ÂﬁIK DEML‹ VE O⁄LU AL‹ SA‹D COﬁKUN
Adem KOÇ*

Âﬂ›k Demli, 1887 y›l›nda Yozgat’›n
Sorgun ilçesine ba¤l› Ahmet Fak›l› köyünde do¤muﬂtur. As›l ad› Hasan Coﬂkun’dur. ‹lk dini derslerini köyünde ald›ktan sonra e¤itimini devam ettirmek
üzere Kayseri’ye gitti ve orada medrese
e¤itimini tamamlad›. Askerli¤ini yedek
subay olarak yapt› ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Garp Cephesi’nde görev ald›. Askerin moralini yükseltmek ve onlar› coﬂturmak için ﬂiirler söyledi. ‹syanlara
karﬂ› nasihatler verdi. Ateﬂli bir hatip
oldu¤unu verdi¤i hutbelerle göstermiﬂtir. Bu nedenle kendisine “Deli Molla”
denilmiﬂtir1.
Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas illerinde nasihat memuru olarak görev yapm›ﬂ ve nasihatleri ve hutbeleri
ço¤alt›larak halka da¤›t›lm›ﬂt›r. Sorgun
Müftülü¤ü’ne atanm›ﬂ ve oradan da
Kars’a müftü olarak tayini ç›km›ﬂt›r.
Baﬂta r›za göstermese de Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkan›’n›n görüﬂmesiyle görevine gitmiﬂ ve halk› irﬂad etmiﬂtir. Kars’tan sonra Polatl›’ya oradan da Eskiﬂehir’e tayini
ç›km›ﬂt›r. Eskiﬂehir müftülü¤ü yaparken
Yozgat’tan milletvekili olmas› istenilmiﬂ
ancak yaﬂ›n›n geçti¤ini belirterek bunu
geri çevirmiﬂtir. Emeklili¤ini hemﬂehrilerinin ›srar› üzerine Sorgun’da iki y›l
görev yapt›ktan sonra istemiﬂtir. Eskiﬂe-
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hir’de emeklili¤i s›ras›nda vaaz ve nasihatlerine devam etmiﬂtir. 20 Ocak 1965
y›l›nda da hakk›n rahmetine kavuﬂmuﬂtur. Son nefesini teslim ederken söyledi¤i ﬂu dörtlük mezar taﬂ›na iﬂlenmiﬂtir:
Yaﬂ›m yetmiﬂ dokuz oldu ne Hasan kald› ne Coﬂkun,
Hayat›n doldu miad› kamu âzâ heman yorgun.
Sar›lm›ﬂ bab-› güfrana geliniz emrini bekler,
Bütün ahbab-› yarâna saadetler... Selâmetler!

Hakiki ve sade müslümanl›¤› benimseyen Demli, muska yazmak gibi iﬂleri de sevmezdi. ‹lmi, fenni, medeniyeti
desteklerdi. Aslen Nakﬂibendi tarikat›na
ba¤l› iken döneminde bu tarikatla baz›
görüﬂleri ters düﬂünce Mevlevili¤e gönül
vermiﬂtir. Çok iyi derecede Arapça ve
Farsça bildi¤i için talebeler de yetiﬂtirmiﬂtir.
Baﬂ›ndan iki evlilik geçen Demli’nin ilk eﬂinin ad› Ayﬂe’dir. Bu han›m›ndan Ali Said ve Ali ‹hsan ad›nda iki o¤lu
dünyaya gelmiﬂtir. Ali Said, Sorgun Mal
Müdürlü¤ü’nde memurluk yapm›ﬂt›r. Ali
‹hsan (Müftüo¤lu)2 binbaﬂ› emeklisi olup
CHP’den iki dönem Sorgun Belediye
Baﬂkanl›¤› görevinde bulunmuﬂtur.
Demli’nin di¤er han›m› Hatice Naime’den Mehmet Macid, Veliye, Didar,
Mehmet Vedat isimlerinde dört çocu¤u
olmuﬂtur. Alevi-Sünni kardeﬂli¤ine ör-

DPÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü, Araﬂt›rma Görevlisi.
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nek olmas› için ilk han›m›ndan olan çocuklar›na Ali, ikinci han›m›ndan olan çocuklar›na Mehmet isimlerini vermiﬂtir.
Bunlardan ﬂu anda Macid ve Vedat hayattad›r. Di¤er çocuklar› vefat etmiﬂtir.
Çok sevdi¤i k›z› Veliye lise tahsilini yaparken veremden ölmüﬂtür. Ona yazd›¤›
ﬂiiri Verem Haftas›’nda okunmuﬂtur.
Demli’nin ﬂiirlerini Arap harfleriyle yazd›¤› defteri, torunu Nevzat Coﬂgun vefat
ettikten sonra evinin çat› kat›nda kaybolmuﬂtur.
Bu yaz›m›zda Demli’nin ilk han›m›ndan olan Ali Said’i tan›taca¤›z, Demli ve Ali Said aras›nda geçen mektup
biçimindeki ﬂiirleri sunaca¤›z. Demli’nin
ﬂair ruhu o¤lu Ali Said’e geçmiﬂ ve halk
taraf›ndan Ali Said’in ﬂairli¤i Demli’den
daha güçlü bulunmuﬂtur.
Ali Said, 1911 y›l›nda Sorgun’da
do¤muﬂ ve yine burada 1962 y›l›nda babas›ndan evvel dünyaya veda etmiﬂtir.
‹lkokul mezunu olan Ali Said, Sorgun
Mal Müdürlügü’nde vazife yapm›ﬂt›r.
Küçük yaﬂta ölen beﬂ çocu¤uyla beraber
toplam onbir çocu¤u vard›r. Bunlardan
Halet, Yurdagül, Nevzat, Türkan, Süheyla, ‹brahim Selman hayatlar›n› idame ettirmiﬂlerdir.
Ali Said yarat›l›ﬂ olarak müzi¤e, saza, kavala, ava ve içki alemine düﬂkündür. Bu durum babas›n› her zaman rahats›z etmiﬂtir. Ancak Ali Said, bu al›ﬂkanl›klar›n› b›rakmam›ﬂt›r. Çok heyecanl› bir f›trata sahip olan Ali Said, sinirlenince her an patlamaya haz›r bir
barut f›ç›s› gibidir. Çok güzel kaval çalan
Ali Said, demir kaval›yla bir k›zg›nl›k
an›nda arkadaﬂ›n› bile dövmüﬂtür.
Memur olan Ali Said, maddi zorluklar içinde ç›rp›n›rken kardeﬂi Ali ‹h-
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san’dan yard›m ister. Ancak, Ali ‹hsan
onun içki aleminden korktu¤u için yard›m talebini geri çevirir. Yerköy’de bulunan Ali Said, kardeﬂine olan sitemini
ﬂöyle dile getirir:

‹hsan Coﬂgun'a
Bin türlü mihnet çekerek emek vermiﬂtim sana
Yaz›k k›ymetim yokmuﬂ talih körlenir gider
Otuzüç y›ldan beri ne ihsan›n var bana
Geçen gün unutulur, y›llar f›rlan›r gider.
Bir gönül ki k›r›lsa kolay kolay yap›lmaz
Al›n yaz›s› çekilir, takdirden de kaç›lmaz
Para lüzumlu ﬂeydir, mabut diye tap›lmaz
Da¤›l›r, toplan›r, harcan›r gider.
Hayat öyle bir yol ki, düﬂe kalka al›n›r
Kimi içten kan a¤lar, kimi zevkle sal›n›r
Bir gülüstan içinde yüzbin çiçek bulunur
Benin al sand›¤›m güller, gayr› morlan›r gider.
Düﬂenin dostu olmazm›ﬂ, çünkü geldi baﬂ›ma
Billahi güvenim yok, bugün öz kardeﬂime
O da alayla bakt› ça¤layan gözyaﬂ›ma
Yüzbaﬂ› oldum diye keyfle pürlenir gider.
Hey Allah’›m muhtaç etme beni namert ellere
Hayatta iﬂ düﬂürme kirli berbat ellere
Ne babaya, ne kardeﬂe, ne de bir yâd ellere
Kolumdan tutan›m yok, yolum zorlan›r gider.
Bir kardeﬂse aramazsa dar günlerde kardeﬂi
Yaras›na merhem vurup, olmaz ise dert eﬂi
Sahte sözlerle söner mi tutuﬂan iç ateﬂi
Sessiz zerreler halinde yanar, korlan›r gider.
Diyorlar ki ana ba¤r› yanar, tutuﬂur imiﬂ,
Baﬂa bir iﬂ gelince, kardeﬂ yetiﬂir imiﬂ
Uzan›nca ﬂefkat eli, dertler yat›ﬂ›r imiﬂ
Ben bunlardan mahrumum, yaram korlan›r gider.
Said sözün beyhude kime söylen, kim duyar
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Kardeﬂ diye güvendi¤in, döner gözünü oyar

Hasan Coﬂgun'a Sitem

Dünyada hasis olan›n sanma ki gözü doyar
‹hsan bundan ibret almaz hala torlan›r gider.

