraﬂ’tan bir zeneat bellerim, yaﬂar›m diyor.
Sabah›nan kalkt›, çamaﬂ›r›n› eline
ald›, deyne¤ini de bir eline ald›, sabah›nan katl› davar› hey etti. Bu gün de güdüm dedi yar›n bakal›m. Emmimin yan›na bir kiﬂi daha salim dedi, bir daha
sald› laf› uzatmayak gene vermedi. Orada bir da¤ var Maraﬂ’›n O¤uz Köyü’nün
aras›nda bir da¤ var, öte yüzü Maraﬂ,
ﬂimdi bu yüzü Osmaniye oluyor. Ordan
bakt›n m› Maraﬂ görükür. O da¤a ç›kt›,
davar›nan amma içinden bir ataﬂ ç›k›yor
çocu¤un. Bir pir ihtiyar geldi Hasan gel
bakal›m dedi. Oturdular, hemen kak›verdi Hasan’› yakal›yaverdi, Hasan’›n
çenesine çöktü a¤z›n› açt› Hasan’›n a¤z›na tükürdü. Dede niye benim a¤z›ma tükürdün dedi, o¤lum bunda bir sebep var
dedi, sen ﬂimdi ordan geliyodun beni bulamazsan çat diye ölürdün. Hasan kalkt›
az gözü buland›, geri geldi dede benim
karn›m ﬂiﬂti dedi. Otur bakal›m dedi,
bunu üstü gözel bir duva okudu, s›rt›n›
s›vazlad›. Söyle bakal›m dedi, ne söyleyeyim, türkü söyle dedi. ‹ﬂte Karacao¤lan burada türküye baﬂlad›. Aﬂ›kl›¤›n›
yani buradan ald›, bakal›m ne söyledi:
Ulu sular ulusuna dökülür
Yavru ﬂahan yuvas›na çekilir
Dikiﬂ tutmaz yaralar›m sökülür
Yitilmiﬂ Keﬂan bozdur medet hey

Bu türküyü de bizim köyde Ali o¤lu
Mustafa diye biri vard›, o adam 80 yaﬂ›ndayd›, ben de 10 yaﬂ›ndayd›m, ben bu
türküyü ondan belledim.
Dar›ld›m da ﬂu dünyaya dar›ld›m
Dar›ld›m da yorgun düﬂtüm yoruldum
On beﬂinde bir k›z sevdim ayr›ld›m
Yitilmiﬂ Keﬂan bozdur medet hey
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Arada da deli gönül arada
Bir yavru b›rakt›m ﬂurda yuvada
Telli turna gatardanm›ﬂ havada
Yitilmiﬂ Keﬂan bozdur medet hey

Telli mahramas›n atm›ﬂ goynuna
Gendi güzelli¤in çekmiﬂ ayn›na
Bir gecelik misafir goynuna
Çünkü dilber sevmeyenden gelir

Karacao¤lan öyle gidelim
Yarinlen geldi¤im ile gidelim
Da¤lardan aﬂa¤›ya düze gidelim
Yitilmiﬂ keﬂen bozdur medet

Karacao¤lan gelir sözünden
Çok arad›m bulamad›m izinden
Yal›n ç›dan iman galmaz

Düziçi’nin 1km ötesin Holu yaylas›
var. Bir yüzü Maraﬂ, bir yüzü bu yan›
oraya vard›. Oturdu, de¤ne¤ini saz yapt›
bakal›m ne söylemiﬂ:
‹delikten bir kar ya¤ar
Tozar Elif Elif deyi
Deli gönlüm abdal oldu
Gezer Eli Elif deyi
Elifin u¤ru nak›ﬂl›
Yavrum balaban bak›ﬂl›
Yayla çiçe¤i kokuﬂlu
Kokar Elif Elif deyi
Elif gaﬂlar›n› çatar
Amcas› sinemi batar(?)
A¤ elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif deyi
Karacao¤lan emelerim
Güzel sevdim gevelerim
‹liklenmiﬂ dü¤melerim
Çezdim Elif Elif deyi

Maraﬂ taraf›ndan bir göç ç›kt›. Tezili mi, Yörük mü var›p yürümüﬂ Çukurova’ya hareket etmiﬂler. ﬁimdik bundan
sonra Karacao¤lan neyi görse ona söyler.
Bakt› ﬂöyle, içinden birine gözünü dikti,
bakal›m ne söylemiﬂ:
Ç›kt›m yücesinden seher eyledim
Enginden e¤bel e¤bel el gider
O elin için gördüm bir güzel
Gadir mevlam daha neler halk eder
Telli mahramas›n› atm›ﬂ baﬂ›na
Gurbet galemin çekmiﬂ gaﬂ›na
Bir gözel de düﬂemezse eﬂine
Ah çektikçe yuvandan gan gelir
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Demek ki diyom amcas›n›n g›z›na
söz vermiﬂ imiﬂ ki söz verdi¤inde niye
döndün sözünden yal›nç›dan iman galmaz, din gider dedi, kalkt› yürüdü. ﬁimdi bu Belen’in öte yönünde Çataloluk
var, bu bilir. Böyle sular› ﬂar ﬂar akar.
Oraya vard› ki herkeﬂin mal›n›n derdinde. Punar›n baﬂ›na oturdu, öte bir gelin
ç›kt› suya geliyo amma aya¤› da yal›n.
Bunu görüncek gene efendim deyne¤ini
saz yapt›, hemen baﬂlad› bakal›m ne
söylemiﬂ:
Suya gider sudan gelir
Aksayal› yosma gelin
Kerem eyle al topu¤una
Kuru yere basma gelin
Gelin hani yonun pac›
Leblerin can›n ilac›
Ziliflerin dara¤ac›
Ben garibim asma gelin
Gelin zilifini deﬂir
Kara perçem ›ﬂ›l›r
Kolunu boynundan aﬂ›r
Bu sözüme küsme gelin
Karacao¤lan derler bana
Ben olmad›m elden sonra
Bir habar›m vard›r sana
Aman›n› kesme gelin

dedi bir g›z kalkt› ﬂöyle, âﬂ›k birde bana
söyle dedi. Bakal›m g›za ne söylemiﬂ:
Gözelin yana¤› ayd›n tekeri
………………fireng ﬂekeri
Omuzdan aﬂa¤› dereden yukar›
Her bir yeri benli olur gözelin
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Güzel olan el karas›n ba¤lan›r
Güzelin yan›nda yi¤it e¤lenir
Galbi delinmiﬂ gabak gibi ›¤ran›r
Yürüyüﬂü ne hoﬂ olur gözelin

Sabahleyin gö¤e çekildi
Durnalar yare dökülür
On beﬂ yaﬂ›nda bükülür
Belli yardan ayr›lan›n

Güzellerin……………….varmal›
El gar›ﬂ›p divan›na durmal›
G›rm›z› önlüklü alt›n burmal›
A¤ elleri topak olur gözelin

Karacao¤lan gelir derler
Bu Maraﬂ’tan gal›r derler
Dili yardan ayr›lan›n

Karacao¤lan güzel övülmeli
‹nce belli uzun boyu samal›
G›rm›z› önlük pullu burmal›
Ala gözü söbe olur gözelin

