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Baştarafı 2İ. Sayıda...
M urat Paşa der-ki: Karaca Oğlan! ha ba
kalım senif yedi künden gelip beni de kavuş
turursun, deyi çıkar, gidef. Karaca Oğlan gü.vüv girer tsm ikân Sultan ilen görüşürler ol
duğu gibi gtft <>vg) git ahır her dürlü sırların
devleşirler, bir birine nasıl olup zevda olduk
ların ve babası pirkaşçiğme vereceğin eovler,
ve onun getirdiği dürlü hediyelerin şevler,
uzatmayalım bunlar kızgınlık ilen ve mühebhfitlik ziade olmak tankı ilen çok vakit zevdelik çekmişler. Bir birlerine doyamayırlar evlelik ilen yedi gün yerine tam am kırk gün olgah gözi eriğe bir kün kadar görünmemiş. O
haser de tsm ikân Sultan çepçin çalap kızlar,
deyi, kızlar gelirler, der-ki: Bizim kapandığı
mız kaç kün oldu? dedikte derier-ki: Tamam
kırk kün oldu o cogabı eşi tip ilen Karaca Oğ
lan: vni vai yalancı oldum, 1>en yedi künde
Paşaga varacak olgan idim, geç kaldım aman
gideyim deyi çıkar M urat Paşaga gelir. Mu
rat Paşa da vakıtmda Karaca Oğlan bafia ge
lecek, deyi çıkmış köşküne pekler idi. Pekler
pekler gel meyi r, pekleye pekleye köşkte o
M urat Paşanın arkasıçıfi kam buru çıkar. O
sagatı cellat çıkarır. Hareme giderek kapuya
bir cellat koyar, h a j^ t kapustınşı bir cellat ko
yalı'}, sokak ka pusun a bir cellat koyar, evle
em ir ider-ki: K araca Oğlan geldiği gibi
kesiniz başın, men bir paşa olsam o bir köle
olsa, men onuft muradın hasıl itsem de o beni
aldayıp vaktm da gelmediği üçün. C ellatlar
pekleyirler idi. Karaca Oğlan geldiği ilen,
M urat P aşanı uzaktan g ö rü r’ pencereden.
Pencere altına pekleyip köşkte arkasınıfi
kamburu kıkkan otura. Kapuya da gelgen idi
bakar cellat var, gider pencereye başlar Mu
rat Paşaya dürlü sıralar getirip yalvarmaya
sa2i da koltuğunda edi. Der-ki: Paşam Allah
sana ömür uzaklığı versin, bir çıragıftım, gel
bana m erham et eile bir kaşık kanım içme!
Zevdelik müşkül şei dir. Yedi günden gelirim,
deyi gittim muhabbçtlik sırası ilen kırk bir
güne kaldım, sahi gözüme bir gün kadar gö
rünmedi, bevlelik ilen aldanıp kaldım ben fa-

66

s u l t a n - ii

' ___

.

J

kıra bir möhret verdift beni kayıp idıp anam
babam kardaşlanm ve tsm ikân Sultannı ağ
latıp o M urat yiğitliğini kayıp idnje! çanıma
m erham et eile ben fakıra! ölünce kapuftda
kul olayım der. M urat Paşa asla yola gelmeyir bu kabahati üçün. Çoktan çok ncası üçün
bufta der-ki: bafia kırk yıl hizm et idersin,
canıfia klimam, deyince. D utar tsm ikân Sultanga haber yollar, beni peklemesinl ben bu
raya kırk yıla esir düştüm deyi. O haser de
tsmikân Sultanga babasından bir tepsi su sı
ğır kaimagı ilen bir de bugaça gelgen idi. Nasıl-ki alır kaimak ilen bııgaçanı koyar o şekiii
dolapka. Bafia onsız dünya haram deyi. Ka
çan kırk yıl ben bunda paşaya hapue değen
cogapnı eşitmiştı, tsm ikân Sultan ağlar ağlar
sarailartfi içinde akibet talar, yuklar. kalır ö
sarailanrtd.ı üiyası var iken o da bir arab
iken. Kız uyhlamış kalmış idi bu Üiyası arap
çıkar, açar dolapnı kaimaknıfi bir keseğin ve
bugaçamfi bir köşesin açar; jk a p ar dolapnı
gelir tsmikân Sultan tatkan yatakka tsmikân
Sultan yorgan altında, bu arap üiyesi yorgan
üstüne kuçaklamış tsm ikân Sultanı kalmış
tsm ikân Sultamfi bir şeiden de habarı.tok
edi.
O hâser de Karaca Oğlan alır sazı eline
v an r sokak kapuya cellat var, niyaz idip Mu
rat Paşaya bu türküyü şevler:
Ne dür suçum ne dir hatam?
Nice kurbet elde yatam?
Ak sakallı pir dir atam,
Evlat deye aglarm'ola?
Şu karşı-ki hoca dağlar, •
Hacep bizim daglarmola
Evdegi ehtıyar anam,
Oğlum deyi aglarm'ola?
Kurbet yerde kaldı başım,
Durmaz akar gözüm yaşım,
Cifte cifte kız kardaşım,
Agam deyi aglarm’ola?
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Bahçıda biten söğütler,
Ustamdan aldım öğütler,
Konuştuğum koç yiğitler
Yoldaş deyi aglarm’ola?
\
Karaca Oğlan der-ki malım,
Allaha beyan ehvalım,
Evdeki garip helalim,
Sırdaş deyi aglarm'ola?

