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Muharrem A¤›tlar› ve Mâtem

‹slam’dan önce Araplar y›l›n 12 ay›n›n 6 ay›na isim vermifller,
di¤er 6 ay›n› da isim verdikleri ay›n yede¤i gibi kabullenmifller-
dir. Muharrem ay›na “Saferü’l-evvel” denilmifl, Safer ay›na da
“ahir” ve “sani” s›fatlar› eklenmifltir. 

‹kinci halife döneminde Medine’ye hicret esas al›nd›, Muhar-
rem hicri y›l›n ilk ay› kabul edildi. Arap hükümdarlar› bu ay›n
ilk gününe önem verirler, tebrikleri kabul ederlerdi. Osmanl›lar
döneminde de devlet adamlar› padiflah›n huzuruna ç›karak
onun yeni y›l›n› tebrik etmifller, bu tebrik nedeniyle padiflahtan
hediyeler alm›fllard›r. Devlet adamlar›n›n da kendi maiyetlerin-
deki kifliler taraf›ndan yeni y›llar› tebrik edilmifl, onlar da maiye-
tindeki kiflilere hediyeler vermifllerdir. Muharrem ay›nda verilen
bu hediyelere “Muharremiyye” denilmifltir. Birilerinin yeni y›l-
lar›n› tebrik için flairler taraf›ndan yaz›lan manzumelere de
“Muharremiyye” ad› verilmifltir. 

‹mam Hüseyin’in ve yak›nlar›n›n Kerbelâ’da flehit edilmesi
de Muharrem ay›nda gerçekleflmifltir. fiairler, bu üzücü olay ne-
deniyle mersiyeler yazm›fllar, Ehl-i Beyt sevgisini dile getirmifl-
lerdir. Bu fliirlere de “Muharremiyye” denilmifltir. Bu fliirlerin
tevflih ve ilahi formuyla bestelenmifl biçimlerine de “Muharre-
miyye” ve “Muharrem ilâhîleri” ad› verilmifltir. 
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Türk Edebiyat›’nda bu mersiyelerin XII. Yüzy›ldan itibaren
yaz›lmaya baflland›¤›, Mevlana Celaleddin Rumi’nin de Kerbela
olay›yla ilgili Farsça bir mersiye yazd›¤› söylenmektedir. Türkçe
mersiyelerin ilk örne¤inin Yunus Emre taraf›ndan yaz›ld›¤›n›
söyleyebiliriz. 

XVIII. Yüzy›l›n sonuna kadar Divan flairleri taraf›ndan yaz›-
lan mersiyelerde belirli bir art›fl görülmemifltir. XIX. yüzy›lda
hem mersiye yazan flairlerde, hem de mersiyelerde yo¤un bir ar-
t›fl görülmektedir. XX. yüzy›lda bu h›z kesilir, belirli dönemden
sonra Divan fliiri formunda mersiyelere rastlan›lmaz. 

Halk flairlerinin Kerbela ve ‹mam Hüseyin muhteval› fliirleri
XVI. ve XVIII. Yüzy›llar aras›nda belirli bir yo¤unlukla devam
etmektedir. fiiirler, XIX. yüzy›lda belirli biçimde art›fl gösteriyor.
XX. yüzy›lda bu art›fl daha da yo¤unlafl›yor, doruk noktaya ula-
fl›yor. 

Divan flairlerinin mersiyeleriyle halk flairlerinin fliirleri ara-
s›nda biçimsel farkl›l›klar görülürse de her ikisinde de ayn› duy-
gu ve düflünceler terennüm edilmektedir. Halk flairlerinin yazd›-
¤› bu fliirler genelde a¤›t özelli¤i tafl›makta, “Muharremlik”
ad›yla an›lmaktad›r. 

A¤›tlar, mâtem havas›n› da beraberinde tafl›maktad›r. Pey-
gamberimiz, ilahi takdire r›za göstermek flart›yla gözün a¤la-
maktan, kalbin üzüntü duymaktan sorumlu tutulamayaca¤›n›,
elin yapt›klar›ndan, dilin söylediklerinden sorumlu tutulaca¤›n›
belirtmektedir. Hz. Yakup, o¤lu Yusuf’un ölüm haberi karfl›s›nda
a¤layarak gözlerini kaybediyor. Buna ra¤men kendisine sab›r
telkin ediyor. “Gam ve kederimi Allah’a arzediyorum” diyerek
ilahi takdire r›za gösteriyordu. Abdurrahman bin Avf, o¤lu ‹bra-
him’in ölümü nedeniyle peygamberimizin gözlerinden yafl dö-
küldü¤ünü görür, bu durumu garip karfl›lar. Efendimiz, “Gözü-
müzden yafl akar, kalbimize hüzün çöker; dilimiz Allah’›n r›za-
s›na ayk›r› söz söylemez” ifadesini kullan›r. 

Ölen kiflinin arkas›ndan üzüntü duymak, onun güzel özellik-
lerini, iyi huylar›n› say›p dökmek günah de¤ildir. Kerbelâ olay›
nedeniyle ac›m›z yo¤unlafl›yor, katmerlefliyor. Ehl-i Beyt men-
suplar›n›n güzel özelliklerini say›p dökerek ac›m›z› dile getiri-
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yoruz. Bu ac›lar›m›z› dile getirirken Ehl-i Beyt muhiplerinin ac›-
lar›na da ortak olmaya çal›fl›yoruz. 

A¤›tlar, ölüm olay›n› ve felaketleri izlerler. ‹lk insan, cennet-
ten ç›kar›lmakla felaketin en büyü¤ünü yaflar. ‹kinci felaketi de
o¤lu Habil’in mazlumen flehit edilmesidir. Hazreti Âdem, Ha-
bil’in flehit edildi¤i güne kadar ölümle tan›flmam›flt›r. Bu olayla
hem evlat ac›s›n› tadar, hem de ölümle tan›fl›r. Hazreti Âdem, ev-
lad›n› kaybetmenin hüznüyle göz yafl› döker. fiair Azbî, Muhar-
rem ay›n›n mâtemine ifltirak etmemizi ifade ederken “Azbî feryad
eyle a¤la kan dökülsün dideden/A¤lamak âdet kal›pd›r bize Âdem dede-
den” beytiyle bu olaya dikkat çeker.

Kerbelâ olay› Muharrem ay›nda gerçekleflti¤i için hüznümü-
zü doya doya yaflar›z. fiair Fuzûlî, Muharrem ay›nda sevincin
haram oldu¤unu dile getirirken mâtem tutman›n gereklili¤ini de
kesin bir dille flöylece vurgulamaktad›r:

Mâh-› Muharrem old› meserret haramdur
Mâtem bugün flerîata bir ihtiramdur

Fuzûlî, bu beytiyle, Muharrem ay›nda flehit edilen peygam-
ber torunlar›na göz yafl› dökmeyi, efendimizin ac›s›na, hüznüne
ortak olmay› fleriata sayg› biçiminde yorumlam›flt›r. 

Kerbelâ olay›n›n mâtemine ifltirak eden Ruhsatî, bu mâte-
min ve hüznün zedelenmesine tahammül edemez. “Muharrem
gelende çekersin sürme/Uzak git görünme karfl›mda durma” beytiy-
le k›zg›nl›¤›n› ifade eder, yap›lan iflin mâtemle örtüflmedi¤ini
belirtir.

Halk fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›

Son birkaç y›ld›r Kerbelâ olay›n› anlatan ve bu olay›n içinde
yer alan ‹mam Hüseyin hakk›nda yaz›lan a¤›tlar› toplamaya ça-
l›flt›m. Kevser Bas›n Yay›n Ltd. fiti. taraf›ndan yay›mlanan “Di-
van fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›” adl› çal›flmamda bu konunun Türk
flairleri taraf›ndan bol bol ifllendi¤ine de¤inmifltim. “Çal›flmaya
bafllad›¤›mda Divan flairleriyle Halk flairlerinin fliirlerini bir ara-
da toplamay› düflünmüfltüm. Toplanan fliirin beklenilenden çok
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oluflu, farkl› bir yol izlememizi gerektirdi. Divan flairlerinin fliir-
leriyle Halk flairlerinin fliirleri ayr› ayr› tasnif edildi. Bu tasnif, iki
eserin mevcudiyetini müjdeledi. 

Halk flairlerinin a¤›tlar›n› ay›rd›k, onun do¤umunu uygun
bir zamana b›rakt›k. Önceli¤i Divan flairlerine verdik” biçiminde
aç›klamada bulunmufltuk. Kevser Bas›n Yay›n Ltd. fiirketi’nin
yöneticileri yazd›¤›m›z bu cümleden hareketle do¤umun k›sa
zamanda gerçekleflmesini arzu ettiler. Halk flairlerinin yazd›kla-
r› Kerbelâ a¤›tlar›n› da derlememi istediler. 

