ÖLÜMÜNÜN 50. YILI MÜNASEBET‹YLE
KONYALI ÂﬁIK MEHMET YAKICI’NIN HAYATI EDEB‹
K‹ﬁ‹L‹⁄‹ VE ﬁ‹‹RLER‹NDEN ÖRNEKLER
Yrd. Doç. Dr. Ali YAKICI
Âﬂ›k Mehmet, 1295(1879) y›l›nda
Konya’n›n Sarn›ç mahallesinde do¤muﬂtur. Babas› Konya merkez Göçü köyünün kurucular›ndan Bekir A¤a, annesi
Münevver Han›m’d›r.
“Terk-i diyar etsem sen yalan dünya
Doksanbeﬂli ç›kt› tevellüt künye”
“Sarn›ç derler mahallemin ad›na
Doyamad›m lezzetine tad›na
Nazar ettim Konya’daki kad›na
Nezaketli kad›nlar› Konya’n›n”
“Mahallem Sarn›ç’t›r vilayet Konya
Karyesi Göçü’dür ﬂen olsun dünya
Âﬂ›k Mehmet derler ﬂu bizim künye
Hiç süren yoktur böyle bir ihvan›”
Bekir A¤a’yla Münevver Han›m’›n
üçü k›z ikisi erkek beﬂ çocu¤u dünyaya
gelmiﬂ, ancak Mehmet d›ﬂ›ndaki bütün
çocuklar› kendileri hayattayken öldükleri için Mehmet ailenin tek çocu¤u olarak
kalm›ﬂt›r. Bekir A¤a, hayatta kalan tek
çocu¤u Mehmet’in e¤itimiyle yak›ndan
ilgilenmiﬂ, onun iyi bir ﬂekilde yetiﬂmesi
için gayret göstermiﬂtir.
Mehmet, ilk ö¤renimine evlerinin
bulundu¤u Sarn›ç mahallesindeki Sad›rlar Mesud Efendi mektebinde baﬂlam›ﬂt›r. Burada Kur’an okumay› ö¤renmiﬂtir.
“Yedi yaﬂ›mda hizmet ettim hocaya
Baﬂlatt›lar beni Kur’an heceye”
Babas› Mehmet’i daha sonra medreseye göndermiﬂ, fakat Mehmet’in medre-