Bevlece bu beş .beyit türküyü sevleyince
Karnen Oğlan paşamfi ökesi bir az sakinlenip
ettiği niyazına, Sokak kapudagı cellata der*
ki: Burak! değme! var! sen git deyince sokak
kağudagı vellat gider. Karaca Oğlan gider
içeri. H ayat kapusuna d f geigen edi cellatıfi
biri daha var. Girmez, çekilir ardına, alır elin<- sazın, bir kaç türkü daha şevler paşaya ni
yaz idip: ,
Karşıdaki, karh dağı gördüfi mü?
Ülüzgann bulmuş iriyip gider,
Akan sudan heç bir vefa gördüfi mü?
Yüzünü yerlere sürüyüp gider.
Yab kenarında biten ağaçlar,
Hakin emiri ilen ötüşür kuşlar,
Yıldan yıla meive veren ağaçlar,
O da aidan aya çürüyüp gider.
Arap atlar gelir mevla bağından,
Yiğitlere hizmet etsin gençinden,
Deli oldum bir cıvanın ucundan, 1
Calul görtü) şuralarda zar gider,
Karaca Oğlan der-ki mevla kadir dır,
Nerede çıkarsafi onda hadır.dır,
j Kara toprak dört köşeli çadır dır,
Bir gün üstümüze bürüyüp gider.

Bevle deye bu dört beyit türküyü de sevledi edi paşamfi bir az daha ökesi kaitır.
Em ir ider H ayat kapusundaki cellata burak!
"irsin! deyi. Cellat baksa onda da var cellatıfi
biri daha, Gene çekilir ardına, başlar paşaya
niyaz idip bir kaç beyit türkü sevlemeye:
Endim höcrelertn seher eiledim,
Yuremiıı gezdiği yerler perüşan,
Fi rat geldi ben ah çekip ağladım,
Salt ben değil, cümle alem perüşan.
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Fenadır dünyamö ötesi fena
Biz de erermiyiz evelki güne?
Eşinden ainlmış bir karib sona
Sonası konmayan dallar perüşan.
Bizim yerde begler biner tor ata,
Garip bülbül gene düşmüş kurbete,
Agalaya ağlaya düşmüş kurbete,
Kurbet elde duran yiğit perüşan.
Karaca Oğlan der-ki diftleyift sözüm,
Kara topraklara süreyim yüzüm,
Heç radet kalmadı bozüldu sazım,
Sazım değil çalan eller perüşan.
Bevle deyi bu dört beyit türküyü sevle
yince, paşamfi hoşuna gelir em ir ider cellata
burak! girsin deyi. Girer içeri eğilir paşamfi
eline ayakına düşer. Çok rica ider. Bu kusur
luğumu bahışla deyi. Orada paşa der-ki: Kırk
yılıfi otuz olsun. Dedi Karaca Oğlan çok olur
bir az daha dedikçe M urat Paşa güler der-ki:
evle ise yigirme yıl olsun deyince, Karaca Oğ
lan artık bir şei demeğe kadir olmadığından
alır eline sazın, başlar paşaya türteü ilen ha
lın niyaz ednip sevlemege der-ki:
Muirat Paşam beni bir gün ararsın,
Su'al edip hatırcıgım sorarsın,
Siya zülflifi mah yüzüne dökersin,
Zülüf perüşan dır gören ben oldum.
Ökseklerde bir bölüçük kar idim,
Alçaklarda mor zümbüllü bag idim, ,
Tazelden bir muhabbet yar idim,
Şindi közlerine diken ben oldum.
Ben raz geldim güzellerifi şahma,
Mayii oldum şöhretine şanına,
Her gez sevdicigin almış yanma,
Şindi uzaklardan bakan ben oldum.
Karaca Oğlan der-ki: ne dir bu işler?
Akıttım gözümden kan ile yaşlar
Gücücükten bir yar sevdim kardaşlar
Şindi burakıpda giden ben oldum.
Bu dört beyit türkü üçün de paşa on yıl
daha bahışlar. Karaca Oğlan gene başlar ni
yaz etmeye, der-ki: paşam bir az daha deyin
ce paşa der-ki: beş yıl. olsun o da çok görüne
deyince paşa der-ki: olmasa üç yıl olsun. De
yince Karaca Oğlan alır eline.sazm artık bir
şei sevlemege kadir olmadı gendi saz ilen tü r
kü sevlep bir az daha ikram ister:

67

Dost bağına m eh m a n oldum,
Dost ile eğlenip kaldım,
Mayılım zülfüft teline,
Senden gain yar bumadım.
Kökten eki tu rn a endi,
Eki gülüfi arasına,
Kim ki yardan ainlırsa,
Ağlar sıifer çareöi ne?
Dost bağına mehman oldum,
Dost gülünü dermek üçün,
Mayılım selbi boyuna
Zülüflerin örmek üçün,
Karaca Oglanıft sözleri,
Gölden uçurdum kazları,
Bir daha sarsam kızlan!
Sardığım kız geliıi olsun!

bugaça gelgeh idi, sehifl o habanö eşittigim
ilen açıp bile bakmadım, dolapta tura, çıkara
yım da aşa karnıft aç olgandır, deyi. Dolapnı
açıp baksa kaim aktan ve bugaçadan aşalgan.
Tamaşaga kalır: Bunu kim aşagam iken? de#i. Karaca Oğlan heç bir şei sevlemez, o arap
kim idi deyi. Karaca Oğlan heç bir şei sevle
mez, o arap kim idi deyi, başlar İsmikân Sultannı kargan bu beş beyit türküyü sevlemeye:
Hazreti mevladan bu dir dilerim
t
Bübil gibi işifl ahi zar olsun!
Bu dur bet duam safla gül yüzlü yarım
Gül gibi fidanın yerde kark olsun
Dilerim mevladan alma bir murat,
Dökülsün kalmasın eliAde bir zat,
Cennet yüzü görmeyesin ebedülabat
Cehinnemde cerifl yurdufl nur olsun!