Ordan kalkt› efendime söyliyim,
Maraﬂ’›n bir köyü var, ‹nciri köyü var, orda yatt› sabahleyin kalkt›, ﬂöyle ikindiye
do¤ru Maraﬂ’a girdi. Sordu, bir arkadaﬂ›na “Arkadaﬂ ben bugün nerde gal›m” deyince sen dediler Maraﬂ’›n a¤as› var Dulkadiro¤lu onun odas›na git dediler. Orda
sel gibi her gelen garip gal›r. Gelenler ça¤›r›rlar, biﬂerler, yerler, a¤an›n odas› derler. “ Nerde “ dedi. ﬁu ortada oda var oraya git dediler. Oraya vard› ki beﬂ, alt›
âﬂ›k var, sazlar as›l› ﬂöyle kimi saz çal›yor, kimi türkü söylüyo, kimi de kahve
içiyor, kimi yemek yiyor. Binbir ayak yani Sanki dü¤ün var burada. Sevinçinen
d›k›ld›. Karacao¤lan esmer amma güzel,
gürbüz delikanl›, tam 15 yaﬂ›nda. Hoﬂ
beﬂten sonra “sen nerelisin gardaﬂ “ dediler. Çünkü âﬂ›klar›n içine oturmuﬂtu.
Ben de dedi ozanl›¤a çal›ﬂ›yorum. “Saz›n
nerde” dediler. ”Saz›m yok” dedi. Âﬂ›k
baﬂ› bir saz verdiler, bunu gucana ald›,
san›yonkine k›rk y›ll›k âﬂ›k gibi havas›n›
çald›. Allah vergisi gardaﬂ›m bakal›m orda ne söylemiﬂ Maraﬂ’ta:

Arkadaﬂlar; Karacao¤lan (Konuﬂmaya ara verildi) Maraﬂ’ta tam alt› y›l
kald›. Gardaﬂ›m alt› y›l ﬂark› ça¤›rd›. Bir
gün ﬂöyle bir gezim dedi. Maraﬂ’a gittin
mi hiç; Bedesten’in oraya vard›. Bir k›z
oturur pencereye elinde bir çiçenen koklay›p duruyor. Onu görüncek hemen
efendim tabi efkarland›. Oraya oturup
bakal›m penceredeki g›za ne söylemiﬂ:
Pencereden bakan güzel
Güzelli¤in bildirirsin
Elinde lale sümbülün
Alay›n güldürürsün
Belin ince benlerin çok
Güzellikten benzerin yok
Gaﬂlar yard›r kirpikler ok
Vurdurursun öldürürsün
Gül bülbülün çeﬂminden
Top menekﬂe sokumunda
Geçme mescit yak›n›ndan
Çok ne kadar güldürürsün
Karacao¤lan bana yaz›k
Yar yitirdim ba¤r›m ezik
Goynundaki güle yaz›k
Çok elletme soldurursun

Öteden bir gelin ç›kt› gelir, bunlara
gülmeye baﬂlad›. ”Boﬂa gülmede ﬂuraya
gel otur da türkü dinle dedi:

Arkadaﬂlar nice olur
Hal› yardan ayr›lanlar›n
Var›r bir engine düﬂer
Yolu yardan ayr›lan›n

Ar naz›mdan gelen gelin
Gelin bana gülüp duru
Benim seni sevdi¤imi
Arkadaﬂlar bilip durur

Karanfiller kokmaz imiﬂ
Gül dikensiz bitmez imiﬂ
‹ﬂe güce yetmez imiﬂ
Eli yardan ayr›lan›n

Tarabulus var belinde
Hakk›n keremi dilinde
Doldurmuﬂ kadeh elinde
‹çenlere sunup durur
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Kadehin ald›m elinden
Sar›ld›m ince belinden
Hiç bilmen mi dost hal›ndan
Gözüm seni götürür durur

Gelin de¤il bir s›r imiﬂ
Bütün gölgesi nur imiﬂ
Akanlar çeﬂmeler kurumuﬂ
Hiçbir çeﬂme akmaz oldu

Karacao¤lan diyen olal›m
Emmi day› bir olal›m
Gel sevdi¤im sar›lal›m
Can intizar olup durunca

Mislin yoktur yerde gökte
Gelin goyma beni derde
Gökten uçtu bir çift turna
Ataﬂ beni yakmaz oldu

‹ﬂte Karacao¤lan alt› sene kalm›ﬂ
amma ﬂu a¤aya beye de türkü söylemiﬂ
amma bir nebze al›nmam›ﬂ. Ne âﬂ›klar
duydum ne de kitab›n› duydum. Yaln›z
bunu ben a¤adan a¤aya duydum yani.
Maraﬂ’ta bunun üç türküsü var. (Konuﬂmaya ara verildi) Bülbül dedi ki “Ben
buradan geleli alt› sene oldu, alt› sene
daha kalsam biﬂe anlamam” dedi. Ben
burada bo¤az toklu¤una çal›ﬂ›yom dedi.
Gelelim Varsak köyüne. Geri adam da
olursam gidip köyümde olurum dedi. Bir
gün saz›n› çamaﬂ›r›n› al›p yola ç›kt›. Holu’ya Varsak köyüne geri geldi. Amcas›n›n yan›na varmad›. Varsak reisi vard›.
Varsak a¤as› onun yan›na vard› “Selamunaleykum-aleykümselam” ulan o¤lum nereye gittin. Sen gideli gaç sene oldu. ”Evlendin mi, para kazand›n m›, nere gittin “ diye ne olacak iﬂte sa¤da solda
beﬂ on kuruﬂ harcad›k yedik geldik iﬂte.
Sen dedi ﬂöyle bir mahalleyi dolan, köyü
dedi. Bir k›z be¤en, almak bana ait dedi.
Seni evlendirmek bana ait dedi. O da
efendim gitti tabi, aradan kaç gün geçti
ise bir k›z be¤endi. K›zla anlaﬂt›, reise
haber verdi, k›z› bana iste dedi. Reis gitti, bu k›z› istedi, bu k›z› bitirdi. Gitti
Maraﬂ’a gerekeni ald›, efendim. Buna
bir gerdek çad›r› kurdular. Tabi gelin gelecek eski adetler ondan sonra gelini getirdiler, çad›ra oturtdular bakal›m. Karacao¤lan kap›da taﬂ›n baﬂ›nda içerde
geline ne söylemiﬂ:
Benim eve gelin geldi
Elim kolum kalkmaz oldu
Gelinin nazl› bak›ﬂ›
Yüre¤imden ç›kmaz oldu
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Karacao¤lan der demezler
Bedenimi kimler kazan›r
Geri ket eyledim nazar
Hiç kap›ya ç›kmaz oldu