Yapt›¤›m›z çal›flma nedeniyle halk flairlerinin yazd›¤› bir k›-
s›m a¤›tlar elimizde mevcuttu. S›ca¤› s›ca¤›na yap›lacak bir ça-
l›flma ile bu a¤›tlar›n de¤erlendirilmesi mümkündü. Zaman›n
geçmesiyle elimde bulunan malzeme kaybolabilirdi, uzun za-
mand›r çal›flt›¤›m ve ilgi duydu¤um bu konuya ilgim azalabilir-
di. Hem eme¤imin, hem de zaman›m›n heba olmas›n› isteme-
dim. Yay›nevinin bu teklifini olumlu karfl›lad›m. 

Bu konuyla ilgili bir takvim belirlendi. 2009 y›l›n›n Eylül ay›-
n›n sonunda çal›flma tamamlanacak, Ekim ay› sonuna kadar ha-
z›rl›klar yap›lacak, Kas›m ay›n›n bafl›nda, haz›rlanan kitab›n
bask›s› yap›lacak, Aral›k ay›nda (Muharrem ay›nda) okuyucu-
nun elinde olacakt›. 

Zaman belirlenmiflti. Fakat belirlenen zamanda çal›flmay› tes-
lim edememenin s›k›nt›s›n› yaflamaya bafllam›flt›m. Ancak kork-
tu¤um bafl›ma gelmedi. Yap›lan çal›flma tam zaman›nda yay›ne-
vine teslim edildi.

Halk fliiriyle iliflkisi olan dostlar›m›n önerileri ve tavsiyeleri
bana yol gösterdi. Önce, bu tür fliirlerin bulunabilece¤i kaynak-
lar› tespit etmeye çal›flt›m. ‹ki önemli kayna¤a ulaflt›m. Bunlar›n
biri, Adil Ali Atalay’›n “Kerbelâ ve Mâtem” (9. bask›, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007) adl› eseriydi. Atalay’›n bu eserinin üçte ikisi
do¤rudan do¤ruya Kerbelâ olay›na ayr›lm›fl ve bu bölüm oku-
yucuya nesir diliyle aktar›lm›flt›r. Geriye kalan üçte biri de, geç-
mifl yüzy›llar›n ve günümüzün halk flairlerinin Kerbelâ ile ilgili
fliirlerine ayr›lm›flt›r. 

Say›n Atalay’la görüfltüm. Ad› geçen eserinden yararlanmam
konusunda iznini rica ettim. Say›n Atalay izin vermekle yetin-

12https://t.me/caferilikcom



medi, Kerbelâ ve ‹mam Hüseyin konusuyla ilgili fliir yazan flair-
ler konusunda da yard›mc› oldu. Onlara ulaflmam›z› sa¤lad›.
Ulaflamad›¤›m›z flairlerle iliflkimizin olumlu biçimde gerçeklefl-
mesi konusunda yard›m›n› esirgemeyece¤ini, izin konusunda
bir problem yaflanmayaca¤›n› ifade ettiler. 

Kerbelâ ve Mâtem’de fliiri bulunan, fakat fliirlerini kitaplaflt›r-
mayan flairlerin fliirlerini kaynak göstererek aktard›k. fiiirlerini
kitaplaflt›ran flairlerin fliirlerini de bas›lm›fl eserlerinden aktar-
d›k. Kaynak olarak eserlerinin adlar›n› verdik. Bunun d›fl›nda,
Can Yay›nlar›n›n yay›mlad›¤› fliir kitaplar›n›n ço¤undan yara-
land›k. 

‹mam Hüseyin ve Ehl-i Beyt sevgisi yolumuzu açt›. Atalay’›n
cömertçe önümüze yayd›¤› bu sofradaki ürünlerden bol bol fay-
daland›k. Gösterdi¤i bu s›cak ilgiden hassasiyetten dolay› Say›n
Atalay’a çok çok teflekkür ediyorum. 

Ulaflt›¤›m ikinci kaynak Say›n Musa Ayd›n’›n “Gülzâr-› Hü-
seynî” (Kevser Bas›n Yay›n Ltd. fiirketi, ‹stanbul 2008) adl› ese-
ridir. Eser Medhiyeler, Mersiyeler, Sinezenler ad›yla üç bölüm-
den oluflmaktad›r. Musa Ayd›n Bey’le görüfltüm. Haz›rlayaca-
¤›m çal›flmadan söz ettim, ad› geçen eserinden yararlanmam,
baz› fliirlerini yay›nlayabilmem hususunda iznini rica ettim.
Eserinde yer alan flairlere ulaflabilmem konusunda yard›ma ih-
tiyaç duydu¤umu belirttim. Hem izin, hem de yard›m konu-
sunda s›cak tav›r sergiledi. Gösterdi¤i duyarl›k ve ilgi için te-
flekkür ediyorum. 

Buldu¤umuz bir fliiri, buldu¤umuz kaynaktan de¤il, as›l kay-
na¤›ndan aktarmaya çal›flt›k. Elektronik ortamda yay›mlanan fli-
irleri, sözlü kaynaklar› de¤il, yaz›l› kaynaklar› tercih ettik. 

fiairlerin isimleri ve eserleri tespit edildi. Ulaflabildi¤imiz
eserlerde Kerbelâ olay›yla ve ‹mam Hüseyin’le ilgili fliirler bir
araya getirildi.

Yaflayan halk flairleriyle iliflki kuruldu. Yap›lan çal›flma hak-
k›nda bilgi verildi. Yapt›¤›m›z bu çal›flmada Kerbelâ ve ‹mam
Hüseyin muhteval› fliirlerin yer alaca¤›, fliirlerin kayna¤›n›n be-
lirtilerek yay›nlanaca¤› ifade edildi. Bu tür bir çal›flmaya destek-
leri ve fliirlerinin yay›nlanabilmesi için izinleri talep edildi. 
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Ulaflabildi¤imiz flairlerin tamam› davran›fllar›yla ve sözleriy-
le bu çal›flmam›za destek verdiler. Yazd›klar› bu fliirlerle Ehl-i
Beyt sevgisini, dillendirmeye çal›flt›klar›n› ifade ettiler. Bu fliirle-
ri farkl› vas›talarla halka ulaflt›rmak istediklerini, bu fliirlerin
kendilerini halkla bütünlefltirdi¤ini, birlefltirdi¤ini, buluflturdu-
¤unu aç›klad›lar. Yapt›¤›m›z bu çal›flma ile de kendilerinin halk-
la buluflmas›na yard›mc› oldu¤umuzu vurgulad›lar. Talebimizi
olumlu karfl›lad›lar, fliirlerini yay›nlayabilece¤imizi, bu konuda
izinli oldu¤umuzu belirttiler. 

‹zin vermekle kalmad›lar. Bilgimiz d›fl›nda kalan baflka fliirle-
rinden de bizi haberdar ettiler. Ulaflamad›¤›m›z fliirlerini bize
göndermek lutfunda bulundular. Yay›mlanm›fl kitaplar›n› gön-
dererek yararlanmam›z› sa¤lad›lar. Belirtilen muhtevay› iflleyen
flairlerin isimlerini ve adreslerini vererek onlara ulaflmam›z›
önerdiler. Yapt›¤›m›z çal›flmadan flair dostlar›n› haberdar ederek
onlar›n bize ulaflmalar›n›, ilgi kurmalar›n› sa¤lad›lar. 

Bu a¤›tlarla toplumumuzun ac›s›n›n ve hüznünün sergileni-
fline tan›k olundu. Halk›m›z›n gönlünde yaflatt›¤› peygamber ve
Ehl-i Beyt sevgisine fliirleriyle tercüman olan flairlerimizin ekti-
¤i bu tohumlar filiz vermeye bafllad›. Bu filizlerden bir demet
oluflturduk, bu sevgi demetini okuyucular›m›zla paylaflmaya
çal›flt›k. 

Halk›m›z bu sevgiye sahip ç›kt›. fiairlerimiz de yazd›klar› fli-
irlerle bu sevginin yayg›nlaflmas›na yard›mc› oldular. fiiirlerinin
daha genifl halk tabakalar›na ulaflmas› konusunda çaba sarfetti-
ler. ‹yi dilekleriyle, dualar›yla bizleri teflvik ettiler. Hepsine te-
flekkür ediyorum.