Bu türkü ilen de bîrvaz niyaz itti paşaya.
Çıkıp salınırsın eller yanında,
Paşa dedi-ki:‘O rada üç yılın altı ai olsun. Ka
Dilerim bulasıfr datlı canıfida,
raca Oğlan dedi-ki: kusur gendifl bilirsin, de
Yüzüfl kara olsun hak divanıfida!
yince paşa kırk gün olsun der. Orada Karaca
Kıyamet günüftde başıfl dar olsun!
Oğlan der-ki: onu kırk güne burakıp ne
yapacaksıfi. Ne yapsafida eliftden gelif, safla
Kurtulmasın her dem beladan başıfi!
karşı gelamam btıfla da Allah razı olsun sen
Dökülsün, kalmasın kirpiğin kaşın!
den! Ben m inesip görüm, ki seni de bügün
Sel sel olup aksın gözüfiden yaşıfl!
hesretifie kavuştursam da sen de muradıfia
İşift güçün figan ilen zar olsun!
ersefi, ne şekil beni m uratlım a erdirdift. Şu
kırk günnü de vaz geçen de ben de kaitsam,
İsmail der konca gülüfi bitmesin!
sen de muradıfta eripü rah a t olsafi, ben de
Bir dal olup bilbillerifl ötmesin!
Heç kapufidan hekim cara gitmesin!
evime gedip rah a t olsam, deyince paşa kayıl
Dert üstüne derdifl dayım var olsun!
olur Kara£a Oglanhıft sözüne. Der-ki: ben de
vaz geçtim kırk günnü, deyi. Ç agıhr kızlan,
kırk kızdan'bir kız sailar, paşaya nikah ider,
Bu beş beyit tür(k)ü ilen tsm ikân SultanSoftra hoşça kal deyi çıkar gelir evine. Baksa
nı kargar, o sagatı tsm ikân S ultan başlaı
kapular açık girer içeri bakar tsmikân Sultan
kaltarm aga nasıl-ki sevledi ise ziyadesi ile
yuklayır. A rap da yatağın üstüne tsm ikân
dertke ogradf. Zira K araca Oglanıfi nefesi
Sultanm fi boinundan kuçaklam ış'yatayır.
hak idi, o sebeplf nasıl kargadı ise evle oldu.
Kız yorgan altında arap yorgan üstünde Ka
Aldı Karaca Oğlan sazı sırtına, bir para, bir
raca Oğlan hisap itm es ki bu üiyesi dir deyi.
guruş, bir de altın aldı yanına, gider iken, koVar ise bünufi oinaşı Var iken deyi zan idefr, 1 idu koinuna da dedi-ki: eğer bu işte eli olma
yıp günahına girdirtı ise, vargai aragai da
bir de açar dojapnı, bakar, bir bugaça ilen bir
bulgaimm da tsm ikân Sultanga bu parayı
tepsi kaimak var. Onuft da birer köşesi aşalverdiğimde sevlegei-ki: ben pulu neileyim?
gan. Sofraga çıkar dört bir yaknı bakar
guruşu verdiğim vakıtka degei-ki: ben bu tuiken.Bu.arap oyanır, duyar-ki: Karaca Oğlan
geldigin. Arap kayıp olur, gider geldiği yer
cu neileyim? altını verdiğim vakıtka degei-ki:
ben bu panı neileyim? deyi gendi kalbını ko
den. Karaca Oğlan içefri girip baksa arap ka
y ar koinuna, gider. Yola n van olur tsm ikân
yıp olgan. tsm ikân Sultan oyanır baksa Ka
raca Oğlan gelen, der-ki: H abar yollagan
Sultan der-ki: ya beni burakup nereye gider
sin? Karaca Oğlan ailanıp ardına bile bak
idifi. Kırk yilsiz varm am deyi nasıl oldu
gel di fi? anam dan bir tepsi kaim ak ilen ibr
maz. Sarailann evin barkın terk ider, çıkar,
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gid6r. O haserde begine o nam lı prikaşçigi
gelir. Çok büyük saltanat ilen: Tamam üç y ı l .
idi gittigi, gelir çıkar şeheri ve tsm ikân Sultanga da çok hediyeler getiren idi. Alıp gelir
bakar bir dertke ogragan Allah vermeye dün
yadan dişan, ve eşitir ki hocaga verdiler. Ya
nar, yakınır, bir de anlar ki hocaer burakup
kaçkan. Begge de haber verirler ki güveyift
kaçkan, kızıft da bir derde ogragan. Allah
vermeye evle miskinlik kimseye! Beg dir kal
kar varır M urat Paşaya. Der-ki: ograttın ba
şım belaya, dağdan gelen dag adamına kızımı
verdin, üşte burakup, kaçmış ve kızım da bir
derde ogramış: Allah kul başına vermeye,
hem kızım bevle dertke ogratm aga sebep
olduft, hem bevle civan yiğitten gendi elim
den hal olgan kimseden airildım. Hem ogursuzda burakup kaçmış, var endi nereden buluruzl Heyi M urat Paşaya sevlenir beg. Evle
deyince M urat Paşamfi da gayet gücüne ge
lir, Eger Karaca Oglanm bulsa parlayacak,
amma ne faıda Karaca Oğlan yok. Soft haşlar
beg kızın baktırm ağa hekimlerge, asla he
kimden ilaç fıda itmez derler-ki: Ogramadur,
buna baktıncılardan olur şifâ, deyi.* Başlarlar
baktıncılarga baktırmağa, daha fena olur. Şi
şer, köber o güzel hösnü dübüdüz belgisiz
olur, ölüm ler (mMertebesine gelir, eşitirlerki: felan yerde'bir baktıcı dahm var yulduz
hökümünden kitaptan ve okûdan da habardar, çağırtırlar onu, kitap açar ve yulduz höküm ünde bakar, bu kızga asla ölüm görün
meyi r, ve görüne ki bu ölmez, daha çok çeker,
bu lcıznı bir nefesi hak kimse zalum kargagan ve kargagan söft degen-ki: ölmeyesin,
ofimayasm, dertten kurtulmayasın, kurtlaya-.
cin, sasıyasın, kokundan şehere girilmesin!
gendiüni şeherden dışarı atsinlar! tuarlar gi
bi mekânıft çöller olsun deyi. Kargagan nefesi
hak olma sebepli onufi bet duasi saatin saatlamayıp'ogragan bu dertke. Kaçan o kimseyi
bulup getirirseniz o kimse nalı-ki kargadı ise
o şekil bir hayır duası verir, o zaman bu kız
bu dertten kurtulur. Ondan başka h e r ne ka
dar baktırsaftız bufla bagû h air itmez, der.
Sizlşer varınız o herifi buluftuz! dedi. Orada
begnin o namlı prikaşçigi der-ki begge: begim
ver bafia bir ferman, ben varır onü arar bulu
rum. O sa’a tı beg bir ferman yazıp eline, alır
koyar koinuna ya Allah sen kolai getir! deyi
çıkar yola.O haserde tsm ikân Sultan da evle'
olur-ki bütün bütün eti teni kesek kesek çürüp düşe başlar. Leş kokusundan otura bil- .
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mezler, şekerde varırlar begge derleJ-ki: be
gim senifi bu kizıömn. hilletinden ve .o fena
kokudan şeherde oturmanıfl kabili yok alayı
mız dertli olup^Iecekmiz, ya kızıft dursun şe
herde, ya biz dür'uruz, yok derseft gendifl bi
lirsin, derler. Kaçan alai halkı gelip ağlaştık
tan sofl, beg aglayırak gelir kızın sürgün eder
şeherden. Der-ki: çık çölge başıfl gözüft açıl
sın! çölde dürlü d ü rlü otlar vardır, belki ola
derdifle derman bulunur, der. Kız dır şişken
köpken, kulağı, dübünüz s ı r l a n gan, davul
zum a çalsafl eşitmeyir, eti teni çipçi yara idi
bu kıznı çıkarır burakırlar çölge, halkı rah a t
olur ve Karaca Oğlan da diyar diyardan şayırlık idip gezeyir. Bu prikaşçikte düşm üş
Karapa Oglanntfl peşinden arayıp gezeyir Ka
raca Oğlan v an p m isafir olduğu yerinde bir
kaç beyit türkü sevleyir sonufl Karaca Oğlan
deyi baglâyır. Ondan bileyirler bunuft hamı
Karaca Oğlan olduğun, bunda semahi şevler:
Deli göfiül virane dır,
Sorun bakın nereli dır,
Ben ağlarım se gülersin,
îman senifi nerende dır?