Evlendi, akﬂam gerde¤e girecekler.
Akﬂam oldu nikah›n› yapt›rd› reis. O¤lum kalk›n dedi, oradan gidin. K›z öne
düﬂtü kendi arkaya düﬂtü hemen vard›
yata¤a düﬂtü yatt›. Karacao¤lan’da ibi¤ini kald›rd›, g›z “dur” dedi. ”Ne var” dedi. Bak dedi, benim var dedi, üç gün bana deymeyeceksin dedi. O zaman Karacao¤lan akﬂam döndü düﬂtü yatt›. Nitekim iki gün yatt›lar üçüncü günde bir
Ecirli a¤as› vard›, bu adam Holu yaylas›n›n Baﬂ P›nar’›n da otururdu. O adamdan davet geldi. ”A¤am misafirin geldi”
gelsin” dedi. Ulan düﬂündü gitse olmaz,
gitmese olmaz. ”Gitmesem olmaz” dedi.
Efendim hatun: “Alaha›smald›k,” dedi,
saz›n› ald› gitti. Gitti¤i yer 1 km yahut
da 2 km. Âﬂ›kl›¤a gitti¤i yer vard›. Çal›p
ça¤›r›yor, vurunca saz›n teli k›r›ld›: “Arkadaﬂlar siz oturun ben bir tel getirim.”
dedi. Adam hemen yürüdü eve geldi. Çad›r›n kap›s› kald›rd›, ﬂöyle o zaman kibrit vard› siz bilmezsiniz. Bu kibritin götünde 10cm. “mumb›rd›k” vard›, mum
kibrit derlerdi. Aﬂa¤› yukar› 5dk yanard›. Nereye çalsan orda yanard›, bu kibrit, bir kibrit çalm›ﬂ. Âﬂ›k eee bakt›kine
han›m›n arkas›nda g›z›l yat›yor. Han›m
diyor ﬂu tarafa han›m diye o zaman diyo
yüre¤i c›z etti. Eyvah dedi: “Bana üç gün
verdiydi, iki günde ben buradayd›m, bugün de davete gittim.” dedi. “Adam gelmiﬂ iﬂini yapm›ﬂ, bunun dostu varm›ﬂ.”
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dedi. S›rt›nda meslea vard›, ç›kard› üstüne böyle örttü, çekti gitti geri verdi.
Geldi ça¤›rd› amma adam›n iﬂtah› kesti.
Hem düﬂünüyo, hem sölüyo dedi ki: “Bura bana haram oldu. Sabanan varim bu
han›m› terk edim, çekim gidim.” dedi.
Tabi buras› mühim eses. K›z kalkt›kine
uyand›ki Karacao¤lan gece gelmiﬂ meslehan›n› da örtmüﬂ üstüne, “Haa” dedi.
“Bu ﬂimdi benim arkamda yatan adam›
dostum san›r. Bundan benim baﬂ›ma çok
iﬂler gelir.” dedi. O ara kara giyindi içeri
oturdu. Karacao¤lan ﬂordan ç›kt› geliyo
amma garﬂ› var›c› varamad›, amma g›z
ne yapt› ﬂimdi. Karacao¤lan gelince bir
ye¤ene vard›, ﬂimdi burada iﬂ çu¤allan›yor. Bir k›sm› diyorkine g›z›n ye¤eniydi,
bir k›sm› diyorkine reisin ye¤eniydi, yan›nda yoldaﬂ getirmiﬂ. G›zca¤›z arkas›na
yat›rm›ﬂ. El g›z›n›n iyisi var deyyusu
var. Yoldaﬂ getirmiﬂ Karacao¤lan bunu
dostu sanm›ﬂ. Karacao¤lan geldi, kap›ya
oturdu. K›z da içerde oturuyor. Bakal›m
saz› çekti ne söyledi. Orda bir böyle bocuk, incik olurdu, hak›k böyle olurdu.
Ak gerdanda sar› hak›k
Zülüf gerdan› dökük
Kaﬂ›n melur gözün y›k›k
Dostun kimi gördün mü
Yüce da¤dan bak›l›rd›n
Lale sümbül dak›l›rd›n
Seni benden sak›n›rd›n
El sözüne uydun mu
Kan› Karacao¤lan kan›
Veren al›r tatl› can›
Sevmedi¤im kara donu
Dost garﬂ›mda giydin bugün

dedi, kalkt›. “Sen bana yaramaz oldun,
usta dokuza boksun.” Dedi, yürüdü. G›z
gald› içerde, 50 m, 100 m gettiydi. G›z
dedi ki “Yahu ﬂuna yetiﬂim de derdimi
döküm helalleﬂek” dedi. ”Âﬂ›k dur” dedi,
durdu. Dedi ki bana yaklaﬂma, sen bana
haram oldun, ben seni boﬂad›m. Yaln›z
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orda türkü dinlediydi. G›z ﬂurda a¤l›yor,
kendi saz› eline ald› bakal›m ne söylüyor. G›z geldi durdu. Yahu gel helalleﬂek,
beni dine dedi. Sen otur da türküyü dinle dedi. K›z yan›na oturdu, bakal›m ikinci sefer ne söyledi bu k›za Karacao¤lan:
A¤lay› a¤lay› düﬂtüm yollara
Karaﬂ ayd›n boz bulan›k sellere
Ad›, ﬂan› duyulmad›k ellere
Gitmeye gönül senden ayr›lmaz
Aht›m gald› k›nal› dostum aht›nda
Diremedim güllerini vaht›nda
Karanl›k gece kolu alt›nda
Yatmay›nca gönül senden ayr›lmaz
Göz kald› bir kapliyen dostunda
Azrail de can almad› kap›nda
Döne döne teneﬂirin üstünde
Durmay›nca gönül senden ayr›lmaz
Hiteli de Karacao¤lan hiteli
Aramal› da gurbet elde yiteli
Ak gö¤sün üstünde çak›r tikeni
Bitmeyince gönül senden ayr›lmaz

Dedi yürüdü. G›z ba¤›r›yor, ayak
yal›n baﬂ› aç›k ne fayda ki adam içten
g›r›lm›ﬂ bir kere. 50 m daha gitti, g›z gene durdu arkas›ndan. “Ulan âﬂ›k” dedi, “
sen konuﬂuyon, söylüyon amma ben söyleyim gel, beni dinle.” dedi. “Benim yan›mda gördü¤ün ye¤enim idi.” dedi.
“Öbür dünyada sana hakk›m› helal etmem.” dedi. Karacao¤lan’da a¤lamaya
baﬂlad›. “Eyvah!” dedi, “ben bunu haks›z
boﬂam›ﬂ›m” diyerekten gene ald› saz›
diynen ne söylüyor arkadaﬂlar:
Ala gönlüm ben bu elden gidersem
Zülfü periﬂan›m kal melur melur
Kerem et akl›ndan ç›karma beni
A¤layan göz yaﬂlar›n› sil melur melur
Türlü çiçeklerden dakma baﬂ›na
Gurbet galemin çekme gaﬂ›na
Beni unudursan dökme yaﬂ›na
Ayr›l›k ﬂerbetini iç melur melur
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Karacao¤lan dolup olunca
Bende güzel sevdim gendi hal›mca
Var›p gurbet ele vas›l olunca
Dostlardan habar›m var al›r melur melur

G›z orda a¤laya a¤laya gald›, kendi
a¤laya a¤laya gitti. Kerbela ç›kt› arkadaﬂlar. Oraya oturdu gene ald›, saz› bakal›m ne söylemiﬂ, Kerbela’da:
Azrail gelmiﬂ can›m almaya
Yar ben kimlerle gal›r›m gayr›
Att›rd›lar pigan›m› zan›m›
Ba¤r›m› yerlere sürerim gayr›
Gide gide bütün yollar toz oldu
Yand› ci¤erim kömür, köz oldu
Yarim dedi can›m söz oldu
A¤lar›m gidemem, gülemem gayr›
Yolun do¤usuna sapim derdim
S›tk›nan memlay› kapim derdim
Yarimin gönlünü yapim derdim
Y›k›lm›ﬂ gönül yapamam gayr›

‹ﬂte bu Düldül’ün türküsü. Oradan
yörüdü Çatak’tan, devlet idi Develi, Düldül’ün arkas›nda devlet idi. Oras› sarp
bir yol, 3 km yokuﬂ ç›kt›. Yokuﬂun baﬂ›na oturdu, “soluklanim” dedi. Köyden
ayr›ld›, dosttan ayr›ld› bakal›m burada
devlete ne söylemiﬂ arkadaﬂlar:
Yüce da¤ baﬂ›nda ………… gezerken
Yitirdim ç›¤› yoldan ayr›ld›m
Oturdum da dertli dertli söylerken
Toplar› perçemli yardan ayr›ld›m
Yat›p uyumad›m yarin dizine
Uyan›p bakamad›m ala gözüne
ﬁekerden ﬂerbetten ﬂirin sözüne
Bal›nan yo¤rulmuﬂ pirden ayr›ld›m
K›vr›m k›vr›m gideli Holu’nun yollar›
ﬁehere dayanmaz ulunun gülü
Elinden al›rd›m sevgili yari
Aﬂireti güzel elden ayr›lmaz

Karacao¤lan okur yazar›m
Domurcuk memede gad›n azar›m
ﬁimdiden keri diyar diyar gezerim
Gedersem de geri gelemem

Karacao¤lan dost dost bakar
Dolunmuﬂ memeler sinemi yakar
Yar bahar ay›nda bir çiçek kokar
Kor burcu burcu gülü………..