79

se ö¤renimi fazla sürmemiﬂ, bir y›l sonra
medreseden ayr›lm›ﬂt›r.
“Bir zaman mektepde okur yazard›m
Bir zaman çiftimi sürer gezerdim
Gelen misafire sofra düzerdim
Beni bir nadana boyun e¤dirdin”
Bekir A¤a o¤lu Mehmet’i 1895 y›l›nda Postalc› Latif Usta’n›n k›z› ﬁerife’yle
evlendirir. Bu s›rada Mehmet henüz 16
yaﬂ›ndad›r. Mehmet’le ﬁerife’nin bu evlilikten on çocuklar› dünyaya gelir. Bunlardan üçü erkek biri k›z olmak üzere
dört çocu¤u küçük yaﬂta ölür. Kalan alt›
çocuktan dördü k›z, ikisi erkektir. K›zlar›n›n adlar›; Münevver,Hasibe, Hatice,
ve Emine’dir. O¤ullar› ise; Kas›m ve Abdüllatif’tir. (Son çocu¤u Abdüllatif’in de
1999 y›l›n›n son günlerindeki ölümü üzerine Âﬂ›k Mehmet’in bugün hayatta hiç
çocu¤u kalmam›ﬂt›r.)
Babas› Bekir A¤a’n›n 1897 y›l›nda
ölümü üzerine Mehmet, Göçü Köyü’ndeki iﬂlerinin baﬂ›na geçer. Bundan sonraki
hayat›nda yazlar› köyünde çiftçili¤ini yapacak, k›ﬂlar› ﬂehirde ikamet edecektir.
Âﬂ›k Mehmet’in hayat›n›n anlat›ld›¤› Birinci Defter’de, çiftçilik ve hayvanc›l›¤›n yan› s›ra Mehmet’in baba mesle¤i
olan ulaﬂt›rma iﬂini de bir müddet sürdürdü¤ü, 50 deve çekerli kervanla Konya’dan Dinar ‹skelesi(‹stasyonu)ne yük
götürdü¤ü, bu durumun vapur (tren)un
Konya’ya geliﬂine kadar devam etti¤i belirtilmektedir.(Bu bilgilerin yer ald›¤›
“istasyon” yerine “iskele”, “tren” yerine
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“vapur” terimlerinin kullan›ld›¤› görülmektedir.)
Mehmet’in “aﬂk badesi”ni içiﬂi,
1900’lü y›llar›n baﬂ›nda, yani 25-30 yaﬂlar› aras›nda gerçekleﬂir. Kendi ifadesine göre aﬂk badesini 1904 y›l›nda, yani
25 yaﬂ›nda içmiﬂtir. Bu olay› Birinci Defter’de kendisi ﬂöyle anlatmaktad›r:
“Bir gün mânâmda yat›r iken bir ak
sakall› pir gelerek ça¤›rd›. Gözümü açt›¤›m zaman pirin elinde iki kadehi bir
tepsi üzerinde tuttu¤unu gördüm. Yan›nda bir adam daha vard› ki o adam›n
bo¤az›nda da bir saz tak›l› duruyordu.
Pir, kadehin birini iç diyerek bana verdi.
Ben de kadehi al›p içtim. Sonra yan›ndaki adama “bo¤az›ndaki ver de bir çalay›m” dedim. O adam saz› vermek için bana do¤ru dönünce saz› kap›p yere çald›m. Adam bana dar›ld›. “E¤er bu saz›
k›rmasayd›n sana bir kadeh daha verecektim, ama ﬂimdi yar›m kald›n” dedi.
Ben de onun gönlünü almak için ﬂu beyti söyledim:
“ﬁairin ﬂi’rini bilmeyen âﬂ›k
Ne bilsi aﬂk›n kadir k›ymetini”
O da bana bir kelam söyledi. Lakin
onun söyledi¤i kelam› belleyemedim.
Sonra ben ona karﬂ› tekrar bir kelam daha söyledim:
“E¤er beni sever isen sen de bir cân ile
‹mtihan olmak isten bir iki divân ile”
Bu kelam› söyleyince ç›kt›, koydu
gitti. “Ben herifin gönlünü neden k›rd›m” diyerek kendi kendime çok merak
ettim. Sabahleyin uyand›m, kalk›p camiye gittim. Camiden ç›k›nca ayn› rüyay›
Hoca Efendi’ye söyledim. O da bana “ﬂair olacan” dedi. Ben de ara s›ra kendi
kendime söylemeye baﬂlad›m. Lakin