-

Güzeller seirana çıkmış,
Gene göfiül figanda dır
Sûç senifi deyil sevdiğim,
Safia göfiül verende dir.
Dost bağında gir'almadım,
Konca gülün deralmadım,
Doya doya saralmadım,
Dost bağında gülüm kaldı.
Karaca Oğlan bilir sözün,
Kimse bilmez gizli sırın,
Yar hasreti büker belin,
Günahı dır hep çektiği.

B urada bu dört beyit sem ahini sevlep
oradan kalkar, başka diyarga yolcu olur, o
haftası da o prikaşçife Karaca Oglanm arap
onda gelir, orada habar olur ki bu hafta bun
dan kalkıp getti, bilmeyiz nereye gittigin de
yi, Ondan Karaca Oğlan v an r bir memlekete
daha düşer kahvede misafir olur. Der-ki: bir
kaç faaıl sevleyip bundan da biraz akçı alıp
kalkayım, yol m asrufu olur deyi. O gecesi
orada a ln sazın elide, başlar çalıp bu tü rk ü 
yü sevlemeye:
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Kurban olum yarıft datlı diline,
Korkarını yar dolanır beline,
Belki yolum ograr kurbet eline
Ne sen beni unut, ne ben de seni!
Heves ilen sevdim bir sadık yare.
Gece gündüz çektim ah ilen zarı.
Gendimi düşürdüm kurbet diyara,
Ne sen beni unut, ne ben de seni!
Yiğit olan hamisi var, a n var,
öenim yüreğimde ahi zarım var,
Kurbet. elde bir her cayı yarım var.
Ne sen beni unut, ne ben de seni! .
Karlıca Oğlan der-ki dilinden,
Doya doya snralmadıfi belinden,
■'Nazlı yare kutarımıma elinden,
Ne sen beni uriltt, ne ben de seni!

Bevle deyi bunda bu dftrt beyit türkü ilen
bir kaç dürlü fasıl sevleyip bir az akça topla
dı, ondan da kalktı yolcu oldu sabahlayın kain diyara. K araca Oğlan kalktıgımfi ekinci
günü prikaşçik de Karaca Oglanm arayıp on
da da geldi, oarada derler-ki: Bunda bir şayır
gelmiş idi namına Karaca Oğlan dediler, bir
gece mi sefir olup kalkıp gitti, bilmeyiyiz
hangi diyara gittigin, derler. Prikaşçik der-ki:
endi ben onun her nerede olsa da bulurum
deyi düşer peşine. Ondan çıkmış Karaca Oğ
lan bir şehere daha gelmiş kahveye düşüp on
da da bir kaç dürlü fasıl »evlep bir az dahi yol
harçlığı alırım deyi başlar bu türküyü sevlemeye:

Bugün bir otağa vardım,
Türkmen, ki/1 uyur edi,
Eğildim pusasın aldım,
Leilim oyanmaz, oyanmaz.
Alma attım, yuvarlandı.
Vardı yastığa dayandı,
Ellerin yan oyandı
Leilim oyanmaz, ovanmaz.
Kız yatm,ış anası ile.
»
El dolaşıp ince bele,
Memesini aldım ele,
.
Leilim oyanmaz, oyanmaz.
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Karaca Oğlan çağırır bare,
Çagırmadah oldum zare,
Oyata bilmedim yare,
• Leilim oyanmaz, oyanmaz.
Bevle dey e bu dört beyit türkü ilen bir
kaç fasıl orada nakil idip bir az yol harçlığı
paida idip fasıl da kalkar yola rıvan olur. Yol
da gider iken, bir an kefın bozar, bakar var
dıkça kefsizlik basayır, orada dag içinde ağla
yıp bir kaç beyit türkü şevler Allaha niyaz
idip:
Felek yad itti islimden,
Ayırdı nazlı yarımdan.
Airı düştüm vıtanımdan.
Misafirim biiift! dağlar!
Feleğin kaheri çekilmez,
Daima zeheri içilmez,
>
Pek dülber dir vaz geçilmez,
Misafirim bilin! dağlar!
Gezer oldum şu çöllerde,
Haili sevlendim dillerde.
Yarem karardı ellerde,
Misafirim biiift! dağlar!
Karaca Oğlan kılmış naçar,
Bir ya üçün candan geçer,
Gençlik yağı gelir, geçer,
Misafirim biiift! dağlar!
Bevle deyip Allaha niyaz idiııce sağlığı
geldi. Ondan kalktı bir şehere daha geldi. Mi
safir oldu kahvenifi birine, bu günü o priknşçikte o şehere gelmiş. Karaca Oğlan da kah
vede almış eline sazın, dürlü fasıllar sevleyip
halkıfi kefin getirip edi. Orada Ismikân Sul
tan h atın n a düşer, lâkin îsmikân Sultan de
meyip Güllü-zare çevirip şevler, ve başı kimsege de Karaca Oğlan demeyip Şah Sımayı!
•deyi sevlep idi:
Bölük bölük olmuş hörü kızları,
Heç birisi Güllü-zare benzemez:
Göfiül kimi sevse o dur güzeli,
Heç birisi Güllü-zare benzemez
Kimi anlar gimiş, kimi kırmızı-.
Kim nar deyşirir, kimi n ar gezi.
Kimi şeih Islamıfi veziri ft kızı,
Heç birisi Güllü-zare benzemez
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Kimi afllar gîmiş, kimi zerbabf,
Kiminift cemeli cevaher kalbı,
Kimini il dünyada yoktur erbabı,
. Heç birisi Güllü-zare befizemez
Karaca Oğlan kırklar ilen sevleşti,
Gitti Bevdicigi yandı, dutaştı,
.Gül-şab bahçısına velvele düştü,
Heç birisi Güllü-zare beflzfcmez •