Toplumumuzun farkl› kesimlerine mensup olan flairlerimiz
taraf›ndan yaz›lan bu fliirlerin hepsinde peygamber sevgisi ya-
n›nda yo¤unlukla Ehl-i Beyt sevgisi ifllenmifltir. Bütün fliirlerde
‹mam Hüseyin’in ve yak›nlar›n›n mazlumlu¤u dile getirilmifl-
tir. Bu gerçekten hareketle oluflturulan bu demette, iznini ald›-
¤›m›z, kendisine ulaflamad›¤›m›z flairlerimizin tamam›n›n fi-
lizlerine yer verdik. Ulaflamad›¤›m›z flairlerin farkl› tav›r sergi-
leyeceklerini, bu sevgi halesi d›fl›nda kalacaklar›n› düflünemi-
yorum. 
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Amac›m›z, flairlerimizin dile getirdikleri bu sevgiyi daha ge-
nifl halk kitlelerine iletmektir. Bu nedenle flairlerimizin bizi hofl
göreceklerine inan›yorum. Ba¤›fllamalar›n› rica ediyorum. 

fiiirleri tasnif etti¤imizde farkl› bir durumla karfl›laflt›k. Baz›
flairlerin hem aruz, hem de hece vezniyle fliirler yazd›¤›n› gör-
dük. Bunlar›n Divan flairi mi, halk flairi mi oldu¤u konusunda
kesin bilgiye ulaflamad›k. Aruz vezniyle yaz›lan fliirleri bir kena-
ra b›rakt›k, hece vezniyle yaz›lan fliirleri tercih ettik. Bu fliirler
aras›nda da seçme yapt›k. 

Yapt›¤›m›z bu çal›flma XIV. Yüzy›lla XX. Yüzy›l aras›nda yafla-
yan flairleri içine almaktad›r. XIII. ve XIV. Yüzy›l flairi Yunus Em-
re’nin iki fliirini ald›k. XV. Yüzy›lda yaflayan flairlerinin bu konuda
yaz›lm›fl fliirlerine rastlamad›k. XVI, XVII, XVIII. Yüzy›lda yaz›l-
m›fl fliirleri kaydettik. XIX. yüzy›lda yaflayan flairlerin bu tür fliirle-
rinde artma görüldü. As›l art›fla XX. yüzy›lda tan›k olunmaktad›r. 

Yapt›¤›m›z bu çal›flmay› befl bölüm halinde sunmaya çal›flt›k:

XIV-XVI. Yüzy›l

XVII. Yüzy›l

XVIII. Yüzy›l

XIX. Yüzy›l

XX. Yüzy›l.

S›ralamay› yüzy›llara göre yapt›k. S›ralamada flairlerin do-
¤um tarihleri esas al›nd›. 

Ulaflt›¤›m›z kaynaklardaki fliirlerin bafll›klar› oldu¤u gibi ko-
rundu. Bafll›ks›z yay›mlanan fliirlere de uygun bafll›klar verildi. 

fiiirlerin al›nd›¤› kayna¤›n ad›, bask› yeri, y›l›, cilt ve sayfa
numaras› fliirin alt›na kaydedildi. 

Çal›flmam›zda baz› flairler tek fliirle yer ald›. Baz› flairlerden
de birkaç fliir ald›k. Bunun sebeplerini flöylece özetleyebiliriz: 

fiairin belirtti¤imiz konuyla ilgili fliirinin tek veya az olmas›. 

Ayn› konuda birkaç fliiri bulunan flairin, fliirlerinin bir k›sm›-
n›n aruz vezniyle yaz›lm›fl olmas›.
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fiairin ayn› konuyla ilgili birçok fliirinin olmas›na ra¤men be-
lirli say›da fliirinin seçilmifl olmas›.

Seçti¤imiz fliirlerin tamam›n›n a¤›t veya mersiye formuna
uydu¤unu söylememiz mümkün de¤ildir. fiiirlerini yay›nlad›¤›-
m›z flairlerin tamam› da halk fliiri formuna göre fliir yazmamak-
tad›rlar. Baz›lar›n›n yazd›¤› fliirlere de halk fliiri diyemeyiz. Seçi-
len fliirlerin birçoklar›n›n Kerbelâ olay› nedeniyle yaz›ld›¤›,
‹mam Hüseyin’in ac›s›n› dile getirdi¤i gerekçesiyle bu fliirlere
“a¤›t” diyebiliriz. fiairlerin genelinin halk flairi olmas› ve halk fli-
iri formunda eser yazmas›, halk flairi olmayanlar›n da hece vez-
nini benimsemeleri ve halk fliirine yak›nl›klar› nedeniyle çal›fl-
mam›za “Halk fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›” ad›n› verdik. 

Okuyucunun fliirlerde kullan›lan baz› isimlerle ve terimlerle
iliflki kurmas›n› istedik. Bu isimlerle ve terimlerle ilgili k›sa bil-
giler sunduk. Bunu, fliirlerin sonuna ekledik. 

fiairlerin özgeçmifllerinin ve fliirlerinin yer ald›¤› kaynaklar›n
bibliyo¤rafyas›n› eserin sonuna ekledik. 

Divan fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar› ile Halk fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›
adl› eserlerimizde Ehl-i Beyt sevgisini gündemde tutmaya, top-
lumumuzun farkl› kesimlerini bu sevgi etraf›nda birlefltirmeye
çal›flt›k. 

Okuyucular›m›z›n ve flair dostlar›m›z›n (cemilcifci@yahoo.
com.tr) adresiyle bize ulaflmalar› halinde öneri ve arzular› daha
sonraki bask›larda de¤erlendirilecektir. 

Halk fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›’n›n derlenmesi konusunu gün-
deme getiren Kevser Bas›n Yay›n Ltd. fiti. yöneticilerine, eserin
haz›rlanmas› aflamas›nda yard›mlar›n› gördü¤üm yay›nevi çal›-
flanlar›na, katk›lar›yla, teflvikleriyle, dualar›yla bizi yüreklendi-
ren flair dostlara teflekkür ediyorum. 

Cemil Çiftçi
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XIV-XVI. YÜZYIL





YUNUS EMRE
(Do¤. 1240 – Ölm. 1320)

XIII. yüzy›l›n sonunda, XIV. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde yaflam›fl-
t›r. Hayat› hakk›nda edinebildi¤imiz bilgiler menak›pnamelerle,
fliirlerinden ç›kar›lan sonuçlara dayanmaktad›r. Tasavvufla ilgi-
sinin medrese e¤itiminden sonra gerçekleflti¤i san›lmaktad›r.
Porsuk çay›n›n Sakarya’ya döküldü¤ü Sar›köy’de do¤mufl, Sa-
karya dolaylar›nda yaflam›fl, Sar›köy’de ölmüfltür. Sakarya ya-
k›nlar›ndaki Tapduk Emre’den feyz alm›fl, tasavvuf düflüncesini
benimsemifltir. Mevlana ile görüflmüfl, Konya, fiam, Azerbaycan
çevrelerini dolaflm›flt›r. Aruz ve hece vezniyle fliirler yazm›flt›r.
Eserleriyle farkl› flairleri etkilemifl, halk taraf›ndan çok sevilmifl-
tir. fiiirleri farkl› zamanlarda ve farkl› mekanlarda defalarca ba-
s›lm›flt›r. 

Eserleri

Risaletü’n-Nushiye, 1307-1308 y›llar›nda yaz›lm›flt›r.
Divan. 

fiehitlerin Ser-çeflmesi

fiehitlerin ser-çeflmesi
Enbiyan›n ba¤r› bafl›
Evliyan›n gözü yafl›
Hasan ile Hüseyin’dir



Hazret Ali babalar›
Muhammed’dir dedeleri
Arfl›n iki küpeleri
Hasan ile Hüseyin’dir 

Kerbelâ’d›r yaz›lar› 
fiehit olmufl gazileri
Fatma ana kuzular›
Hasan ile Hüseyin’dir 

Kerbelâ’n›n tâ içinde
Nur balk›r siyah saç›nda
Yatar al kanlar içinde
Hasan ile Hüseyin’dir 

Kerbelâ’da bile tafllar
Okur Kur’ân kesik bafllar
fiehit olan o kardefller
Hasan ile Hüseyin’dir 

Dedesiyle bile varan
Kevser ›rma¤›nda duran
Susuz ümmete su veren
Hasan ile Hüseyin’dir 

Dervifl Yunus dünyâ fâni
Bizden evvel gelen kani
‹ki cihan›n sultan›
Hasan ile Hüseyin’dir 

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, ‹stanbul
Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1943, c. II, s. 477)

Hasan ‹le Hüseyin’dir

Âyetler ile bilinen
Her yerde haz›r bulunan
Cennet içinde sal›nan
Hasan ile Hüseyin’dir
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Bundan Âflura eyleyen
Hem ruhunu flâd eyleyen
Anda flefâat eyleyen
Hasan ile Hüseyin’dir

Muhammed dürür dedesi
Gayet oldu ol gün ›ss›
Evliyalar ser-çeflmesi
Hasan ile Hüseyin’dir

Kanl› gömle¤ini alan
Düflman›na karfl› duran
Yezit’e k›l›çlar salan
Hasan ile Hüseyin’dir

Yunus eydür onda kalan
Bu dünyan›n sonu viran
Kerbelâ’da flehit olan
Hasan ile Hüseyin’dir

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Ehl-i Beyt, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2004, s. 242-243)
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KALENDER
(Do¤. 1476 – Ölm. 1527)

Hac› Bektafl Veli soyundand›r. Bal›m Sultan’›n torunudur. 40
yafllar›nda iken Hac› Bektafl Veli dergâh› postniflinli¤inde bulu-
nur. Kanuni döneminin ilk y›llar›nda çevresinde bulunan mürit-
leriyle isyana kalk›fl›r. Sadrazam ‹brahim Pafla karfl›s›nda yenil-
giye u¤rar, yakalanarak idam edilir. 