kimse bilmezdi. Bazan çift sürer iken
tenhalarda söylerdim. Duyanlar taaccüp
ederlermiﬂ.”
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Âﬂ›k Mehmet, ﬂairli¤e baﬂlarken bir
usta yan›nda yetiﬂmedi¤ini, sadece gönlüne do¤an kelam› iﬂledi¤ini bir dörtlü¤ünde ﬂöyle dile getirmektedir:
“ﬁairli¤i ben kendime aﬂlad›m
‹btida besmele ile baﬂlad›m
Gönlüme do¤an kelam› iﬂledim
Hiçdurmay›p bu kelam› söyleyim”
Âﬂ›k Mehmet’in Birinci Defterde
yer alan bilgiler aras›nda âﬂ›kl›¤a baﬂlama yaﬂ› kendi a¤z›ndan 25 olarak belirtilmiﬂ olmas›na ra¤men ﬂairin bir ﬂiirinde belirtti¤i tarih, âﬂ›kl›¤a baﬂlama yaﬂ›n› 30 olarak göstermektedir:
“Binüçyüzyi¤irmibeﬂ’de geldi bu aﬂk
hem bana
Bu aﬂk›n u¤runa ölmek için kurbaneyim ben”
Âﬂ›k Mehmet’in aﬂk badesini içmesi
olay›nda temel motif saz›n k›r›lmas›d›r.
Bade içme olay› de¤iﬂik biçimlerde anlat›lm›ﬂ olsa bile bütün araﬂt›r›c›lar bu hususta birleﬂmektedir. Umay Günay ise
olay› sosyo-psikolojik bak›mdan de¤erlendirmektedir:
“Konyal› Âﬂ›k Mehmet’e ait rüya,
müstakil tipler aras›nda yer alacak kadar as›l tip rüyalardan uzaklaﬂm›ﬂ bir örnektir. Rüyada gördü¤ü âﬂ›¤›n saz›n› k›rmas› ferdî psikoloji ile ilgili olsa gerek;
benzerine halk edebiyat› ürünleri aras›nda rastlanmamaktad›r. Rüyada yar›m
kalan bir ﬂeyler vard›r ki bu onun yar›m
b›rakt›¤› medrese tahsiline karﬂ› duydu¤u arzu ile ilgili olabilir. Bu rüya örne¤inde Âﬂ›k Mehmet’in ferdi ﬂuuralt› kollektif ﬂuuralt›ndan daha etkilidir ve motifi
ferdi hayat›na göre de¤iﬂtirmiﬂtir.”
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Âﬂ›k Mehmet, 30 kadar ﬂiirinde “aﬂk›n dolusu”ndan içti¤ini belirtir:
“Kelamdan anlamaz ilmin delisi
‹çirdiler bana aﬂk›n dolusu
Aya¤›ma girdi diken çal›s›
Kurtulup da ç›kmaz gayr› bu sene”
1914 y›l›nda Seferberlik ilan edilince askere al›n›r ve amele taburuna yaz›l›r. Konya-Mersin yolunun yap›m› iﬂiyle
u¤raﬂan askeri birlikte çal›ﬂmaya baﬂlar.
Yolun Karaslan mevkiindeki çal›ﬂmalar›
s›ras›nda âﬂ›kl›¤› ortaya ç›kar. ‹rticalen
söyledi¤i ﬂiirlerle komutanlar›n dikkatini çeken Mehmet onbaﬂ›l›¤a terfi ettirilir. Bir gün bulgur tükenir. Askere hiyre(un) çorbas› vermeye baﬂlarlar. Hiyre
çorbas›n› hicveden bir dörtlükle komutan›na ﬂikayette bulunur:
“Topraktan acizim aman binbaﬂ›
‹shale u¤ratt› hiyrenin aﬂ›
Çad›rda yat›yor neferin beﬂi
Bugün de bulgur ulaﬂt› can›ma”
Mehmet’in bu hicviyesine sinirlenen binbaﬂ›, “ulan kerata, seni ‹stanbul’a göndereyim, orada Alman çorbas›n› ye, çad›rda kaç kiﬂinin yatt›¤›n› gör de
anla” diyerek Âﬂ›k Mehmet’i ‹stanbul
Çekmece’deki birli¤e gönderir. ‹stihkamc› olarak sürdürdü¤ü ‹stanbul’daki askerlik görevinden 44 lira “bedel-i nakdi”
ödeyerek Konya’ya döner.
“Çekmece’ye düﬂtü bizim yolumuz
Ekin ekti on yaﬂ›nda o¤lumuz
Bitmez ise nice olur halimiz
Yeni sene kendin eksen çok olur”
Konya’da tekrar Göçü köyündeki iﬂlerinin baﬂ›na geçer. 1916’da köyün