Bevle deyi bu türküyü de tekmil ider prikaşçikte Karaca Oglannıfi salığın alıp kelgen
kahvenifi dışında diftlep duru idi, kaçan
türkünüü sofiuna gendi adı ilen Karaca Oğ
lan deyip bitirdiğin işitm iş edi, girdi
kahvenin içine fermam da elinde idi, çıkarıp
göstürdü duttu orada Karaca Oğlanı bağladı,
Karaca Oğlan da safcm kırdı üç parça itti, koidu torbasına, ahşam yattılar. Sabah oldu,
kalktılar, yola rıvan olurlar prikaşçik örtünde
Karaca Oğlan ardında hizmetkarlık idip gi
derler. Gele, gele bir sü yagasına gelirler, bir
dar akındı su, gendisi akıp gideyir. Orada
prikaşçik der-ki: bir fena koku var, leş koku
su, nasıl şfei bilmem der. Vardıkça daha ziya
de olur, Yakın gelirler, baksalar sunuft karşı
sında bir miskin var, elinde bir tayak uzatır
Allah üçün âer. Prikaşçik çekilir ardına ve
burnun kapar. Karaca Oğlan der-ki: Varaim
şu miskinge bir akçı sadaka vereim deyi. Ge
lir sunuft yagasına takayın ücü çatlak edi,
takayıft çallagınh parayı verir. O ise o miskin
tsm ikân Sultanın gendi emiş, bevîelik iien
çöllerde dilenip üç beş para toplayıp şeherden
okmek aldırıp geçinir em iş. A hr bakar
tayaknıft ucuna bir para, der-ki: ben bu pulu
tıeilem? Ekinci guruşu verir, der-ki: ben bü
tucu neileın?'Üçüncü altını verir, der-ki: ben
bu panı neilem? dfeyince o saati Karaca Oğlan
d u y ar tsm ikân S u ltan oldugın, der-ki:
günahıfta girmişim, nasıl-ki şeherden çıktık
ta bu Üç dürlü ahçı üçüıi niyet itken idim,
egev sahi suçsuz iseft seni aragai bulgaimın,
parayı verdikte pul degeisın, guruşu verdikte
tuc degeisin, altm nı verdikte pan de'geisin,
deyi o şekil sevledi vai vai Allaha ası olmu
şum deyi a ta r gendim suga, tekmil geçer kar
şıya, prikaşçik karşıdan bağıra nemye vura
sın? deyi. Amma ne faide geşti karşıya v an r
yanına Ismikân Sultan senmisin? deyi bağı
rır kulağına, amla kulak sağır eşitmei, ne hal
ise bağıra bağıra tul ia tır. Der-ki: Düş bu su
ga! o sa’tı atar gendim suga, o iistünüft kotur-
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iarı, çürük etleri başlar kurumağa, ve kulağı
açılır. Der-ki Karaca Oglanga senmisin K ara
ca Öglan? -Benim der. Orada biri birinift boi~
nuna sarılıp ağlaşırlar. Karaca Oglân der-ki:
bir daha düş suga tsm ikân Sultan bir daha
düşer, o yaralraı köturlan kabuklan dökülür.
Bir daha düş suga der, bir az ziyade otur der,
düşer suga bir az ziyadece oturur. K araca
Oğlan da soyunur d ü şer o suga, d u ta r
tsmikân Sultanm üç defa boyunca sunuft altı
na batırıp çıkarır. A nadan dogma olur,
tsm ikân Sultan orada Karaca Oğlan ilen baş
larlar birbirini?} boinuna sarilıp ağlanmaya.
O rada Öpüşüp kuçuşup h ılallaşırlar. Evle
idince o prikaşçikte gelip ierişir, tsm ikân Sul
tan ta n ır prikâşçiki der-ki: sen burada ne
ararsın? dedikte o da der-ki: seni arayıp düş
tüm senin ogruna senifi üçün Karaca Oglanftı
aramaya ve arayıp bulup seni bu dertten htlas ittim der. tsm ikân Sultan da der-ki: O.
senin işift değil, Allahın işi. Sen ne k adar
itsefi gene ben safta varmam, Aüahıfi emiri
1 batıl ölmaz. Gene Karaca Oğlan başımıft tacı
dır, va sen benim üçün nafile yorulma! enden
soft şeherge varınca sen hizm etkâr olursun
Karaca Oglanga. Orada Karaca Oğlan sazın
çıkarıp torbadan tutkallar dakar, d ak ıştın r
başlar türkü sevlemeye saz ilen bu türküyü
şevler, der-ki:
Hoca dağlar aşırayım!
Mekân seni şaşırayım!
Yaban çöle düşüreyim!
Ağlatayım göfiül seni!
Hoca dağlar hoca mı olur?
Gündüzler gece mi olur?
Gör airılık nice olur?.
Ayırayım göfiül seni
Bir ok attım erdi düze,
Vardı düştü size size,
Bir durunç memeli kıza
Saldırayım göfiül seni!

.

Bunca dağlar yol aşmaz mı?
Dolu badeler daşmaz mı?
Gttslü olan banşm az mı?
Banştıram göftül sent!
Hoca dağların arası,
Onalmaz sinem yarası,
Gidi canımı parası,
Sevleteyim gönül seni!
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Karaca.Oğlan karar olmaz,
Sevdiğinden zarar gelmez,
Yar koinuna girse ölmez,
Şenleteyim göfiül seni!