Dedi ordan sürdü, K›rm›tl›’ya sürdü. K›z›l Kaya’ya ç›kt›, oturdu bakal›m
ne söylemiﬂ ﬂimdi:

Sana derdim sana ﬂu goca Düldül
Yaz geldi yar›ya çekildi bülbül
O yarin saçlar› menekﬂe sümbül
G›z olur da gül görüldü gözüme

Say›n arkadaﬂlar, ordan Paltal›’ya
geldi gardaﬂ. Paltal›,Gökçe idi, iﬂte. Paltal›’ya efendim, iﬂte…………..yurdu buras›. Orda bekçi koymuﬂlar, ev bekçisi.
Bekçi sahar nere gittiyse, han›m da ç›nar›n dibine oturmuﬂ yan›nda da bir çocuk var. 40 km zor geldi tabi akﬂam vakit yan›nda bir çocuk var.Gelin p›nar›n
baﬂ›nda oturuyor amma güzel bir gelin.
Bunu görüncek hemen efkarland›, bakal›m bu geline ne söyledi, Paltal›’da:

Yarim Düldül’den beriye gelirsem
Nergiz verir gülü daha al›rsam
Elbet seni bir tane bulursam
Anzarya bal görünür gözüme

E¤er güzel isem
Bir yavruyum baﬂ› gelin
Yaz geldi temiz hükmetti
Ç›k yaylaya taﬂ›n gelin

Karacao¤lan nolup nolunmaz
Kim ölüpte kim kald›¤› bilinmez
Ölsem gurbet elde ölüm bulunmaz
Ulun ç›ksa sar›l›rd› gözüme

Kaﬂ›n kara gözün kara
Yüzünde benlerin s›ra
Her bak›ﬂ›n beﬂ bin lira
Yok beli¤in peﬂinden

Deli gönlüm kalkt›n firar eyledin
Ulu da¤lar yol görüldü gözüme
Dostum ç›km›ﬂ evelinden beriye
Siyah s›rt›n tel görüldü gözüme
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Ayaklar›n alt›n koﬂar koﬂar
Seni seven binler yaﬂar
Gün do¤unca ﬂakl› düﬂer
As›ld›kça göçün gelin
Karacao¤lan der hakiye
A¤z›n benzettin kutuya
Gene düﬂmüﬂsün kötüye
Vurdun da¤›na düﬂtün gelin

Orda yatt› sabahleyin Sabun Suyu’nun üstünde bir köprü vard›. O zaman tarihi bir köprü, onun üstüne oturdu. Oras› ‹pek Yoluydu. Ordan bir yol
Kayseri’ye gider, bir yolu da bizim Holu
yaylas›ndan Maraﬂ’a giderdi. Oras› yol
çat›yd›, oraya oturdu bakt› ki Sabun Suyunun k›y›s›nda bö¤ürtlenlerin içinde
menekﬂeler bitmiﬂ. Boynu e¤ri e¤ri, ﬂöyle düﬂük. Onu görünce efkarland› bakal›m menekﬂeye ne söylemiﬂ.
Kadir mevlam seni övmüﬂ yaratm›ﬂ
Çiçekler içinde birsin menekﬂe
Bitersin dikenin har›n içinde
Korkar›m gözüne batar menekﬂe
Yaz gelince havaslan›r birsin
Güz gelince baﬂ›n al›r gidersin
Yavru niye boynun e¤ri tutars›n
Senin derdin benden beter menekﬂe
……………………………………
Kokusu menekﬂe güldür rengi
Arad›m cihan› bulunmaz dengi
Güller yata¤›nda biter menekﬂe
Bakmaz m›s›n Karacao¤lan hal›na
Garip bülbül konmuﬂ gülün dal›na
K›ymetini bilmeyen al›r eline
Onun için boynun e¤ri tutar menekﬂe

Hey Allah’›m nereye gidim.Çukurova’ya m› gidim, Maraﬂ’a gidim, Antep’e
mi gidim düﬂünüyodum. Öteki taraftan
bir gürültü ç›kt›, a¤am çamlar taraf›ndan bir gürültü ç›kt›. “Selam›aleyküm”,
her sayd› ki 39 atl› ilerden geliyor. 39’u
da geldi. Hasan dedi, “Yerden mi yoksa
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yukardan m›” dedi. Yobaz, dedi:”Onu köyümden geçirme.” dedi. “O da sudan geçemez, buradan geri döner.” dedi. Bu
kimmiﬂ bakal›m. Biraz sonra bir adam
ç›kt›, gelirken gelirken köprüye yaklaﬂt›.
“Dur” dedi, “Ne var?” dedi. Sonra, “Geçme köprüden.” dedi. “Ulan köprüyü sen
mi yapt›rd›n?” dedi. “Seni geçirmiyecem
iﬂte!” dedi. Geçerdin, geçmezdin derken
“Sudan da ben geçmem, ne olacak ya”.
“Beni de s›rt›na al, ötece at. Ben geçemem.” dedi. Kara donunu çemredi, Sabun Suyu’nun k›y›s›na dineldi. O adam
buna bindi, suyun ortas›na var›nca adam›n s›rt›na bu yan› ç›kmaya baﬂlad›.
Arakas›ndan baya yanar gibi öteye do¤ru ç›kard›, bunu. “Söyle bakal›m.” Ne
söyleyim, hançeri ç›kard› söyle dedi…………………..O oturuyordu gene orda, sonra atl›lar geldi, kuzeyden güneye
getmiﬂler. Hasan, Hasan gazan mübarek
olsun dediler. Genç atl›lar geldi, biri aﬂa¤› atlad›, “Aç a¤z›n›” dedi. Karacao¤lan’›n a¤z›n› açt›rd›. Dilinden tuttu. “Senin türkün k›yamete kadar devam edecek.” dedi gitti. Bunlar k›rklar imiﬂ. Orda kalkt› bu adam Gökmen Ç›nar’na geldi, onun dibene oturdu. Kafas› t›n t›n
ötüyor amma köyden ayr›lm›ﬂ, han›mdan ayr›lm›ﬂ hey Allah’›m nereye gidecem diye düﬂünüyo. Adam yorulmuﬂ
günlerden beri aç, bakal›m ne söylemiﬂ:
Arz›man›n kald› bir Arap atta
Koyma Kadir Mevlam kap kat›r gatta
Dü¤ünde bayram da a¤›r zeynette
…………………………………
Getir dostum ben giyeyim postumu
Kimse bilmez kan›d›m kast›n›
ﬁu Holu da koydum geldim postumu
Geri dönsem k›nar bizi
Dost elinden içtim içtim ﬂad oldum
Kahpe felek güldü, ben de mahfoldum
Emmiden, day›dan elden yad oldum
Ne yan› da att› yol bizi
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Karacao¤lan derde derman demim var
Yar yitirdim gaseledim gam›m var
Yedi geyen içinde bir de gemim var
Çalamam ola bir tarafa servisi

Evinizin etraf› a¤›ld›r
Gözelerin hepisi böyle pahal›d›r
Gülün kökü kals›n sana
Kals›n sana top zilifin burmal›

Dedi k›z› akl›ndan ç›kmad›, ci¤eri
kor kor yand›. Saz› gene ald› bakal›m ne
söylemiﬂ:

Evinizin etraf› kuyulu
Bu pahal›l›k güzellerin huyumu
Gül verdi¤in o¤lan benden iyimi
Kals›n sana top zilifin burmal›

Her zaman, zaman da göçen yaylaya
Akan leblerinden bal gönder bana
………………………………..
.................................................