Ferhad’›n mezar›na b›rak›lm›ﬂ kunda¤›m,
Soyumuz Coﬂkun imiﬂ, bense bir yanarda¤›m.

Ali Said Coﬂgun 31/1/1955-Yerköy

Miras›m bir k›r›k saz, çalmadan geçti ça¤›m,
Onun için yanar›m, Neron’un da¤› gibi,

Asi yap›s› ve içkiye olan düﬂkünlü¤ü nedeniyle Çekerek ilçesine sürgün gider. Ailesini Sorgun’da b›rakm›ﬂt›r ve
onlara hasret kalm›ﬂt›r. Yaln›zl›¤›n› ﬂöyle dile getirir:

Sürünerek yaﬂar›m, ka¤n› daya¤›3gibi.
Cehaletin beﬂi¤i, hicran›n anas›y›m,
Sefalet mevhumunun, bütün yüz karas›y›m.
Do¤du¤uma piﬂman›m, Yaradan’a asiyim,
Onun için yanar›m, keremin ba¤› gibi,
Sürünerek yaﬂar›m, ka¤n› daya¤› gibi.

Benden selam olsun gülyüzlü yare
Beyhude yanmas›n ah çekerekten
Sak› gamlan›pta düﬂmesin zare
S›kmas›n can›n› vah çekerekten.
Üç damla gözyaﬂ› döktü veda da,
Kalbimi deliyor geldikçe yâda

Ömrümün yar›s›n›, geçirdim yal›n ayak,
Elde bir kambur asa, aln›m aç›k yüzüm ak.
Garip bir yolcu gibi, y›llarca dolaﬂarak,
Bir gülistan arar›m, ‹rem’in ba¤› gibi,
Sürünerek yaﬂar›m, ka¤n› daya¤› gibi.

Ben mi gurbetteyim, o mu s›lada,
Gönül diyor ayr›l kalk çekerekten.
Baboﬂun hayali gözüm de tüter
Ayr›l›k kor bana, ölümden beter
Günleri saymakla gurbet mi biter
Düﬂenler kurtulmaz cah çekerekten.
Ey Said sabreyle fütara düﬂme

Demli, o¤luna güvenmedi¤i için iste¤ini reddeder. ‹çkinin, saz›n kendilerine hiçbir dedesinden miras olmad›¤›n›,
insan›n kendisini yine kendisinin yakaca¤›n› söyler ve mektuba ﬂöyle cevap verir:

Fazlaca coﬂup ta kendini aﬂma
Maziyi düﬂünüp derdini deﬂme
Elbet birgün aﬂar râh çekerekten.

Ali Said Coﬂgun 20/4/1956-Çekerek

‹çki alemine, ava ve saza merakl›
olan Ali Said iﬂyerine alkollü gidince iﬂten uzaklaﬂt›r›l›r ve aç›¤a al›n›r. Demli,
bu s›ralarda Eskiﬂehir Müftüsü’dür. Görevine hararetli bir ﬂekilde devam etmektedir. Demli, Sorgun’da sözü geçen
bir zatt›r. Ali Said iyice zor durumda kal›nca babas›na yard›m etmesi ve iﬂe geri
döndürülmesi için mektup yazar. ‹steklerini ﬂöyle dile getirir:

Baba Hasan Coﬂgun'dan
O¤ul Said Coﬂgun'a Cevap
Kafa bir üzüm küpü, Çorum’un ba¤› gibi
Fitillenmiﬂ yan›yor, ‹talyan da¤› gibi.
Nefsin koka dursun, haﬂhaﬂ b›ça¤› gibi,
Gençlik çöküp erirken, Urfa’n›n ya¤› gibi,
Sürünmez de ne yapars›n, ka¤n› daya¤› gibi.
Zerre düﬂerse zekay›, yorar de¤il mi o¤lum,
Huysuzlu¤un notunu, k›rar de¤il mi o¤lum.
Keskin sirke küpüne zarar, de¤il mi o¤lum,
‹nsan olan tepiﬂmez, kat›r aya¤› gibi,
Sürünerek yaﬂamaz ka¤n› daya¤› gibi.