muhtarl›¤› Âﬂ›k Mehmet’e verilir. Hiç istemedi¤i bu görevi uzun y›llar sürdürmek zorunda kal›r.
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“Muhtarl›k bir zora var›yor gayr›
Muhtarl›¤›n bize olmuyor hayr›
Gezdirecekler bize da¤› bayr›
Benim gezecek bir teyyarem mi var”
1927’de baﬂlay›p 1928’de ﬂiddetlenen kurakl›k üzerine Âﬂ›k Mehmet Göçü’den ayr›larak Konya’ya döner.
1928’de, dönemin Konya Valisi ‹zzet Paﬂa’n›n emriyle Konya Maarif Müdürlü¤ü’nde iﬂe baﬂlar. Maarif Müdürlü¤ü
merkez teﬂkilat›n›n yan› s›ra Akif Paﬂa,
Hakimiyet-i Milliye, Karakurt, Toprakl›k, Rehber-i Hürriyet gibi okullarda çal›ﬂ›r.
“Akif Paﬂa’da ben eyledim karar
Müdürden muallimden görsem zarar
Âﬂ›k Mehmet köyünden eyledi firar
Benim gibi koyup kaçt›n m› felek”
1930’da, dönemin Serbest Cumhuriyet F›rkas› lideri Fethi Okyar’a hitaben
yazd›¤› bir ﬂikayetname sebebiyle Maarif
Müdürlü¤ü’ndeki görevine son verilir.
“ﬁikayetnamemi yazd›m huzura
Bizim halimizi bilsin Fethi Bey
Dokunmas›n bir ﬂey kalbe fütura
Bizim halimizi bilsin Fethi Bey”
1932’de Aziziye Camii civar›ndaki
“Kad›nlar Pazar›” adl› mevkide bakkall›k-manavl›k yapmaya baﬂlayan Âﬂ›k
Mehmet, yazlar› da köyündeki iﬂlerini
ihmal etmez. Bu durum, âﬂ›¤›n Mahkeme Hamam›’nda düﬂerek aya¤›n› k›rd›¤›
güne kadar devam eder.
“Mahkeme Hamam›’na nerden girdim
Bir Cuma günü y›kanmakt› derdim
Kayd› ayaklar›m serimi verdim
Duyanlar hakk›n›z siz helal edin”
Gitmedi¤i doktor, göstermedi¤i ç›k›kç› kalmaz ama k›r›lan baca¤›n›n tedavisi bir türlü gerçekleﬂemez. 17 ﬁubat
1948’de Konya Halkevi, Âﬂ›k Mehmet’in
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tedavisinde kullan›lmak üzere dönemin
ünlü sanatç›lar› Muzaffer Özden ve arkadaﬂlar›n›n kat›ld›¤› bir konser düzenler. Konserden elde edilen gelir de âﬂ›¤›n
derdine derman olmaz.
Mehmet Önder, Âﬂ›k Mehmet’in son
günlerini ﬂöyle anlatmaktad›r: “Onu son
defa Yeni Konya Matbaas›’na geliﬂnde
gördüm. Emektar de¤ne¤i koltu¤unda
idi. “Nas›ls›n Mehmet A¤a” dedim. Buna;
“‹yi disem iyi günler görmedim
Kötü disem Hak indinde günaht›r
Son demimde ben bir safa sürmedim
Cevr ü cefa baﬂ›m›zda külaht›r”
dörtlü¤üyle cevap verdi. “Maﬂaallah daha gençsin” dedim. Güldü.Bu gülüﬂü hâlâ unutam›yorum. Ard›ndan ﬂu m›sralar› söyledi:
“Tazelendi bu âﬂ›¤›n yaras›
Laz›m m›yd› söylemenin s›ras›
Bulunur mu ihtiyarla genç aras›
Bulamad›m gençli¤imi arkadaﬂ”
Mehmet A¤a 70 yaﬂ›nda olmas›na
ra¤men ter ü taze bir gönül taﬂ›yordu.”
Ölümünden iki gün önce yine Yeni
Konya matbaas›na gitmiﬂ, “ bu benim
son ﬂiirimdir, bundan baﬂka yazamayaca¤›m” diyerek;
“ﬁu dünyay› devran etsem
Acep halim soran var m›
Savurup da harman etsem
Denesini veren var m›”
dörtlü¤üyle baﬂlay›p;
“Aldatt›n sen yalan dünya
Âﬂ›k Mehmet bizim künye
Memleketim yeﬂil Konya
Baﬂka yerde bilen var m›”
dörtlü¤üyle son bulan ﬂiirini yazd›rm›ﬂt›r.