Mâh-› Muharrem’de k›lal›m zâr›
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na
Müminin âh ile fi¤and›r kâr›
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

Muhammed Mustafa yüzü mâh deyu
Gürûh-› Nâci’ye Ali flâh deyu
Dö¤ünelim tafllar ile âh deyu
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

Hasan Hüseyn deyu yafllar dökerim
Zeynel Abidin’le da¤lar y›kar›m
Muhammed Bak›r’la cefâ çekerim
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

Cafer’e can fedâ Kaz›m’a kurban
R›za-i Tâkî’den derdime dermân
Olmuflum Nâkî’nin hükmüne fermân
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na
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Kalender ol sarda Askerî taht›
‹mamlar kuluyum efendim Mehdî
Yüzseler postumu bozmam bu ahdi
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, c. II, s. 30)
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HATÂYÎ
(Do¤. 1487 – Ölm. 1524)

‹ran-Safavî devletinin kurucusu fiah ‹smail’dir. Babas›, fieyh
Safiyyüddin’in torunlar›ndan fiah Haydar, annesi Akkoyunlu
Uzun Hasan’›n k›z› Halime Alemflah Begüm’dür. 

Babas› fiirvan hükümdar› Ferruh’la yapt›¤› bir savaflta ölür.
fiah ‹smail ve kardeflleri (Sultan Ali ve Seyyid ‹brahim) day›lar›
Sultan Yakup taraf›ndan kurtar›l›r ve hapsedilir. Yakup’un o¤lu
Rüstem, fiah ‹smail ve kardefllerini amcas›n›n o¤lu Baysungur’a
karfl› kullan›r. Sultan Ali’nin iki kez zafer kazanmas› Rüstem’i
rahats›z eder. Rüstem, Ali ile kardefllerini öldürmek ister. Duru-
mu ö¤renen Ali, kardeflleriyle birlikte kaçmakta iken öldürülür.
fiah ‹smail gizlenir, Lala Hüseyin Bey taraf›ndan e¤itilir. 

Rüstem’in ve Ferruh’un ölümünden sonra Akkoyunlu El-
vend Bey’i de bertaraf ederek fiah ünvan›yla Tebriz’de taç giyer
(1502). ‹ran’da iktidar›n› güçlendiren fiah ‹smail güneye do¤ru
hareket eder, Ba¤dat’a kadar ilerler. I. Selim, fiah ‹smail’i tehlike
olarak görür. Çald›ran’da karfl›lafl›rlar. fiah ‹smail savafl› kaybe-
der. Azerbaycan’›n Sarab havalisinde vefat eder. Cenazesi Erde-
bil’e getirilir. Dedesi fieyh Safi’nin yan›na defnedilir.

Dün Gün ‹ntizâr›m Sana Kerbelâ

Dün gün intizâr›m sana Kerbelâ
Varal›m ‹mam-› Hüseyn aflk›na
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Serden gayr› sermayem yok elimde 
Verelim ‹mam-› Hüseyn aflk›na

Ne hûb öter flu seherin bülbülü
Mani söyler iman ehlin kullar›
Taze aç›lm›fl Askerî’nin gülleri
Derelim ‹mam-› Hüseyn aflk›na

Rehber tâlibini ar›kla getür
Tamam eyle eksik yerlerin yetür
R›za lokmas›n› meydana getür
Yiyelim ‹mam-› Hüseyn aflk›na

Kap›y› kakd› k›rklar›n birisi
Birisinden mest olupdur var›s›
Sar›kaya padiflah›n korusu
Konal›m ‹mam-› Hüseyn aflk›na

fiah Hatâyî’m bu yola beli deyu
Ça¤r›fl›rlar Muhammed Ali deyu
Cümlemiz bir ikrar›n kulu deyu
Varal›m ‹mam-› Hüseyn aflk›na

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatâyî Divan› fiah ‹smail-i Safevi Ha-
yat› ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 45-46) 

Bugün Mâtem Günü Geldi

Bugün mâtem günü geldi
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin
Senin derdin ba¤r›m deldi
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

Kerbelâ’n›n önü yaz›
Yüre¤imden ç›kmaz s›z›
Yezitler mi k›rd› sizi?
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin
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Bizimle gelenler gelsün
Serini meydana koysun
Hüseyn ile flehit olsun
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

Kerbelâ’n›n yaz›lar›
fiehit düfltü gazileri
Fatma Ana kuzular›
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

Kerbelâ’n›n önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
fiah Kerbelâ’da yaln›zd›r
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

Gökte y›ld›z paraland›
fiehriban Ana karaland›
‹mam Hüseyn yaraland›
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

‹mam Hüseyn attan düfltü
Kâfir gelüp kan›n içti
At› Medine’ye kaçt›
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

Bir su verin masum cana
Yezit içti kana kana
Fatma Ana yana yana
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

Kerbelâ’da biter yonca
Boyu uzun beli ince
fiah Hatâyî’m kasar›nca
Âh Hüseyn ü vâh Hüseyin

(fiah ‹smail bin Haydar, fiah ‹smail Hatâî Külliyat›, Kaknüs Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 494-495)
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Gel Dinim, ‹man›m ‹mam Hüseyin 

Türbesinin üstünü nakfl eylediler
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 
Seni dört köfleye bafl eylediler
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 

Ça¤lar sular gibi akas›m gelmez
fiehrine girersem ç›kas›m gelmez
Yezit’in yüzüne bakas›m gelmez
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 

Senin âfl›klar›n yanar yak›l›r
On iki ‹mam katar›na kat›l›r
Bunda Yezitlere lanet okunur
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 

Senin dervifllerin semahlar döner
Kadir geceleri flem’alar yanar
Katar›m›z ‹mam-› Cafer’e uyar
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 

‹mam Hüseyin’in kollar› ba¤l› 
Muhip âfl›klar›n ci¤eri da¤l›
Hazreti Ali’nin en küçük o¤lu
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 

fiah Hatâyî’m eder erenler nerde
Çal›s›z, kayas›z bir sahra yerde
Kerbelâ çölünde, kandilde nurda
Gel dinim, iman›m ‹mam Hüseyin 

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatâyî Divan› fiah ‹smail-i Safevi Ha-
yat› ve Nefesleri, 2. bask›, ‹stanbul Maarif Kütüphanesi Yay›n›, ‹s-
tanbul 1956, s. 68) 
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MUHY‹DD‹N ABDAL
(Do¤. ? – Ölm. ?)

XVI. yüzy›lda yaflayan bir Bektafli flairidir. Dili sadedir. 1550
y›llar›ndan önce yaflad›¤› bilinmektedir. Divan› Millet Kütüpha-
nesi’ndedir. 

Medine’den gider oldun Kufe’ye
Dön gitme ‹mam dedi sünniler
U¤rat›rlar seni cevr ü cefaya
Dön gitme ‹mam dedi sünniler

Kolumuzdan uçtu Ali Murtaza
Neyleyim Mevla’dan geldi bir kaza
Ayr›lmaktan ölmek ye¤dir hem bize
Dön gitme ‹mam dedi sünniler

Ümmü Gülsüm gördü fliflede kan›
Yere vurup arfla ç›kt› fi¤an›
Dön gitme Yezitler öldürür seni
Dön gitme ‹mam dedi sünniler

Muhyiddin yas›m var âfl›klar gelsin
Bana inanmayan tamuda yans›n
Ümmü Gülsüm nice firkate kans›n 
Dön gitme ‹mam dedi sünniler

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, c. II, s. 104) 
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DERV‹fi AL‹
(Do¤. XVI. Yüzy›l – Ölm. XVI Yüzy›l )

fiairin yak›n çevresinin, nerede ve ne zaman do¤du¤u konu-
sunda bilgimiz yoktur. “Vücudum Erciyes gönlümüz Tekir”
m›sras›ndan anlafl›ld›¤› kadar›yla Dervifl Ali’nin Kayseri çevre-
sinde yaflad›¤› söylenilebilir. fiairin XVI. yüzy›l›n sonlar›nda ya-
flad›¤› san›lmaktad›r. 