Evlerinin önü kerpiç aral›k
Akﬂam oldu gene çöktü karanl›k
Seninle yapamad›k pazarl›k
Kals›n sana top zilifin burmal›

Ç›km›ﬂs›n Holu’ya çad›r›n yeﬂil
Bülbül p›nar eder güle dolaﬂ›r
Geyik göbeyinden bir deste deﬂir
Zülfün telin sar gönder bana

Hüstürdün de Karacao¤lan hüstürdün
Dostun bahçesine poyraz estirdin
Bir gülüﬂünle niye beni küstürdün
Kals›n sana top zilifin burmal›

Ç›km›ﬂs›n Holu’ya gözlerin humar
Gö¤el ördek gibi göllere dolar
Yaz bahar ay›nda gönül ne umar
Bilme buras› kar gönder bana

Bu türkü de Haruniye’nin türküsü.
Sabahleyin sar›¤›n› deyne¤ini ald›, acaba nereye gitti. Humur yaylas›n›n So¤dak’›na ç›kt›. So¤dak yaylas›na ç›kt›,
oraya oturdu, p›nar baﬂ›na, o zaman›n
behrinde Maraﬂ’›n ad› hududu So¤dakm›ﬂ. Maraﬂ’tan bir a¤a gelmiﬂ. So¤dak’›n
baﬂ›na gelmiﬂ oraya çad›r kurmuﬂ. Kayan›n üstüne ç›k›p oturmuﬂ k›z›m bana
bir su getir demiﬂ. A¤an›n ad›na Emir
A¤a denirdi. K›z da bir eline testi ald›
güle güle suya geliyordu, bak›verdi ki p›nar›n baﬂ›nda sazl› bir adam var. O zaman geri çekildi, adam dedi ki: ” Hatun
gel,” dedi. “ Suyunu doldur.” dedi. K›z,
p›nara geldi, “Sen kimin k›z›s›n?” dedi.
“Ben Emin A¤a’n›n k›z›y›m” dedi. Aya¤›nda da Maraﬂ hedi¤i varm›ﬂ, k›z›n,
“Otur da sana bir türkü söyleyim.” dedi.
K›z oraya oturdu, Karacao¤lan bakal›m
bu k›za ne dedi:

Karacao¤lan öpem yüzünden
Çat›k kaﬂ aras›ndan ala gözünden
Ergen taraf›ndan düﬂmen sözünden
Ka¤›t aras›na yaz gönder bana

Oradan ç›kt› Haruniye’nin alt›ndaki bir kuyuya vard›.O zaman kör kuyu
Kullu O¤lu’nun,Pullu Edipçe’nin park›yd› bura. Orda televizyon gibi 30 tane taﬂ
vard›. Böyle delik halka,oraya a¤alar at
ba¤larm›ﬂ. Parka geldi oturdu vakitte
ikindi dedi, bugün burada yatar›m dedi.
Öteden bir k›zla o¤lan geldi, parka d›k›ld›. Bir büyük gül kopard› delikanl›ya
verdi, k›z da delikanl› bir gül kopard› k›za verdi. ‹kisi de orda birbirleriyle oynuyordu. Karacao¤lan burada bunlara bak›yordu. Hatun k›z dedi,bir demet gülde
bana at dedi. Sana buradan gül yok âﬂ›k
dedi. Öyle de¤ince Karacao¤lan saz› eline ald› bakal›m bu k›za ne söyledi:
Bir gül istedim de niye vermedin
Çocuk kadar hat›r›m› görmedin
Bilmem tan›mad›n bilmem bilmedin
Kals›n sana top zilifi burmal›
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Bir hedik giymiﬂ de boynu k›sarak
Gelir aya¤›n› uzun basarak
Anas› körlüde k›z› beselek
Emir elden bir k›z indi p›nara
Bir hedik giymiﬂ de dizinde
Arz›man›n kald› ala gözünde
Böyle güzel mi olur da köylü k›z›nda
Emir elden bir k›z indi p›nara
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Suya geldi su testisini doldurdu
Doldu diye yelgin yelgin kald›rd›
ﬁu k›z›n bakmas› beni öldürdü
Emir elden bir k›z indi p›nara
Karacao¤lan yar›n çalmal›
Çalmas›n›n alt› yanar almal›
Anas›n görüpte k›z›n almal›
Emir elden k›z indi p›nara

Diyince a¤a ordan ba¤›rd›: “ K›z›m
o ba¤›ran kim?”, “ Baba bir âﬂ›k gelmiﬂ.”
dedi. “Ulan, gel buraya ne ba¤›r›yor, orada” dedi. “ Varim a¤a”, dedi, çad›ra ç›kt›,
çad›ra vard›, efendim tabi yer minderin
üstüne oturdu.” O k›za demin ne söyledin?” dedi. Türküyü tekrar etti. “Güzel
söylemiﬂsin.” dedi. “Bir de benim han›ma söyle.” dedi. Han›m da ﬂu yanda
oturmuﬂ çad›rda. Han›ma söyle deyince
han›m yönünü öte döndü, utand› m› ne
yapt›. O zaman Karacao¤lan saz› ald›
bakal›m ne söylemiﬂ. Karacao¤lan Dumanl› da:

ﬁimdi vard› ki orda Gö¤elo¤lu de¤irmeni
vard›. Onun yan›nda bir p›nar vard›,
hem p›nar hem de ziyaret. Bahçe’den belirlekte yukardan biberlikten bir han›m
geldi p›nara. ﬁimdi oran›n han›mlar› güzel olur, çünkü yayla memleketi. “Gelin”
dedi “Sana bir türkü söyleyecem, müsaade edersen.” Dedi. “Söyle âﬂ›k” dedi.
Bakal›m bu geline ne söylemiﬂ arkadaﬂlar:
Bulanakta bir güzele u¤rad›m
M›s›r’› Ba¤dat’› de¤er her gözüm
Görünce cemalin selavat verdim
Her bakmas› eder beﬂ bin
Bulanta olur güzelin has›
G›z›¤m› güzel anas›
……yakm›ﬂ Mekke k›nas›
A¤a elleri k›rm›z›
De¤meyin güzele sallans›n böyle
Kara kaﬂ alt›nda kirpikler e¤me
Ak gö¤sün üstünde çaprazl› dü¤me
Memeleri ﬂemeden-i k›rm›z›

Dumanl›y›n dun ald› selime
Da¤lar dayal›r m›……..
Bir adam k›yar m› nazl› yar›na
Yanar ataﬂ›na ölene kadar

Karacao¤lan sen benle gezme
Baﬂ›na ba¤lam›ﬂ elmal› yazma
Kurtlu kumaﬂl› k›zm›z› giymiﬂ çizme
Sade s›rama top olur gider

Siyah sisi mah yüzüne da¤›l›r
Güzelli¤i cümle aleme yay›l›r
Demir çar›k o da giysen gerilir
Gönül sevdi¤ini bulana kadar

O geline bunu söyledi sanan yolu
tuttu, Antep’e gidiyor. Biraza gitti, ﬂöyle
Gavur da¤›n ortas›na ç›k›nca oraya oturdu. Yorunlu¤umu alim diye meﬂenin dibinde bakal›m ne söyledi:

Bu dert beni çeke çeke götürür
Bir derdimi bin lokma da yedirir
Gördün yarin melür melür oturur
Yar› can›m gitti gülene kadar