Âﬂ›k Mehmet, 1950 y›l›nda, 25
Ocak Çarﬂamba gününü 26 Ocak Per-
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ﬂembe gününe ba¤layan gece vefat etmiﬂtir. Ölümü bütün gazetelerden manﬂetten verilmiﬂ, radyo haberlerinde yer
alm›ﬂt›r. Cenazesi, Konya Selimiye Camii’nde k›l›nan namazdan sonra sevenlerinin ve Konyal› gençlerin omuzlar› üstünde Üçler Mezarl›¤›’na götürülmüﬂtür.
Konya Üçler Mezarl›¤›’n›n kuzey-do¤u
taraf›nda medfun bulunan Âﬂ›k Mehmet’in mezar taﬂ›nda ﬂu m›sralar yer almaktad›r:
“Benim iki cihan içre murad›m ol
Hüdâdand›r
Ümidim rûz-› mahﬂerde Muhammed Mustafa’dand›r”
Âﬂ›k Mehmet’in ölümü üzerine, dönemin genç ﬂairlerinden Feyzi Hal›c›, Ali
R›dvan Bülbül, C. Refterlio¤lu, Baytari,
Abdüllatif Yak›c› a¤›tlar yakm›ﬂt›r. Âﬂ›k
Mehmet’in ard›ndan a¤›t söyleyenlerden
biri de Cemal O¤uz Öcal olmuﬂtur:
“Susmuﬂ Konya’n›n ﬂakrak bülbülü
Ad›n› söyleyen diller a¤las›n
Kald›r›p topraktan o beyaz tülü
Na’ﬂ›n› taﬂ›yan eller a¤las›n
Ay›r›r gerçe¤i hayal hülyadan
‹lhamlar al›rd› güzel Konya’dan
Yetmiﬂbir yaﬂ›nda göçtü dünyadan
Gezip dolaﬂt›¤› yollar a¤las›n
Mevlânâ’ya âﬂ›k Hakk’a vurgundu
Bazan heyecanl› bazan durgundu
Dünya köﬂkü harap cismi yorgundu
Baht›na yetimler dullar a¤las›n
Çekerdi bin türlü ›zt›rap mihnet
Tanr›’dan gayr›ya etmezdi minnet
Olacak mekan› elbette cennet
Kadrini bilmeyen kullar a¤las›n
Sözü toktu O’nun gözü gönlü tok
Âﬂ›klar içinde bir benzeri yok
Saplanm›ﬂ ba¤r›na kim bilir kaç ok
Üstüne e¤ilen dallar a¤las›n
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Toplan›p baﬂ›na dostlar› her an
Nerdesin diyerek etsinler figan
K›ﬂ geçip de bahar geldi¤i zaman
Meram Ba¤lar›nda güller a¤las›n
K›larken camide beﬂ vakit namaz
Ederdi yurt için Tanr›’ya niyaz
Dinleyip de dostlar Öcal’› biraz
Kopuz dile gelsin teller a¤las›n”
1952 y›l› Kas›m ay› baﬂ›nda Konya
Belediyesi, bir kadirbilirlik örne¤i göstererek do¤up büyüdü¤ü Sedirler semtindeki bir soka¤a “Âﬂ›k Mehmet Yak›c› Soka¤›” ad›n› vermiﬂtir. Bu soka¤›n büyütülerek caddeye dönüﬂmesi üzerine yine
bu caddenin ad›n›, Prof.Dr.Saim Sakao¤lu’nun giriﬂimi sonucu Büyükﬂehir Belediye Meclisi, 29.11.1999 gün ve 59 say›l›
karar› ile “Âﬂ›k Mehmet Yak›c› Caddesi”
olarak belirlemiﬂtir.
1966 y›l› Ekim ay›nda ilki gerçekleﬂtirilen Türkiye Âﬂ›klar Bayram›’nda da¤›t›lan arma¤anlardan biri de Âﬂ›k Mehmet ad›na ba¤lanm›ﬂt›r. Bu bayramda
baz› âﬂ›klar “Âﬂ›k Mehmet Yak›c› Arma¤an›”na lay›k görülmüﬂlerdir. Bunlardan
9. Türkiye Âﬂ›klar Bayram›’nda bu ödülü
Âﬂ›k Mevlüt ‹hsani kazanm›ﬂt›r.
Âﬂ›k Mehmet’in özellikle irticalen
söylerken hiç bir s›k›nt› çekmemesi, ak›c› bir ﬂiir diline sahip bulunuﬂu ﬂairli¤inin önemli bir yönünü oluﬂturmuﬂtur.
Bu sebepledir ki Âﬂ›k Mehmet, Konya’n›n Âﬂ›k Kahvelerinden Halkevi salonlar›na, Baranalardan Radyoevine,
Ankara’daki devlet törenlerine, sosyete
balolar›na bir sanatç› kudretiyle gitmiﬂ,