O¤ul Said Coﬂgun'dan Baba
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Girdi¤i her mesle¤i, ifsat eden bir adam,
Vazife hak tan›maz, çekiﬂtirir demadem.
Çilingir sofras›nda her yerde, ayn› alem,
R›zk›n› kendi keser, ekmek b›ça¤› gibi,
Sürünmede hakl›d›r, ka¤n› daya¤› gibi.
Hangi dedenden kald›, içki, ba¤lama çalma,
Kaç defa ihtar ald›n, düﬂün kendini anla.
Masada iﬂ beklerken, sen da¤larda kuﬂ avla,

O¤lum Nevzat lisede,
Metelik yok kesede,
Saidi af buyurun,
Velev suçlu ise de.
Ba¤›ﬂla pür kusurum,
Kalmam›ﬂt›r huzurum.
Ma¤dur oldu¤um için
Bozuluyor ﬂuurum.

Terlerin morfin saçar, Afyon’un ya¤› gibi,
Elbette sürünürsün, ka¤n› daya¤› gibi.
Bütün vücut alkolik, vazife aﬂk› ölmüﬂ,
Efrad› ayalinin, benzi sarar›p solmuﬂ,
Aﬂ› çana¤› gibi, damarlar›n zift dolmuﬂ,
‹çini yakan odur, keremin ba¤› gibi,
Tak›lacak yer arar, çal› buda¤› gibi.
Benim sana son sözüm, yalan söyleme o¤lum,
Yuttu¤un zehir, haram› yeme o¤lum.
Senin olmayan ﬂeyi, koynuna koyma o¤lum,
Bulursun gülistan›, ‹rem’in ba¤› gibi,
Ufuklarda gezersin, keﬂif uça¤› gibi.

Kaçar talihim gülmez,
Elimden bir ﬂey gelmez,
Yüksek malumlar›n›z
Güller dikensiz olmaz.
Yokluk herﬂey do¤urur,
Beni kasar, kavurur,
Sekiz nüfus ailem
Allah diye ba¤›r›r.
‹ﬂte böyle halimiz,
Söner istikbalimiz,
Maruzat›m bu kadar
Ey k›ymetli Valimiz.
Ali Said Coﬂgun 17/11/1958

Babas›ndan ve kardeﬂinden hiçbir
yard›m göremeyen Ali Said, durumu son
olarak Yozgat valisine bir dilekçeyle bildirir ve aman diler:
Yozgat Valisine