‹mam Aflk›na

Ali Muhammed’e düldül besledür
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na
O günlerde Fatma Ana yasl›dur
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Hasan hulk-› R›za’d›r perdeyi açar
S›dk›nan sevenler k›z›l kan saçar
Bir damla yafl dökmek kurbana geçer
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Güçtür çekmek flu fenan›n yay›n›
Kerbelâ’da ›ss›z gezer koyunu
Yezit katleyledi fiah Hüseyin’i
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Vücudum Erciyes gönlümüz Tekir
Yaramaz amellere efendim kak›r
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‹mam Zeynel Abidin Muhammed Bak›r
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Cafer-i Sad›k’tan tutal›m eli
Ne yaman müflküldür sahran›n çölü
Ol fiah-› Horasan Hint Yemen ili
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Gözlerin sevdi¤im Musa-i Kaz›m
Acep nas›l ola aln›ma yaz›n
Ali Musa R›za ol iki gözüm
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Muhammed Tâkî’dür Aliyyü’n-Nâkî
Veliler dünyaya kalmad› baki
S›dk›nan seversen hazreti Hakk’›
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Yüklensin o hurcum çekilsin göçüm
Dergâh›nda çoktur günah›m suçum
Sahip zaman Hasan Askeri için
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

Dervifl Ali’m eydür gönlümüz baht›
Hünkarlar hünkar› bir m’ola ahdi
‹rehberin olsun Muhammed Mehdi
Gelin âh idelim ‹mam aflk›na

(Ziya Gürel, Hak Âfl›klar›ndan Ali’ler Hüseyin’ler, Ankara 1991,
s. 30-31) 
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P‹R SULTAN ABDAL
(Do¤. ? – Ölm.1590)

Sivas’›n Y›ld›zeli ilçesinin Banaz köyündendir. XVI. yüzy›l
flairlerindendir. Osmanl› devleti aleyhine, ‹ran Safevi devleti le-
hine yapt›¤› çal›flmalar ve gösterdi¤i gayretler nedeniyle zaman
zaman takibata u¤ram›fl, Sivas valisi H›z›r Pafla taraf›ndan as›l-
m›flt›r. Mezar› Sivas’tad›r. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Gündüz Hayalimde Gece Düflümde

Gündüz hayalimde gece düflümde
Her derdime derman ‹mam Hüseyin
Y›l›n on’ki ay›n seherlerinde
Her dertlere derman ‹mam Hüseyin

Dividim var kalem tutmaz elimde
Hakk’›n kelâm›n okurum dilimde
Muhammed’in sanca¤›n›n alt›nda
Mazlum mazlum duran ‹mam Hüseyin

Aflk kitab›n Hudâ bana gönderdi
Gökten Cebrail de yere indirdi
Yezitleri Cehenneme gönderdi
‹blis ç›kmaz ordan ‹mam Hüseyin
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Hatice rehberi divanda bir yar
Fatma Ana a¤lar hem saç›n yolar
Hak bir terâzidir mîzân›n kurar
fiehit donu giyen ‹mam Hüseyin

Pir Sultan ne güzel bulmufl yerini
Ben pirime kurban verdim serimi
Muaviye o¤lu Mülcem soyunu
Sürelim dergâhtan ‹mam Hüseyin

(Abdülbaki Gölp›narl›-Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal,
Der Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s. 299-300)

Âfl›k›n Bafl›na Gelmez Hal Olmaz

Âfl›k›n bafl›na gelmez hal olmaz
Ulafl yetifl pirim ‹mam Hüseyin
Sende bende deyu sual olunmaz 
Ulafl yetifl pirim ‹mam Hüseyin

Erenler basmam›fl yerlere yüzü
‹letüp çamura çi¤netme bizi
Yar›n yok deminde isteriz sizi
Ulafl yetifl pirim ‹mam Hüseyin

Âfl›k olan âfl›k dardan ayr›lmaz
Tâkî, Nâkî seven âfl›k yorulmaz
Tâlip bunalmazsa pîri ça¤›rmaz
Ulafl yetifl pirim ‹mam Hüseyin

Bu hal ile biz onlara kat›ld›k
Kemlik ettik d›flar›ya at›ld›k
Bir münkirin tuza¤›na tutulduk
Ulafl yetifl pirim ‹mam Hüseyin

Pir Sultan’›m daim düflmektir ifli
Yol yol oldu akan çeflmimin yafl›
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On iki imam›n ser-çeflme bafl› 
Ulafl yetifl pirim ‹mam Hüseyin

(Abdülbaki Gölp›narl›-Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal,
Der Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s. 300-301)

Hak ‹çin Kendini Kurban Eyleyen

Hak için kendini kurban eyleyen
fiâh-› Merdan s›rr› ‹mam Hüseyin
Cümle erenlere ferman eyleyen
Erenler serdar› ‹mam Hüseyin

Muhammed Ali’nin çeflm-i çera¤›
Râh-› erkân-› tarikin dire¤i 
Ci¤erler paresi Zehra’n›n yüre¤i
Gözlerimin nuru ‹mam Hüseyin

Ceddidir Muhammed, atas› Ali
Anas› Fatma’d›r cihan evveli
Cümle evliyaya ederiz beli
Evliyalar piri ‹mam Hüseyin

Bât›n›n sultan› müminin flâh›
Gâib erenlerin flems ile mâh›
‹mam Hüseyin deyu ederiz âh›
Mâtem ile zâr› ‹mam Hüseyin

Pir Sultan’›m tuttu daman›n an›n
Düflman›na düflman›z ol hanedan›n
Çeflm-i nuru durur ol Murtaza’n›n 
Ehl-i Beyt serveri ‹mam Hüseyin

(fiiir Mecmuas›, ‹stanbul Belediye Kütüphanesi, Yazmalar, no.
388/01, vk. 55b-56b) 
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Oturmufl Erenler Yas›n› Çeker

Oturmufl erenler yas›n› çeker
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyu
Durmay›p akar da flehitler kan›
‹mam Hüseyin’in kan›d›r deyu

Lanet olsun Yezit’in can›na
K›yd› Yezit ‹mamlar›n kan›na
Kesti bafl›n›, götürdü Mervan’a
‹mam Hüseyin’in bafl›d›r deyu

Hak onars›n ol kefliflin iflini
Keflifl görmüfltü onun düflünü
Yedi bin alt›n verdi, ald› bafl›n›
‹mam Hüseyin’in bafl›d›r deyu

O güzel pirinden olmad› ferman
Ali’nin duas› dertlere derman
Yedi o¤lunu da etmiflti kurban
‹mam Hüseyin’in bafl›d›r deyu

Pir Sultan Abdal’›m, ettiler cefa
Umar›m Yezitler süresin cefa
T›rafl olmad› Muhammed Mustafa
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyu

(Cahit Öztelli, Bektafli Gülleri, Özgür Yay›n Da¤›t›m, ‹stanbul
1985, s. 81)

Âh Hüseyin, Vâh Hüseyin

Âlemlerin serverisin
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin
fiehitlerin serdar›s›n
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin
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Hasan, Hüseyin’in yâr›
Muhammed’in gözü nuru
Hem Ali’nin yadigâr›
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin

Zuhur oldun ‹mam Zeynel
Muhammed Bak›r’dan evvel
Dîdene yanay›m gönül
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin

‹mam Cafer’dir yar›m›z
Musa-i Kaz›m flâh›m›z
Budur flems ile mâh›m›z
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin

Ali, Musa ilim, hüner
Muhammed Tâkî el sunar
Hüseyniler deyip yanar
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin

Ali, Tâkî, Hasan Asker
Muhammed Mehdî ser-defter
‹mam-› Seyyid-i Ekber
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin

Pir Sultan haber ver dosttan
Bülbül ötüyor kafesten
Hem gül a¤lar, hem gülistan
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin

(Cahit Öztelli, Bektafli Gülleri, Özgür Yay›n Da¤›t›m, ‹stanbul
1985, s. 77) 

Beni ‹mam Hüseyin’e Gönderin 

Yükletin barhanem develer ile
Beni ‹mam Hüseyin’e gönderin 
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Yoldafl olup gitmen yad iller ile
Beni ‹mam Hüseyin’e gönderin 

fiu illerin bize çekti¤i perde
Beni sen düflürdün onulmaz derde
Karar k›l›p duram›yom bir yerde
Beni ‹mam Hüseyin’e gönderin 

Benim ne davam var flu iller ile
Benim davam hak ehli kullar ile
Kerbelâ’ya giden abdallar ile 
Beni ‹mam Hüseyin’e gönderin