kendisini dinleyenleri mest ederek alk›ﬂlam›ﬂ, ﬂöhrete ulaﬂm›ﬂt›r. Bu ﬂöhretini;
“Her yerde söylenir bizim ünümüz”
gibi m›sralarla dile getirmiﬂtir. Feyzi
Hal›c›, Âﬂ›k Mehmet’in ﬂairli¤i konusunda ﬂu görüﬂlere yer vermektedir: “Y›llar
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öncesinin Konyas›nda bir Âﬂ›k Mehmet
A¤a vard›. Anadolu topra¤› gibi bereketli ve muhabbet dolu sesi hâlâ kulaklar›mda ç›nlar. Kendisine verilen bir kafiyeyi ﬂiirine ayak yaparak dursuz duraks›z k›talar› peﬂpeﬂe s›ralard›. Çocuksu
gözlerle, hayret ve hayranl›kla Âﬂ›k
Mehmet A¤a’y› dinlerdim. Mehmet
A¤a’n›n ﬂiirleri o günlerin Konyas›nda
bir memleket sofras› gibi zengin ve cömert, rengârenk bir Anadolu tablosu gibi mânal› ve güzeldi.”
Mehmet Önder ise bu hususta ﬂunlar› söylemektedir: “‹hmale u¤ramak
halk ﬂairlerinin tecellisi olsa gerek. Âﬂ›k
Mehmet de sa¤l›¤›nda ihmale u¤rad›.
Lay›k oldu¤u ﬂekilde de¤er verilemedi.
Onun sa¤›nda solunda saz›yla minderinde söylerken alk›ﬂlar, sonra “ne halin
varsa gör” dercesine çekip giderdik.‹kram etti¤imiz sadece bir ac› kahve olurdu ki o bunu bile çok görür;
“Dost elinden içtik biz bu kahveyi
Söyletip yazd›ran yâran sa¤ olsun”
derdi.
Zay›f ve uzun boyluydu. Güleç yüzünü k›sa bir sakal daha da sevimli hâle
getirirdi. ﬁiir dilinden hiç eksilmez, kimi
görse en az›ndan bir beyit dudaklar›ndan dökülürdü. Onun söyledi¤i koﬂma,
destan ve deyiﬂlerinden çok az› yaz›ya
dökülmüﬂ, çok az› yay›nlanm›ﬂt›r.”
‹lk ﬂiirlerinde “Mehmet”, “Mehmedi Sad›k” gibi mahlaslar kullanm›ﬂ olan
ﬂair, ﬂiirlerinin tamam›na yak›n›nda
“Âﬂ›k Mehmet” mahlas›n› tapﬂ›rm›ﬂt›r.
1934’te, “ﬂiir yakan” karﬂ›l›¤› olarak kendisine “Yak›c›” soyad› verilmiﬂ, fakat soyad›n› mahlas olarak hiç bir ﬂiirinde kullanmam›ﬂt›r.
Âﬂ›k Mehmet, baﬂta âﬂ›k Tahir olmak üzere Gufrani, Âﬂ›k Zamani, Âﬂ›k
Yahya, Serbesti, Sümmani, Âﬂ›k Cemal
gibi dönemin güçlü halk ﬂairleriyle za-
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man zaman Kay›kl› Kahve’de, Tahir’in
Kahvesi’nde, Halkevi salonlar›nda karﬂ›laﬂm›ﬂ, at›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Zaman zaman da Çopur ‹smail, Dald›n›n Cevdet,
Seyit Mehmet, Yorganc› Recep, Topal
Murat Tiftik, Silleli ‹brahim Berbero¤lu,
Mustafa F›nd›k gibi saz ve söz ustalar›yla muhabbet meclislerinde biraraya gelmiﬂ, karﬂ›l›kl› “divan”lar söylemiﬂ, koﬂmalar›yla sazlara eﬂlik etmiﬂ, türküler
okumuﬂtur. Âﬂ›k Mehmet’e okudu¤u
koﬂma ve türkülerde genellikle saz›yla
Çopur ‹smail A¤a eﬂlik etmiﬂtir.
Âﬂ›k Mehmet’in baﬂta Ankara ve ‹stanbul olmak üzere çeﬂitli vesilelerle birçok seyahati olmuﬂ, bunlar› ﬂiirlerinde
dile getirmiﬂ, destanlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Âﬂ›k Mehmet, münacaat, naat, divan türündeki baz› ﬂiirlerinde beyit naz›m birimini kullanm›ﬂ olmakla birlikte
ﬂiirlerinde dörtlük naz›m birimini kullanmay› tecih etmiﬂtir. ﬁiirlerinin büyük