Ilg›t ›lg›t eser seher yelleri
Gavur Da¤› ﬂimdi baﬂ›n dumanl›
Deli gönlüm esip esip coﬂuyo
Karacao¤lan güllü zamand›r

Karacao¤lan ne olur hal›m
K›r›ld› kollar›m tutmuyor kolum
Gelin ﬂu Azrail istiyor can›n
Verme ﬂu yarin baﬂ›na gelen kadar

Eski dostlar karﬂ›m›zdan geliyor
Yenisi de eskisine gülüyor
Kitap dedi yüzüne tükürüyor
‹nsanlar m› azd› yoksa ar zaman m›

Orada yatt› sabanan dedi ki: “ ﬁurdan Bahçe’ye inim ondan sonra Allah
büyük dedi. Bahçe’ye indi. Bahçe’nin tarihi 700 y›ll›k, Karacao¤lan 400 y›ll›k.
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Karacao¤lan da¤lar baﬂ›nda
Gündüz halinde gece düﬂünde
Al›ﬂkan tüner da¤lar baﬂ›nda
Azrail’den baﬂkas›na an›ma
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Ordan sürdü, Nur Da¤›’na ç›kt›,
düzlü¤ünde oturdu. Orda Maraﬂ, Antep,
Islahiye görünür. Bizim de yaylan›n
hepsi aya¤›n alt›nda. Orda saz›n› ald›
söyledi:
Uyuma hey deli gönül uyuma
Yayladan geçen iyiler görünür
S›vam›ﬂ onlar› hep giyinmiﬂ
Maraﬂ’›n içinde bayaza bürünmüﬂ
Halebi de deli gönül halebi
Adana’da dolan›
Koç yi¤it e¤lencesi Koca Çelebi
‹çin rahanl› ba¤lar görünür

bel’de bir a¤a vard›, oraya geldi, burada
kaç ay kald›¤› belli de¤il. Bir gün izin ald›, “Gidece¤im, paﬂam” dedi. Yola ç›kt›
geldi ki Cebel’de bir piknik yerinde han›mlar oturuyor, sobet ediyorlar. “Âﬂ›k
gidiyon mu” dediler. “Gidiyom hatunlar”
dedi. “Ne var bize bir türkü söyle, öyle
git.” dediler. Söyleyim dedi. Saz› ç›kard›
ve Cebel’de söyledi. ‹çlerinde bir k›z var,
k›z güzel. “ﬁu k›zdan baﬂlay›m” dedi:
Giyi¤idireyin yeﬂil ilen al›nan
Besliyeyim ﬂeker kaymak bal›nan
Anan seni bana versi mal›nan
Kokulay›n gül kokulu yana¤›ndan

Il›k olur Akdeniz’in kenar›
Orda belli olur koç yi¤idin hüneri
ﬁu Holu’da olan koca ç›nar›n
Yel yapra¤› görünür

Her yere gidersen söylersin mat›n
Bo¤az›ma taksan bin beﬂyüz alt›n
Ben bir bey olsan sen bir hatun
Konsak göçsek yaylalara el mi görür

Atlar›m›z birbirine çat›l›
Potu¤umuz köse¤ende kat›l›
Çad›r›m›z ﬂu Holu’da tutulu
‹rili ufakl› ba¤lar görünür

Kalem ald›m kaﬂ›n gözün çatmaya
Hesap ettim aht›n so¤uk etmeye
Seni satan ab-› hayat satmaya
………………………………

Zat› durlar Karacao¤lan derler, Karacao¤lan
zat›
Yurtta durdurma göç deveyi at›
Göçmek de¤il bizlerin murad›
Yarlan geldi¤in da¤lar görünür

Hadele de Karacao¤lan hadele
Bir hamd yaralar›m tezele
Birde saray yap gözele
Âﬂ›k olan …………

Oradan aﬂa¤› K›r›khan’a gitti:
K›r›khan’dan yüknekler göçürülür
Sümbülnen kar›ﬂt›rm›ﬂ saç›n›
Bizim elden ar› çekti göçünü
Bu taraf bir demet gül gitti
O k›z›n aﬂk›ndan ben gittim yasa
Uçuﬂtu bir birler almad› tasa
Tutup koymad›m alt›n kafese
Benim yarim ölmeden……..
Karacao¤lan yi¤idin kar›
Ustad›r pete¤i bal yapar ar›
Sana derin sana beyler ç›nar›

Bu tarafa düz ovadan gitti. Bu
adam, “ﬁurda Cebel’e gidim” dedi. Ce-
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Bir gelin kalkt› belinde kemeri varm›ﬂ, gümüﬂ, “Âﬂ›k bir de bana söyle.” dedi. Âﬂ›k, dedi. “ Evli misin bekar m›s›n?”
dedi. Baksana yadanl›¤›ma dolu. O zaman yadanl›k dolu oldu¤unda bekar oldu¤u belli olurmuﬂ. “Beni alman m›
sen?” dedi. “Ben seni almam” dedi, “Yaln›z gitti¤imi haber verim de arkam s›ra
gel “demiﬂ:
Gümüﬂ kemerini çözme belinden
Öpeydim leblerinden mal›ndan
Cebel’den öte Kaypak sal›ndan
Gidelim sevdi¤im gel melür melür
Can›m çekmez mi ﬂöyle gelinden
Can›m kurban olsun burada kalandan
Harl›dan Halep’ten Karacaören’den
Gidelim sevdi¤im gel melür melür
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Uçtu gönül kuﬂu benzer ﬂahana
Sabun köprüsünden düldül soluna
....................................................
Gidelim sevdi¤im gel melür melür

Deniz kenar›nda yedim hurmay›
K›lavuz ederler telli turnay›
Ak gö¤sün üstünde yald›z yüme¤i
Çeker gider yaylas›na bir gelin

Havada da Karacao¤lan havada
Yand› ci¤er kebap oldu tavada
Köylü sorarsa Holu orada
Arada orada bul melür melür

A¤a geymiﬂ telli yemeni
Aram›zdan gald›ral›m dümeni
Ak topuk üstüne atlas tuman›
Dökmüﬂ gider………gelin

Dedi, K›r›khan’a ç›kt›. Oraya ç›kt›
düﬂündü. “Ulan Antep’e mi gidim, Çukurova’ya m› gidim?” diye bir fikir etti.
“Çukurova’ya gidim.” dedi. Belen’e vard›, Oraya oturdu saz› ç›kard›, bakal›m
orada ne söylemiﬂ:

Ulu kütük yanmay›nca tüter mi
Ak gö¤sünde çifte benler biter mi
Vakti gelmeyeﬂin bülbül öter mi
Öte gider yayla servi gelin

Ç›kt›m yücesinden bakt›m
Anatakya’n›n elin gördüm
Endim pazar›na gördüm
O da¤lar› üren gördüm
Gö¤sünde yaylas›n›n has›
Silindi gö¤nümün pas›
Mor sümbüllü ma¤ras›
Belen elin kar›n gördüm
Erciyes’e ya¤an karlar
Sefer inen göçen eller
Zamana Elif derler
Bir güzelcek gelin gördüm
Sevdi¤imin ad› Eﬂe
Var benleri köﬂe köﬂe
U¤rad›k ordan Maraﬂ’a
Besteni sal›n gördüm
Ça¤›r Karacao¤lan ça¤›r
Taﬂ düﬂtü¤ü yerde a¤›r
Güzel sevme günah de¤il
Ben dört kitapta yeri gördüm

Der ‹skenderun’a iner, denizin k›y›na oturdu. Bir tablac› geldi ondan iki
yüz dirhem hurma ald›. Hurmay› yedi
bakt›kine Yoprakkale rataf›ndan bir göç
geliyo. Bunu görüncek efkarland›, bakal›m bu göçe ne söylemiﬂ:

Karacao¤lan lebin bal gibi
S›rt›ndaki elbise tel gibi
Baharda aç›lm›ﬂ gonca gül gibi
Kokar gider yel esse bir gelir

Bunu da ona söyledi geri Toprakkale taraf›na gitti. Orada iki kad›n›n çekiﬂmesi vard›. Onlara ne söyledi:
Ötme turunç ötme eﬂin var senin
ﬁahan sal›p al al›nacak yer de¤il
Vard›n gördün oraya gökmüﬂ yurdundan
Mekan tutup e¤lenecek yer de¤il
O bedelin meskeni var yurdu var
Kalemi var diviti var……var
Vard›n gördün oraya göçmüﬂ yurdundan
Çok sallanma kaﬂ›n da¤a tor de¤il
O beldenin meskeni var yurdu var
Kalemi var diviti var….var
O beldenin çeﬂit çeﬂit derdi var
Çok sallanma kaﬂ›n da¤a tor de¤il
Bir dü¤me diktirem dü¤üﬂen a¤arsa
Etraf› lale sümbül ba¤›sa
E¤er güzel bana gö¤nün yoksa
Benim iﬂim minnetle zor de¤il
Karacao¤lan gel gezelim yurtlar›
Söyle selim baﬂa gelen dertleri
Sevmezdim senin gibi sertleri
Ah nereye ak›l baﬂta de¤il

Dedi, oradan sürdü, Kadirli’ye vard›. Eskiden Kadirli’nin ad› Kars idi. Son-
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radan Kadirli yap›ld›. Kadirli’ye vard›,
biraz tad› gaçt›, hastaland›. Bir gap› çald› bir han›m ç›kt›: “Buyur âﬂ›k.” dedi, d›k›ld›. Oturdu ona. “Ben hastay›m” dedi.
“Yavrum, sana so¤uk geçmiﬂ.” dedi. Bu
kar›, buna tarhana çorbas› yapt›, garn›n› doyurdu, yat›rd›. Nitekim orda üç gün
kald›. Üç gün sonra kalkt› orada b›rakt›¤› han›m› için bakal›m ne söylemiﬂ:

De¤irmenden geldim beygirim yüklü
Deli olur güzeli görenin akl›
Otuz beﬂ yaﬂ›nda k›rk beﬂ belikli
Bir k›z bana emmi dedi neyleyim

Benden söyleyin o nazl› yare
…………………………….
Vadem yeter bu dert beni al›r
Saracam› sa¤ yann› götürsünler

Bu yan bu yan topluyorlar odunu
Be¤endim bilemedim ad›n›
Bir Türkmen g›z›da köylü gad›n›
Bir k›z bana emmi dedi neyleyem

Bende geldim bahçelerden ba¤lardan
Haber ald›m hastalardan sa¤lardan
Kars›n getirdin yüce da¤lardan
Dostum mezar›ma güller getirsin

Karacao¤lan ben nolay›m
Coﬂkun sularda ak›p geleyim
Sakal seni c›mb›z ile yolüm
Bir k›z bana emmi dedi neyleyem

Yatt›m uyumad›m yarin dizine
Uyan›p bakmad›m ala gözüne
Yarim mezar›ma günden gözüne
Kaﬂ›n gözün sürmelisin otursun
Karacao¤lan nolup nolursan
Vadem yeter bu dert beni al›rsa
Yetmez kefilime ufak al›rsa
Koca Köro¤lan yats›n y›rt›ns›n

Demiﬂ. Oradan kalkt› Kadirli’de
Çubuk Köprü var, oraya vard›. Orda bir
a¤a var onun yan›na vard›. Hatun der ki
a¤a un laz›m. A¤a yahu ben ﬂimdi gidersem bir ayda gelirim, âﬂ›¤› salak dediler.
De¤irmene vard›,” O âﬂ›k hoﬂ geldin” falan dediler. “Türkü ça¤›r” dediler. “Türkü ça¤›ramam” dedi. “Unlu¤u koyun, ça¤›ray›m” dedi. Ulan, dediler, “ﬁu unlu¤u
koyun iki türkü dinliyek” dediler. Unluk
bitti o da türküyü bitirdi eve geri geldi.
Bir gelin geldi. “Ya emmi dedi, sen bir
solukta geldin, bizimkiler bir hafta gelmiyo, on gelmiyor, bir gitmeye. Sen ne
çabuk ü¤üttün emmi” dedi. Bunun zoruna gitti saz üstündeydi bo¤az›ndan ç›kard› bakal›m ne söylemiﬂ:
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Bizim evde urum olur uz olur
S›z›laﬂ›r boz kurtlar› aç olur
Bir yi¤ide emidemi göç olur
Bir k›z bana emmi dedi neyleyem

Ordan kalkt› Kozan’a vard›. O zaman tabi Kozan valilik idi. Orda buna
bir oda verilir, orda çalar çalar e¤lenir.
Ne kadar kald›¤› kesin de¤il. Bir gün
akﬂam›nan millet topland› gene saz› ald›
bakal›m ne söylemiﬂ:
Hey gide deli gönlüm hey gidi
Adolos endeydi de gönül tekeri
Otuz iki sancak Diyarbekiri
Acep gezsin Mamuo¤lan varm›d› ola
Yeﬂil ördek gezinir çimende
Methi do¤ar ahir zamanda
Güneﬂin do¤up da batt›¤› yerde
Güneﬂin do¤up da batt› varm›d› ola
Yeﬂil ördek göeriyor gülette
Alt›n küre ﬂan veriyor güette
Cennet-i Ala’da gülü melekte
Güneﬂin do¤up da batt› varm›d› ola
Hani yadan da Karacao¤lan haniyada
Güzel seven muraz al›r dünyadan
Kayseri’den Karaman, Konya’dan
Güneﬂin do¤up da batt› varm›d› ola

Kozan beyinin han›m› dinliyordu.
‹ki han›m vard›, dinliyordu. Küçük olan
kad›n: “Âﬂ›k, bugün akﬂam olsun da, ba-
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kal›m senin han›m m› cilveli ben mi cilveliyim? O mu güzel, ben mi güzel sana
gösterim.” dedi. Bir zaman geçti han›m
geldi onun kap›s›n› çald›: “Kimsin sen
dedi?” “Ben a¤an›n han›m›y›m.” dedi.
“Get dedi orospu beni mi buldun?” O kadar çabalad›ysa da kap›y› açmad›: “Sabah olmaz m›?”dedi. “Sabahleyin sen seyirtmede gör” dedi. “Nereye postalan›rsan git” dedi. Han›m eve vard›, gözüne
uyku girmeyince ne yapim acaba. Han›m ﬂuradan tuttu y›rtt›, çekti, donunu
ﬂurdan çekti, döﬂünü y›rtt› bir de çamura buland›. Sabah namaz› kap›ya do¤ruldu, var›yo a¤an›n kap›s›na: “Kim o ?”
dedi. “Benim aç kap›y›!” dedi. Açt›kine
han›m bir baﬂka kiﬂi olmuﬂ. “Bire han›m
ne oldu sana?” “Âﬂ›k, beni bu hale, getirdi.” “Alah, Allah…” O zaman hemen
emir verdi, “ Yakalay›n sokun içeri.” dedi. Âﬂ›¤› tutup içeri soktular. ﬁimdi bilmedi¤im hiçbir ﬂeyi söylemem. Acaba
emri ‹stanbul’dan m› getirtti, kendi mi
verdi? Bir gün verdi. Karacao¤lan filan
as›lacak. Saat bitti, gün bitti millet topland›. Âﬂ›¤› dire¤e getirdiler, sapla¤an›n
dibine, paﬂam dedi bir türkü söyleyece¤im dedi. Söyle dediler:

iki sene sonra Van’da buldular. Van’da
kaç y›l, kaç ay kald›¤› kesin belli de¤il.
Bir gün dedi ki Van paﬂas›na sana bir
türkü söyleyim de dinle dedi.