Kutlu günler do¤up do¤up aflmadan
Ceset far›y›p da ak›l flaflmadan
Da¤lar› kar al›p k›rc› düflmeden
Beni ‹mam Hüseyin’e gönderin 

Pir Sultan Abdal’›m bir hava ile 
Arfla ç›kard›lar bin dâvâ ile
Kanber’in güttü¤ü boz deve ile
Beni ‹mam Hüseyin’e gönderin 

(Abdülbaki Gölp›narl›-Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal,
Der Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s. 298)
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XVII. YÜZYIL





KUL H‹MMET
(Do¤. XVI. Yüzy›l – Ölm. XVII. Yüzy›l)

XVI. yüzy›l›n sonu ve XVII. yüzy›l›n bafl›nda yaflam›flt›r. fiiir-
lerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla siyasi olaylara kar›flm›fl, sorufltur-
madan kurtulmak amac›yla kaçarak izini kaybetmifltir. Mezar›,
Tokat ilinin Almus ilçesinin Gürümlü köyündedir. 

fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Ezeldendir Ezelden

Yezit sana eyledi¤im teberra
Ezeldendir ezeldendir ezelden
‹mam’a tecella Yezit’e teberra
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Lanet olsun yürü bire havariç
Yüzbin namaz k›l›p ister tut oruç
Vard›m bakt›m asl›n hariç sen hariç
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Ya¤land› kapa¤› bulundu çömlek
Yezit’e müstahak teberra k›lmak
Mümin flehit münkirse murdar ölmek
Ezeldendir ezeldendir ezelden



Siz a¤u katt›n›z Hasan afl›na
Cefa eylediniz Hüseyin’in efline
Bu teberra Muaviye’nin soyuna
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Muhammed’den ay›rd›lar Ali’yi
Naçarl›ktan beri edip Veli’yi
Hüseyniler sever Merdan Ali’yi
Ezeldendir ezeldendir ezelden

‹mam Zeynel evi sanki bir zindan
Bak›r’a çok cefa eyledi Mervan
Cafer-i Sad›k’›n kurdu¤u erkan
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Benim sevdice¤im Musa-i Kaz›m
‹mam Ir›za’dan ay›rmam özüm
Benim bu dergaha daim niyaz›m
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Muhammed Tâkî’de can›mda canan
‹mam Ali, Nâkî kalbimde iman
Âfl›klara bu muhabbet bu niflan
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Hasan Askeri’yle Mehdi Muhammed
Sevene ›rahmet sevmeze lanet
Münkire cehennem mümine cennet
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Dilerseniz e¤er Hakk’› görmeyi
Var bir gerçek erden al›p örne¤i
Müminin kalbinde Hak çekirde¤i
Ezeldendir ezeldendir ezelden

Geda Kul Himmet’im gördüm düflümde
Ali’nin sevdas› vard›r bafl›mda
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Yemen’deki hayal burda peflimde
Ezeldendir ezeldendir ezelden

(‹brahim Aslano¤lu, Kul Himmet: Yaflam›, Kiflili¤i, fiiirleri, Ekin
Ajans ve Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1997, s. 101-102) 

Ne Dersin 

Ezelden divane k›ld› aflk beni
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin
Yine ta’n edersin tarik düflman›
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin

fiefaatçim Muhammed Mustafa’d›r
‹mam›m›z Ali ayn› vefad›r
Pir elinden zehir içsem flifad›r
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin

fiah Hüseyin efli¤inde sailiz
Yezit’in, münkirin Azrailiyiz
fiah-› Kerbelâ’n›n Tufail’iyiz
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin

Zeynel Abidin’den Bak›r’a yettik
Cafer-i Sad›k’›n yolunu tuttuk
fiükür iman ettik can cana katt›k
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin

Musa-i Kaz›m’dan eriflti irflat
‹mam Ir›za’n›n buyru¤un gözet
Yezitlere lanet mümine rahmet
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin

Muhammed Tâkî’dir hem Ali Nâkî
Hasan Askeri’den dolu içtik saki
fieyh olmak flah olmak mürflidin ifli
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin
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Kul Himmet’im müridiydim Dehman’a
Özüm ulaflt›rd›m Sahip Zaman’a
‹radet getirdim fiah Tahmasp Han’a
Hüseynîyiz mevâlîyiz ne dersin

(‹brahim Aslano¤lu, Kul Himmet: Yaflam›, Kiflili¤i, fiiirleri, Ekin
Ajans ve Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1997, s. 107-108) 

‹mam Hüseyin

Hey gaziler y›ld›z›m›z tutuldu
Ali’nin evlâd› ‹mam Hüseyin 
Derdin veren derman›n› vermez mi
Ali’nin evlâd› ‹mam Hüseyin 

Çelebiler ›rak yola gittiler
Kazd›lar hende¤i tamam ettiler
Cellatlar önünce at›n yettiler
Ali’nin evlâd› ‹mam Hüseyin 

Çelebiler ›rak yola kuruldu
Yeflilleri dellallara verildi
Göz yafl›ndan yerler gökler delindi
Ali’nin evlâd› ‹mam Hüseyin 

Çiçek gibi gözyafl›na döküldü
Atan›n anan›n beli büküldü
Kerbelâ’da genç aslan›m y›k›ld›
Ali’nin evlâd› ‹mam Hüseyin 

Kul Himmet’im son harman›m savruldu
Atan›n anan›n bafl› çevrildi
Kerbelâ’da genç aslan›m devrildi
Ali’nin evlâd› ‹mam Hüseyin 

(‹brahim Aslano¤lu, Kul Himmet: Yaflam›, Kiflili¤i, fiiirleri, Ekin
Ajans ve Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1997, s. 108-109) 
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Ya Güzel ‹mam Hüseyin 

Bunca flehitlerin bafl›
Ya güzel ‹mam Hüseyin
Hemi huriler yoldafl›
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Hüseyin’dir an›n ad›
Yezitler etti inad›
Muhammed Ali evlad›
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Asl› bir ikrar› sa¤l›
Susuzluktan ci¤er da¤l›
Hazreti Ali’nin o¤lu
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

On’ki ‹mamlar›n piri
Zârilik k›lard› var›
fiehriban Ana’n›n o¤lu
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Fatm’Ana yollara bakar
Gözünden kanl› yafl akar
Sand›¤›ndan nurlar ç›kar
Ya güzel ‹mam Hüseyin

Yetmifl kifli yürüdüler
Kerbelâ çölün(e) erdiler
Savafl› kande gördüler
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Gaziler bunda kalal›m
Yaz›m›z nedir bilelim
Hak yoluna ser verelim
Ya güzel ‹mam Hüseyin 
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Yezitler üstüne geldi
Zülcenah at›ndan indi
Naciler atefle düfltü
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Gövdesinden bafl› gitti
Varl›¤›n yoklu¤a satt›
At Bilal’e haber etti
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Kurulu yaylar›n yast›
fiehit olmak imifl kast›
fiimir mel’un bafl›n kesti
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Atas› üstüne geldi
Hüseyin halin ne dedi
Halim budur flükür k›ld›
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Suda bal›klar a¤laflt›
Denizler kaynad› cofltu
Müminlere mâtem düfltü
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

fiehriban Ana’y› ald›lar
Hür üzerine sald›lar
Yezitler sitem sürdüler
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

Kul Himmet bundan dönmeye
Yezitler size kalmaya
Sevenler mahrum olmaya
Ya güzel ‹mam Hüseyin 

(‹brahim Aslano¤lu, Kul Himmet: Yaflam›, Kiflili¤i, fiiirleri, Ekin
Ajans ve Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1997, s. 169-170) 
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Pirim Serverimdir ‹mam Hüseyin

Münkir, ben pirime inkar de¤ilim
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin
Hânedan düflman›na yar de¤ilim
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin

Muhammed’dir iki cihan›n flâh›
Ali’dir âfl›klar›n k›blegâh›
Hasan Hulk› kudret fazl-i ilâhi
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin 

Dillerde yadi¤ar söylenir ad›n
Gönlümün evinde taht›n bünyad›n
Balk›y›p nur oldu Zeynel Abidin
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin 

Muhammed Bak›r’d›r gönlü ganidir
Âfl›klar›n can içinde can›d›r
Hem sahâvet hem mürüvvet kân›d›r
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin 

Cafer-i Sad›k’t›r gönlüm hem-râh›
Musa-y› Kaz›m’d›r hakt›r dergâh›
Ali, Musa, R›za müminler flâh›
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin

Tâkî’ye kul oldum, Nâkî’ye kemter
Pirim mürflidimdir Hasanü’l-Asker
Düldül’le Zülfikar sahib-i Kanber
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin 

Kul Himmet içti¤in doludur, camd›r
Mehdi irflad› sahip zamand›r
Pirimiz Ali’dir Düvaz ‹mam’d›r
Pirim serverimdir ‹mam Hüseyin 

(‹brahim Aslano¤lu, age., s. 109-110) 
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KUL ‹BRAH‹M
(Do¤. XVI. Yüzy›l – Ölm. XVII. Yüzy›l)

Kimli¤i ve ailesi hakk›nda bilgimiz yoktur. XVI. yüzy›l›n so-
nunda, XVII. yüzy›l›n bafl›nda yaflayan, Kul Himmet ve Kul Hü-
seyin’le birlikte siyasi olaylara kar›flan bir Bektafli flairidir. Do¤u-
mu, ölümü, memleketi, yak›n çevresi hakk›nda bilgimiz yoktur. 