ço¤unlu¤unu destanlar oluﬂturmaktad›r.
Bu bak›mdan Âﬂ›k Mehmet’e “bir destan
ﬂairidir” denilebilir. Koﬂmalar›n yan› s›ra divan, semai, ilahi türleride de örnekler vermiﬂtir. ﬁu anda taraf›m›zdan yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda elde edilen 230 ﬂiiri bulunmaktad›r. Araﬂt›rmalar sürdükce bu say›n›n artaca¤› kanaatindeyiz.
ﬁiirlerinden örnekler:
KOﬁMA
Gonca gülsün has bahçede bitersin
Bülbül gibi gül dal›nda ötersin
Garip bülbül beni mahzunedersin
Bulunmaz emsalin eﬂin belal›m
Karanfilsin bahar gelir açars›n
Her tarafa güzel koku saçars›n
Bülbül gibi gül dal›na uçars›n
A¤r›mas›n senin baﬂ›n belal›m
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Koparamam böyle bahçe gülünü
Bin k›za de¤iﬂmem saç›n telini
Methedeyim bülbül gibi dilini
Hilal gibi senin kaﬂ›n belal›m
Âﬂ›k Mehmet yapar bu senin methin
Ne kadar methetsem de¤er k›ymetin
Çok be¤endim senin sözün sohbetin
‹nci gibi senin diﬂin belal›m
KOﬁMA
Bir garip bülbülsün kald›n yuvada
Yavrunu uçurdun gezen havada
Ellerim kald›rd›m dilim duada
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
Ey garip bülbül sen gülü neylersin
‹lin gülleriynen gönül eylersin
Yatars›n kafeste kime söylersin
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
Gül a¤açlar›nda gülün dal›nda
Öterdin bahçede kendi halinde
Bir garip bülbülsün ne var elinde
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
Bülbülüm kafesin sedefﬂen olsun
Hep garip bülbüller baﬂ›ma dolsun
Sana âﬂ›k olan aras›n bulsun
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
‹ki ayd›r ﬂu kafeste feryad›m
Ötmek idi gül dal›nda murad›m
Yarenlerden ayr› düﬂtüm ›rad›m
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
Ne acayip bir hal devran edersin
Bahçede gülleri seyran edersin
Garip bülbül gibi figan edersin
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
Bir gül idim bahçelerde biterdim
Bülbül idim gül dal›nda öterdim
Âﬂ›k idim çok âﬂ›¤a yeterdim
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
Âﬂ›k Mehmet yalvar›r m› pirine
Kendini koymuﬂtur bülbül yerine
Düﬂünüp dünyada dalma derine
Ötme garip garip gönül ﬂen de¤il
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KOﬁMA
Ey bülbül-i ﬂeyda vakt-i seherde
Dal›na konacak gül bulamad›m
Yi¤irmiiki Eylül Sonbahar’da
Koﬂuya gidecek yol bulamad›m
At›m yok binseydim ben de üstüne
Yap›ﬂm›ﬂ dizgine alm›ﬂ destine
Bilmem ki fele¤in bize kast› ne
Derdimi dökecek el bulamad›m
Ellere söylesem seyrime bakar
Karn›mda durursa ci¤erim yakar
Coﬂkun çaylar gibi bendini y›kar
Bendini y›kmad›k sel bulamad›m
Kalmad› dizimin gayr› derman›
Kesilmez da¤lar›n kald› orman›
Yaﬂ›m altm›ﬂ alt› sürdük harman›
ﬁimdi savuracak yel bulamad›m
Çemrenip aﬂk›n deryas›na dalar
Dinlenmez sözleri ortaya salar
Elinde bir saz› perdesiz çalar
Saz›ma takacak tel bulamad›m