Ey Muhterem Valimiz,
Ne olacak halimiz;
Çekerek’te kan a¤lar,
Evlad› âyâlimiz.
Soyad›m›z Coﬂgun’dur
Zeka biraz taﬂk›nd›r.
Bu hal baﬂa geleli
Bir ﬂey bilmez, ﬂaﬂk›nd›r.
Yirmi iki y›l hizmetim,
Pek az kald› müddetim.
Lütfen ﬂefkat buyurun,
‹ntihar ak›betim.
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Vali, böyle sanatç› ruha sahip bir
insan›n devlet dairesinden uzaklaﬂt›r›lmas›n›n zarar verece¤ini düﬂünerek
Ali Said’i geri iﬂe ça¤›r›r.
Ali Said, Demokrat Parti’ye gönül
vermiﬂtir. Ancak 1950’li y›llarda Demokrat Parti’nin yanl›ﬂ siyasetinden
rahats›z olmuﬂtur. 1959 y›l›nda Sorgun’da yap›lan CHP Halk Kongresi’ne
ziyarete gider. Onu gören arkadaﬂlar›
çok ﬂaﬂ›r›r ve kendisini böyle bir toplant›da beklemediklerini söylerler. Ali
Said, müsaade ederlerse bir ﬂiir okumak istedi¤ini söyler ve Demokrat
Parti’ye olan sitemini ﬂöyle dile getirir:
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Demir K›rat›m
Ben senin sahibindim severdim can›m diye
Bakar, biner, beslerdim, kendi hayvan›m diye
Hergün t›mar ederdim artacak ﬂan›m diye
Bir eﬂek yar›ﬂ›n› kurtaramad›n k›rat›m
Koﬂuda geri kald›n, kara ettin surat›m.
Babam seni al›rken gözü para görmedi
Demir k›rat cins diye, asl›n› hiç sormad›
Babam›n umduklar› hiç yerini bulmad›
Bir eﬂek yar›ﬂ›n› kurtaramad›n k›rat›m
Koﬂuda geri kald›n, kara ettin surat›m.
Seni sat›n al›nca sanki düldül gibiydin
Boyun uzun, bel k›sa, kusursuz gül gibiydin.
Yan›k kiﬂneyiﬂinle, dertli bülbül gibiydin
Ne yaz›k ki koﬂuda geri kald›n k›rat›m
Her zaman el içinde kara ettin surat›m
Tam iki y›l tay diye besledim, sana bakt›m
Saf kanlar aç dururken seni çay›ra çakt›m
Huzur yüzü görmedim baﬂ›nda ç›ra yakt›m
Belki koﬂu kurtar›r diye demir k›rat›m
Ne yaz›k ki herzaman kara ettin surat›m.
Üçüncü y›l hileyle kaz›ktan içe girdin
Zira peﬂinden gelen pamuk k›r› bilirdin
Adanal› Gümüﬂ’ten bütün y›ld›n delirdin
Böyle koﬂu vurulmaz benim demir k›rat›m
Her yerde, her devrede kara ettin surat›m.
Amerikan, ‹ngiliz, kan›nda dahi olsan
Art›k gözümden düﬂtün hergün koﬂu da alsan
Kötü huylar y›kanmaz, bahr-i muhite dalsan
Hiç dar›l›p gücenme sataca¤›m k›rat›m
Yoksa senin yüzünden bataca¤›m k›rat›m.
Kara damak oldu¤un esasen ap aç›kt›
Nal›n yetmiﬂ kuruﬂtan, on beﬂ liraya ç›kt›
Sen bize bir yük oldun, çoluk çocuk hep b›kt›
Art›k seni beslemem sataca¤›m k›rat›m
Zira u¤ursuz ç›kt›n, bataca¤›m k›rat›m.
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Nal›n on beﬂ olunca, yedi buçuk ayar›n
Son günlerde kalmad› hiç düzenin ayar›n
Ne boyunun isterim, ne de Celal Bayar’›n
Onlar› da jokeylikten ataca¤›m k›rat›m
Seni de satmaz isem bataca¤›m k›rat›m.
Menderes’ten geçemez k›ratlar›n aksisi
Dillere destan oldu Koraltan’›n taksisi
Yalan m› bu sözlerim bre millet kürsüsü
‹ﬂte pazar yerinde sat›yorum k›rat›m
Yoksa senin yüzünden bat›yorum k›rat›m
Atalar›mdan kalan emektar yeter bana
‹ﬂlerimi o görür ihtiyac›m yok sana
Birgün olup ﬂahlan›r yürüdü mü meydana
‹ﬂte o gün al›r›m, ben de iﬂimden murat
Kalpl›¤›n sonu budur, duydun mu demir
k›rat.
Ali Said Coﬂgun 12/12/1959
Sorgun Halk Partisi Kongresi

Bu ﬂiiri okuduktan sonra ayakta alk›ﬂlan›r ve CHP’ye kayd›n› yapt›rarak
demokrat partiden ayr›l›r.4

NOTLAR
1

Âﬂ›k Demli hakk›nda daha geniﬂ bilgi için

bkz. DO⁄AN Durali, “Yozgat ﬁair ve Yazarlar›”, Ankara, 1988, ss.43-50; O⁄UZ M. Öcal, “Yozgat’ta Halk
ﬁairli¤inin Dünü ve Bugünü”, Ankara, 1994, ss.5152.
2

Babas› müftü oldu¤u için mahkeme karar›y-

la soyad›n› Coﬂgun’dan Müftüo¤lu’na çevirtmiﬂtir.
3

Destek çubu¤u. Ka¤n› boﬂta beklerken öküz-

lerin yorulmamas› için iki öküzün aras›na, boyunluklar› havada kalacak ﬂekilde yerleﬂtirilir. Ka¤n›
yürüdü¤ü zaman o kendili¤inden düﬂer. Bir iple boyunlu¤a ba¤l› oldu¤u için yerde sürünerek gider.
4

Kaynak kiﬂi, Ali Said Coﬂkun’un en küçük o¤-

lu ‹brahim Selman Coﬂgun; Müzik Ö¤retmeni,
Kütahya, 2000.
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