Yetifl ‹mdad›ma ‹mam Hüseyin

Gine bir karanl›k düfltü serime
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin
Ben ça¤r›r›m ere, Hakk’a, pirime
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Deden Muhammed’dir atansa Ali
Hakka do¤ru gider anlar›n yolu
Nice bir incittin bu edna kulu
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Bahçen bozulduysa Bâri’ye baflla
Mümine kuvvettir Yezit’i taflla
Kusurum çok, günah›m› ba¤›flla
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

46



Mürüvvet kap›s›n ezel ezelden
Hiç vefa yok imifl o¤landan k›zdan
Kusur bizde ise mürüvvet sizden
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Bozulmas›n ‹brahim’in dirli¤i
Dirlik ile olur dünya varl›¤›
Bir günde bell’olur erin erli¤i
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

(Cahit Öztelli, Pir Sultan’›n Dostlar›, Özgür Yay›n-Da¤›t›m, ‹s-
tanbul 1984, s. 296-297) 
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KUL HÜSEY‹N
(Do¤. XVI. Yüzy›l – Ölm. XVII. Yüzy›l)

Kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. XVI. yüzy›l›n so-
nunda ve XVII. yüzy›l›n bafl›nda yaflad›¤› san›lmaktad›r. Bir
dörtlü¤ünden edinilen bilgiye göre 70 y›ldan fazla yaflam›flt›r.
Hüseyin, Âfl›k Hüseyin, Sefil Hüseyin mahlaslar›n› da kullanm›flt›r.
Alevi-Bektafli fliirinin ileri gelen flairlerindendir. 

Mekke Medine’dir Senin Dura¤›n 

Mekke Medine’dir senin dura¤›n 
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin
Yezitler elinde telef oldu can›n
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin

Mansur enelhak der, Ba¤dat flehrinde
O da flehit düfltü Kerbelâ çölünde
Süngüsü elinde, tirkefl belinde
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin

Çald›lar, elinden süngüsü düfltü
Yezitler yürüdü, bafl›na üfltü
Ya Muhammed dedi, gözünü açt›
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin
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At› da kiflnedi bafl›ndan aflt›
Ö¤len vakti Medine’ye ulaflt›
Bilal Habefli gördü serinden geçti
Gel dinim iman›m Hasan Hüseyin

Nice flehit yoldafl oldu ifline
Çözdü marhamas›n sard› bafl›na
Beli dedi hile gelmez kafl›na
Gel dinim iman›m Hasan Hüseyin

Vard› çad›r›na himmet eyledi
Yedi yerde yaras›n› ba¤lad›
Gökte uçan kufllar hep kan a¤lad›
Gel dinim iman›m Hasan Hüseyin

Yezit galip oldu dört köfle oldu
Ol zaman masumu ok ilen vurdu
fiehriban Ana’n›n ci¤erin böldü
Gel dinim iman›m Hasan Hüseyin

Yezit galip oldu vermedi suyu
Anlar da ça¤r›fl›r gel Ali’m deyu
Ci¤erim köflesi yüre¤im ya¤u
Gel dinim iman›m Hasan Hüseyin

Battal cenk eyledi, vard› su ald›
Bir f›rka hasm olup k›rbas›n deldi
Dö¤üfle dö¤üfle hem flehit oldu
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin

fiiflede tiryak› kana döndürdü
Dünyadan ahrete susuz gönderdi
Evlâtlar›n develere bindirdi
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin

Senin müritlerin dere bekledi
Yetmifl iki mürsel sözün haklad›
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K›rk gün meyyitini aslan bekledi
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin

Abdallar›n sema döner hak ilen
Müminlerin yol sürüyor fark ilen
Dervifllerin seyyah eder terk ilen
Gel dinim iman›m, Hasan, Hüseyin

Kul Hüseyin bunu ald› pirinden
Gün görünmez tütününden, zâr›ndan
Sevicin çok Acem ile Urumdan
fiehitler serveri ‹mam Hüseyin

(Ziya Gürel, Hak Âfl›klar›ndan Ali’ler Hüseyin’ler, Ankara 1991,
s. 89-91) 

50



TESL‹M ABDAL
(Do¤. ? – Ölm. 1670)

Elaz›¤’›n Baskil ilçesine ba¤l› fieyh Hasan köyünde do¤mufl-
tur. Kalender Abdal’›n o¤ludur. Köyün do¤u taraf›nda bulunan
fieyh Ahmed Dede türbesi civar›na gömülmüfltür. 

Gönül Havaland› R›zalar ‹le

Gönül havaland› r›zalar ile
Bizi Hüseyin’e gönder ya Ali
Medet mürvet olsun ricalar ile
Bizi Hüseyin’e gönder ya Ali

Yüklendi barhanam develer ile
Yoldafl olmayal›m yuvalar ile
Cümle büyük küçük divalar ile
Bizi Hüseyin’e gönder ya Ali

Benim flu ellere çekti¤im perde
Yal›n›z düflmüflem böyle bir derde
Gönlümüz e¤lenmez oldu bu yerde
Bizi Hüseyin’e gönder ya Ali

Tuttu¤um perdeden do¤up aflmadan
Da¤lar asilenip so¤uk düflmeden
Ceset karg›y›pta ak›l flaflmadan
Bizi Hüseyin’e gönder ya Ali
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Teslim Abdal eder do¤ru söyleyin
Girin riya göllerini boylay›n
Tuz ekmek hakk›n› helal eyleyin
Bizi Hüseyin’e gönder ya Ali

(‹smail Özmen, Teslim Abdal - Hayat› ve fiiirleri, Kültür Bakan-
l›¤› Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 101)

Hasan Hüseyin Aflk›na

Bir dilek dilerim senden, 
Hasan Hüseyin aflk›na
Can›m›z› kurban verdik 
Hasan Hüseyin aflk›na

Hakka verdim cümle vâr›m, 
Dergâh›na yüzüm sürdüm
Can›m› terceman k›ld›m, 
Hasan Hüseyin aflk›na

Fehmeyledik ferimizi
Yüzdürelim derimizi
Kurban verdik serimizi, 
Hasan Hüseyin aflk›na

Gerçekler kavlini güder, 
Nefsini dinleyen murdar
Verdi¤in zaya m› gider, 
Hasan Hüseyin aflk›na

Teslim Abdal eyder duyur, 
Seç özünü baldan ay›r
Ç›plak giydir bir aç doyur, 
Hasan Hüseyin aflk›na

(‹smail Özmen, Teslim Abdal - Hayat› ve fiiirleri, Kültür Bakan-
l›¤› Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 108)
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‹mam Hüseyin fiehit Düflünce

Da¤lar tafllar ile hayvan a¤lad›
‹mam Hüseyin flehit düflünce
Yer gök kara giydi kara ba¤lad›
‹mam Hüseyin flehit düflünce

Atefl yas›n çekti anda yanmad›
Çi¤leri piflip de nimet yenmedi
Cennet halk› mâtem tuttu gülmedi
‹mam Hüseyin flehit düflünce

Lanet olsun Yezit’e yas›n çekmedi
Gökte uçan kufllar tüyün dökmedi
Ulu sular ça¤lay›p da akmad›
‹mam Hüseyin flehit düflünce

Bir orucun tutan haslar bafl›d›r
Tutmayanlar bil ki Hakk’a asidir
Çekin yas›n ‹mam Hüseyn yas›d›r
‹mam Hüseyin flehit düflünce

Ümmü Gülsüm, fiehriban Ana gülmedi
Ona olan hiç kimseye olmad›
Bir orucun tutan mahrum kalmad›
‹mam Hüseyin flehit düflünce

Zülcenah’›n geldi¤ini gördüler
Ay ile gün birden kara giydiler
‹mam Hüseyin’i flehit bildiler
‹mam Hüseyin flehit düflünce

Teslim Abdal eydür yüre¤im yand›
Muhipler yas çekti kara ba¤lad›
Dervifl Ali’m yana yana a¤lad›
‹mam Hüseyin flehit düflünce

(‹smail Özmen, age., s. 110-111)
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FAK‹R EDNÂ 
(Do¤. ? – Ölm. ?)