Biz gidelim pireleri k›rmaya
Baltay›nan kafas›n› yarmaya
Müsadem yok benim burda durmaya
Yand› can›m pirelerin elinden
Bilmem bunlar suyu nerden içerler
Kafa kulak demez çi¤ner geçerler
Kanatlar› yok da nas›l uçarlar
Yand› can›m pirelerin elinden
Akﬂam olur sa¤a sola bakard›
Kalg›y›p gözüme basar ç›kard›
Yata¤a yat›nca can›m yakard›
Yand› can›m pirelerin elinden
Pireli yata¤› ben de n’idecem
Yataktan kak›p da koyup gidecem
Var›p mahkemeye dava idecem
Yand› can›m pirelerin elinden

Kim ile oynars›n ﬂimdi sen aﬂﬂ›k
Boﬂuna yorulma ey yorgun âﬂ›k
Önünde bir çorba elinde kaﬂ›k
Onu da tutacak el bulamad›m

Bilemedim nedir pirenin ad›
Bulamam uykuda lezzeti tad›
Toplan›r gelirler eri avrad›
Yand› can›m pirelerin elinden

Âﬂ›k Mehmet açma deruna yara
Kimseden olmuyor derdine çare
Halini bildirme asla a¤yare
Derdimi dökecek kul bulamad›m

Nerde gezer pirelerin sürüsü
Rahvan attan iyi yürür t›r›s›
Kovalarken karﬂ› koydu birisi
Yand› can›m pirelerin elinden

DESTAN
Dinleyin efendiler ﬂikayetim var
Yand› can›m pirelerin elinden
Size de bir güzel hikayetim var
Yand› can›m pirelerin elinden

Bit babana dan›ﬂt›n m› iﬂini
Kerpetenle söksem az› diﬂini
Çekiç vurup yarsam senin baﬂ›n›
Yand› can›m pirelerin elinden

Akﬂam olur gübürtüye kakarlar
Sabah olur sa¤a sola bakarlar
Hepisi de toplan›rlar kaçarlar
Yand› can›m pirelerin elinden
Koca pire pirelerin ulusu
Yata¤›mda yoktur hiçbir ölüsü
Kaçar gider ak›ll›s› delisi
Yand› can›m pirelerin elinden

85

Bizim yatak bilemedim neresi
Ne azg›nd›r ﬂu Göçü’nün piresi
Her yanlar›m oldu hançer yaras›
Yand› can›m pirelerin elinden

Karyolam yok ç›k›p benim yatacak
Hayvan de¤il al›p gidip satacak
Böyle benim her dertlerim kakacak
Yand› can›m pirelerin elinden
Yata¤›ma ordu kurdu pireler
Leﬂlerinden doldu kald› dereler
Diﬂ yaras› dal›mdaki bereler
Yand› can›m pirelerin elinden
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Azg›n pire kimse gelip geçemez
Yeli görse hiç bir yana uçamaz
Gömle¤imden baﬂka yere s.çamaz
Yand› can›m pirelerin elinden

‹stanbul ﬂivesi dilin
Yanakta aç›lm›ﬂ gülün
Senin gibi bir bülbülün
Kafes olsam girer misin

Âﬂ›k Mehmet der ki kendi halimde
Sabaha dek çift sürerler dal›mda
Evleri var koltu¤umda kolumda
Yand› can›m pirelerin elinden

Âﬂ›k Mehmet çek cefay›
Dünyada bulman vefay›
Ahirette sür sefay›
Bir gün can›n verir misin

SEMA‹
Enginlere inen gönül
Bir yükse¤e ç›kar m›s›n
Yar aﬂk›na ölen gönül
Gözün aç›p bakar m›s›n
Bu aﬂk derdi büyük bela
Kendi beyaz gözü ela
Hayali gitmiyor hâlâ
Karﬂ›ma bir ç›kar m›s›n
Gönülde sevgili durur
Ci¤erime hançer vurur
Beni görse yüzün dürür
Böyle can›m s›kar m›s›n
Aﬂk sedas› bende çoktur
Arad›m derman› yoktur
Güzeller derdime doktur
Bu derde bir bakar m›s›n
Sen bir Mevlâ’n›n kulusun
Hangi bahçenin gülüsün
Hep güllerin bülbülüsün
Dallar›nda öter misin
Aﬂk›n dolusunu içti
Aﬂk sevdas› baﬂtan aﬂt›
Bir kötüye yolun düﬂtü
Bir nasihat eder misin
Aman güzel can›m güzel
Ben seni severim ezel
Yazar›m ben sana gazel
Benim ile gider misin
Geçirdim bu y›l da yaz›
Hakk’a ettim ben niyaz›
Gel güzelim etme naz›
Bana cefa eder misin
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