Size derim size hey gidi yarenler
Ben ölürüm memur olsun ölenler
Konuﬂtu¤um kad›n›n ﬂerrinden
Asiyeler cariyenin ﬂerrinden

Ba¤r›ma çalar›m taﬂlar
Gözümden ak›tt›m yaﬂlar
Yavrusunu yitiren kuﬂlar
Yavrusuna geri döner gider

Dak›n dedi ﬂunu. Dakt›lar, carp diye düﬂtü a¤am. Ulan sa¤lam bir kendir
getirin ﬂuna. Bir daha getirdiler, takt›lar, sandalyeyi çekince bir duman çöktü
arkadaﬂlar. Bir duman kimse kimseyi
görmez oldu. Herkes geri kaç›ﬂt›. Duman kalkt› Karacao¤lan da yok, bir ﬂeyde yok. Dibine bakt›larkine bir ﬂey yok.
Nereye gitti bu adam. Havaya gitti, dediler. Hangi tarafa gitti. Bu yan› gitti,
bulun dediler. Bunu Mersin’den sordular, biri dedi ki Ashab-› Keyf’e d›k›ld›¤›n›
gördüm dedi. Ashab-› Keyf’de arad›lar

Evlerinin önü sö¤üt
Atas›ndan alm›ﬂ ö¤üt
Yarinden ayr›lan yi¤it
S›las›na döner gelir
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‹zin ver efendim bende gideyim
Arkam s›ra da ah çekip a¤layanlar var
De¤nerim de¤nerim s›lam görünmez
Aram›zda y›k›las› da¤lar var
Ulu sular gibi ak›p devrilme
Ulu gazel gibi gö¤e savrulma
Nerde güzel görsem onu çevirme
Bu ellerde cana k›yan beyler var
…..angeçten yanar bir ›ﬂ›k
Âﬂ›k olan, âﬂ›k benzer bir eﬂik
Bir bu¤day benizli iki bulaﬂ›k
Gitme beyim orda a¤alar var
Karacao¤lan ben benim övmeyim
Daﬂtan al›p kara ba¤r›m dövmeyim
Güzel sevme derler nas›l sevmeyim
Çat›k kaﬂ aras›nda s›ra da¤lar var

Dedi ikinci türküye baﬂlad›:
Bir yi¤it gurbete ç›ksa
Gör baﬂ›na neler gelir
Silah laf› oldukça
Yaﬂ gözüne dolar gelir

Yaﬂa Karacao¤lan yaﬂa
Her iﬂ gelir sa¤ olan baﬂa
Ben söylerim coﬂa coﬂa
Giden gider gelen gelir art›k

Paﬂa Karacao¤lan’a bol para verdi.
Karacao¤lan gitti. Bu adam sonra Bayburt’a geldi. Oradan da Erzurum’a geldi,
ﬂöyle bir oturdu bakal›m ne söylemiﬂ:

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2006, Y›l 18, Say› 69

Erzurum da¤›ndan esen rüzgar
Ba¤lama yollar alt›n………
Söylemeye gönül dokunur bana
(3dk görüntü bozuklu¤u var)

Mersin’e indi.A¤an›n odas›na vard›,
akﬂam topland›lar. Âﬂ›k gelmiﬂ diye herkese ilan ettiler, bir de han›m geldi. Hani âﬂ›k derken iﬂte ﬂu âﬂ›k dediler. Eeee
kara bir âﬂ›km›ﬂ dedi. Otur bac› otur
türküyü dinle dedi:
Bana kara diyen güzel
Kaﬂlar›n kara de¤il mi
‹plim iplim beliklerin
Saçlar›n kar de¤il mi
Beni kara diye yeme
Mevlam yaratm›ﬂ hor görme
Ala göze siyah sürme
Çeken de kara de¤il mi
Hitten yemeni çekilir
Var›r Ba¤dat’a dökülür
………………..
……………….
Karacao¤lan der vallaha
Candan severim Allah’›
Kabe’de ki Beytullah’›n Örtüsü kara de¤il mi

Ordan paﬂaya; “Paﬂam beni Maraﬂ’a gönder kervanla.” dedi. Paﬂa da dedi ki kervanc›ya:“Bunu Maraﬂ’a iletin”
dedi. Vard› ki Maraﬂ’›n a¤as› Ali Bey olmuﬂ. Onun odas›nda iki sene kald›. Sonra “Beyim beni, Varsa¤a götür” dedi.
“Holu yaylas›na götür.” dedi. Holu’ya getirdiler, Holu’da dedemizin bir o¤lu vard›. Mustafa yüz yirmi yaﬂ yaﬂam›ﬂ, onun
yan›na getirdi, iki sene orda yaﬂad›. Bir
gün dedi ki: ”Mustafa gardaﬂ helalleﬂek.” dedi. Âﬂ›k senin vasiyetin var m›,
ney, hiç dedi. ‹ki vasiyetim var dedi.
Neymiﬂ dedi. Orda iki ard›ç bir de meﬂe
a¤ac› varm›ﬂ. Meﬂe a¤ac› ki çok yaﬂl›.
“Ben ölürsem, saz›m› ﬂu meﬂeye as›n,
her kim ki eliyle o saz› düﬂürürse cennet
yüzü görmesin” dedi. “Burada çürüyecek” dedi. Bir de dedi, “Beni ﬂuraya gö-
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mün” dedi. “Evin on metre bat›s›nda”
Karacao¤lan o adama dedi ki: “Senin vasiyetin var m›?” dedi. Adam: “Sen yüz
yaﬂ yaﬂad›n” dedi. Karacao¤lan, “Anandan do¤du¤undan beri bana bir ﬂiir okuyaman m›?” dedi. “Okuyum emmi” dedi.
Saz› eline ald›, bak ne söyledi, son türküsü:
Ak……k›z›l kan oldu
………..indirdin felek
Yedi dereye de Ummana dald›m
Bir kap›s›za kondurdun felek
Anamdan do¤dum da dünyaya geldim
Tuzlu tuzlu çap›tlara belendim
Anam›n sütünü emdim de kald›m
Anam›n sütüne kand›rd›n felek
Beﬂ yaﬂ›ndayd›m gidemedim iﬂime
On yaﬂ›nday›m gezer oldum baﬂ›ma
On beﬂinde sevda düﬂtü peﬂime
Bir sevmeye getirdin beni felek
On beﬂinden yirmiye yol oldum
Otuzunda boz bulan›k sel oldum
K›rk yaﬂ›nday›m akl›m baﬂ›ma geldi
Halim ﬂerrim bildirdin felek
Elliye var›nca yar›y› geçti
Altm›ﬂa var›nca tedbirim ﬂaﬂt›
Yetmiﬂe var›nca ko¤uﬂa düﬂtü
Mertebe mertebe indirdin felek
Sekseninde varaca¤›m yaz›ld›
Doksan›nda a¤a…….. çözüldü
Yüz yaﬂ›nday›m kuru diﬂim döküldü
………………………..felek

Dedi orda öldü. ﬁimdi mezar› orda.
Mezar› yapt›rd›k. Bu böyle sona erdi.
Ben iﬂte Varsak köyünün Karacao¤lan
mahallesinde oturuyom. Ad›m ‹spir Onbaﬂ› diye an›l›r. Seksen bir yaﬂ›nday›m.
Okur-yazarl›¤›mda yok. Böyle iﬂte tarihi
incelerim ben arkadaﬂlar….
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