Bevle deyî bü altı beyit türküyü sevi edi.
îsm ikân Sultanga halın harz idip o prikaşçıkte bakıp durur. Ve tamaha ider idi îsm ikân
Sultanga, ve kalbinde der idi. Bu nasıl muhabbetlik olacak, ki bunufi ilen gene muhab
bet ola o'kadar dert çekip? deyi. Orada karşı
lık K araca Oglanga tsm ikân Sultan da bu
türküyü şevler:
Yuld uzlar doğar ai ilen,
Alemi dutar n ur ilen.
Kavlimiz var ol yar ilen,
Sabah yulduz doga c&nım,
Ülker yulduz sen dog canım! .
Yulduzuü sayısı çok durf
Senden gairi dostum yok dur,
Severim inkârım yok tur,
Sabah yulduz doga canım,
Ülker yulduz sen dog canım!
Şensin yulduzlanfi şahı,
Ben de severim Allahı,
Kan olur kana billahi,
Sabah yulduz doga canım,
Ülker yulduz sen dog canım!
Yulduzların başımısın?
Erenler yolda.şımısm?
Yoksa bengel kalblimisin?
Sabah yulduz doga canim,
Ülker yulduz sen dog canım!
Sana Karaca Oğlan derler,
7 .
-Bal ilen kaimagı yerler,
Safta kervan kıran derler,
Sabah yulduzdoga canım,
Ülker yulduz sen dog canım!
Bevle deyi Karaca Oglanga îsm ikân Sul
tan bu karşılık bu türküyü sevlegen idi. Prikaşçik şaşkanindan ne deniege bilmedi. Ondari kalktılar Karaca Oğlan ilen Îsmikân Sul
tan birer atka bindiler, çıktılar öflüne, artla
rından ol prikaşçik hizm etkâr olur. Şehere
yakınlandıkta begge ve M urat Paşaga mücdeciler gider, kızıft sağılmış Karaca Oğlan
ilen geleyirler, artlan n d an da begifi sevgili
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prikaşçigi var deyi gelen mücdecilerge mücdesın verir. Gendileri de sevinerek karşı çı
karlar, görüşürler, Öpüşürler, kuçuşurlar şe
here gelirler. Prikaşçik naslı arayıp bulduğun
olduğu gibi şevler. Orada îsm ikân Sultan
der-ki: Bafia çok söz laasım değil, gözüm açık
kimi gördüm ise, ben onu bilirim, gairısına
varmam deyince bir kimse bir söz sevlemege
kadir olamazlar. Orada derler-ki: Karaca Og
langa: senifi bevle i^meft neye m ahsat? de
dikte Karaca Oğlan der-ki: heç benim işim
değil, o Allahıft işi, ben çocuk iken, mektepte
varıp gelir iken çeşmenifi yanından gider
idim, bir ehtiyar k a n bardak ilen su götürür
iken. N işanda aldım bardağın şapkan ilen
bardağın kırdım, suyu döküldü. Orada o k an
yüzüme baktı da dedi-ki: ne deyim safta ba
lam sökmem seni kargamam, çok güç bela çe
kesin de, keç m urada eresin deyi kargadı.
Onufi bet duası duttu deyi. Hasıl olup ehtiyar
düşüne gelip bu îsm ikân Sultanga zevde ol
duğun şevler. Orada îsm ikân Sultan da der
ki: gecesi o ehtiyar benim düşürtıe de geldi:
naslı ki onufi düşüne geldi ise, ben de Karaca
Oglanga evle zevde oldum. Allah M urat
Paşamfi her dürlü muradın hash itsin!»deyi
du'a ider. Ondan sofi Karaca Oğlan o perü
kızlarına ra st geldigin şevler. Efi sonuftda
M urat Paşa hasretine kavuşturupta yedinci
günü M urat Paşaga varacak olup varm adı
ğın, kırkbir güne kalıp kayıp sırasına gelip
kırk yıl kul olacak îsm ikân Sultanga Aabfer
yollâp bafia peklemesin zira ben paşaya kırk
yıllık kul oldum dediğin ve haslı olup paşa
dan kulluktan kurtulup o günü paşanı hesretine kavuşturup acelden kurtu lu p paşanın
ökesin y atın p geri döndükte evine (geldikte)
o arap üyesin kızınıfi yorganımfi üstüne gö
rüp farkına vermei kıznıfi göz aşnası zar iken
deyip kızı kargadı*»./Sofi farkına varıp ben
de îsm ikân Sultânnı diyar diyardan arayıp
gezer ikep bu prikaşçik gelip beni buldu, bu
cem'i çektıfim o ehtiyar kannıfi verdiği bet
duası bafia yetti, gene Allahıft emirı ilen şü 
kür biri birimizi bulduk, deyince orada bulu
nan kimseler dediler: Allahıft emiri batıl ol
maz, kısmet gene Karaca Oglannıft dır, dedi
ler. Softra baştan kırk gün kırk gece düğün
derya idip verirler. M uratlı m uradına yeter,
muratsız mehrim gider. Bu da bitti burada ve
selâm.
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