Kimli¤iyle ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Erdebil dergâh›yla
iliflkisi oldu¤u san›lan flairin fliirlerinde Hatâyî etkisi görülür.
XVII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lmaktad›r. 

‹mam Hüseyin Deyu

Yüzünü türaba sürmüfl gideyi
Ça¤lar sular ‹mam Hüseyin deyu
Gece gündüz arzulam›fl gideyi
A¤lafl›rlar ‹mam Hüseyin deyu

Gece gündüz arzulam›fl gideyi
Dolap su verme¤e fi¤an edeyi
‹mamlar›n ismini vird edeyi 
‹nler dolap ‹mam Hüseyin deyu

Hesap eyle bahar›n› yaz›n›
Fark edegör örde¤ini kaz›n›
Dinleyin turnan›n tor avaz›n›
Ça¤r›flurlar ‹mam Hüseyin deyu

Katarlanm›fl birbirini yederler
Ça¤r›flurlar Kerbelâ’ya giderler
“‹mam, ‹mam” deyu nevha ederler 
A¤lafl›rlar ‹mam Hüseyin deyu
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‹mamlar da Kerbelâ’da yatarlar
‹mam Ali fiâh Abbas’a yeterler
Kerbelâ çölünde semah tutarlar
Ça¤r›flurlar ‹mam Hüseyin deyu

‹mamlar›n yas›n biz de çekelim
Gözümüzden kanl› yafllar dökelim
‹mamlar yoluna serden geçelim
A¤laflal›m ‹mam Hüseyin deyu

Fakir Ednâ’m a¤lam›fl›m gülemem
Sel sel oldu çeflmim yafl›n silemem
Üstad›m Hatâyî kimse bilemem
A¤laflal›m ‹mam Hüseyin deyu

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, III, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 77) 
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XVIII. YÜZYIL





DEDEMO⁄LU
(Do¤. XVII Yüzy›l – Ölm. XVIII. Yüzy›l)

Çorum’un Sungurlu ilçesinin Araf (Oraf) köyündendir. Ma-
rafl ve Antep yöresinden Sungurlu’ya göç eden Beydilli Türk-
menlerinden oldu¤u san›lmaktad›r. 17. yüzy›l›n sonu ile 18. yüz-
y›l›n ilk yar›s›nda yaflayan bir Bektafli flairidir. Alio¤lu’nun mü-
ridlerindendir. Safeviler lehine, Osmanl›lar aleyhine baz› olayla-
ra kar›flm›fl, bu davran›fl› nedeniyle tutuklanarak cezaland›r›l-
m›flt›r. fiiirlerinin bir k›sm› yay›mlanm›flt›r. 

A¤lad›

‹mam Hüseyin’e olan zulmata
Gökte melek, yerde insan a¤lad›
Gidi kesti ellerini, do¤rad›
Gökte melek, yerde insan a¤lad›

Elin kesti bir Allah’›n zâlimi
O bilmedi ne olacak hâlini
Ay tutuldu, gün düflürdü nurunu
Gökte melek, yerde insan a¤lad›

Kesik bafl› ortal›¤a koydular
Âh Hüseyin, vâh Hüseyin dediler
Siyah saç›n alkanlarla yudular
Gökte melek, yerde insan a¤lad›



Bir su vermediler ol âdil hâna
‹çtiler Yezitler hem kana kana
Çok fi¤ân eyledi hem Fatma Ana
Gökte melek, yerde insan a¤lad›

Dedemo¤lu bak Yezit’in kast›na
Askerini çekti gelir üstüne
Böyle zulm mü olur Ali dostuna
Gökte melek, yerde insan a¤lad›

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, III, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 152) 
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KALBÎ
(XVIII. Yüzy›l) 

fiairin kimli¤iyle ilgili bilgimiz yoktur. Uzun zaman Abdal
Musa dergâh›nda hizmet etmifltir. M›s›r’a gitmifl, Kaygusuz Ab-
dal dergâh›n› ziyaret etmifltir. Hece ve aruz vezniyle fliirler yaz-
m›flt›r. XVIII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lmaktad›r. fiiirlerinde Kalbi,
Kalbiya, Dervifl Kalbî mahlaslar›n› kullanm›flt›r. 

A¤la Mâtemdir Muharrem’dir Bugün

Ey gönül kan a¤lamak eyyam›d›r 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün 
Âfl›k-› sâd›klar›n hengâm›d›r 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Mürdeler bu günde buldular hayât 
Aç dü çeflmin feth olur her müflkilât 
Ger dilersen bulas›n oddan necât 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Hûn ile âbide eyle yerleri
Pâymâl et saç sadeften dürleri
Ol muhibb-i hânedân›n askeri
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün
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Karalar giydi zemin ü âsümân 
‹ns ile cin âh edüp eyler fi¤ân 
Ba¤r›n› eyle kebâb ey merd-i cân 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Gafil olma fevt edersin f›rsat› 
Eyle idrâk ey Muhammed ümmeti 
Gitti elden iki âlem devleti 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Nûr-› Ahmet çeflm-i Haydar mahremi 
Çekti zâlimler elinden ol gam› 
Tuttu dehri gül Hüseyn’in mâtemi 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Kande kald› ol Hüseyn-i Kerbelâ 
Ehl-i Beyt’e etti zâlimler cefâ 
Kalbîyâ kan a¤lamak oldu sezâ 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

(Ali R›za Öge, Bektafli fiairler Antolojisi, ‹stanbul Belediyesi
Kütüphanesi, Yazmalar, no. 131, s. 1152-1153) 
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HÜSEY‹N
(Do¤. XVIII. Yüzy›l – Ölm. XVIII. Yüzy›l)

Çorum ilinin Alaca (Hüseyinova) ilçesinin Perçem köyün-
dendir. XVIII. yüzy›l›n ilk günlerinde do¤mufltur. fiairin do¤um
tarihiyle ilgili net bir bilgi yoktur. fiiirlerinden elde edilen bilgi-
lere göre flair 1783 y›l›nda sa¤d›r. 

Bedensiz Bafl›na Kurban Hüseyn’im

Gelüp Kerbelâ’ya Fat›ma Zehra
Sinesine vurur Fat›ma Zehra
Gözü kan a¤l›yor Fat›ma Zehra
Hüseyn’in ânesi Fat›ma Zehra

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Senin mesken dura¤›n Kerbelâ fiah
fiehitlik günlerindir bugün ey fiah
Esir olmufl bu Ehl-i Beyt eder âh
Bugün hep gelifliz seyran›na fiah

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 
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Y›k›lm›fl gönlüme düfldü firak›n
Kar›ndafl›n Hasan çeflm-i çera¤›n
Bu deflt-i Kerbelâ senin dura¤›n
Bafl›n yoktur öpem gonca duda¤›n

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Ali Ekber senin taze civan›n
Ali Asgar senin ruh u revan›n
‹mamlar aflk›na k›rm›z› kan›n
Ak›yor sabreder bu tatl› can›n

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Olupdur hem Ali gamdan mükedder
Ezelden takdir-i Hak’d›r mukadder
Muhipler car›na yet ruz u mahfler
Ezelden ced be ced asl›n mutahhar

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Muharrem ay›d›r bu ayda ey fiah
Solar gonca gülün bu ayda ey fiah
Muhammed ceddimiz atan Ali fiah
Niçin kanl› senin duda¤›n ey fiah

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Muharrem’de muhipler daim a¤lar
fiehitlik firkati cismini da¤lar
Muharrem’de muhipler kara ba¤lar
Daim gözyafl› mâtemde ça¤lar
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Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Hüseyin Kerbelâ mazlum oluptur
An›nçün sinemi dertler delüptür
Ya bunca dertleri kimler görüptür
Muharrem aylar› günler gelüptür

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Aziz bac›lar›n feryad ederler
Hatice sittiye Zeynep göründüler
Gözü kan yafl bu dünyadan giderler
Cenab-› Hal›k’a flekva ederler

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

fiol emr-i Hak ezeldendir ne çâre
Sinem üryan vücudum pâre pâre
Hüseyn’in dertleri sinemde yare
Su içmedi vücudu düfldü nare

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

Firak oldu düflüpdür kalbe cana
Nazik bafl›n bulaflm›fl k›z›l kana
Yanar Fat›ma Ana yana yana
Yana yana âh eder Fatma Ana

Bedensiz bafl›na kurban Hüseyn’im
Mübarek kafl›na kurban Hüseyn’im 

(Ziya Gürel, Hak Âfl›klar›ndan Ali’ler Hüseyin’ler, Ankara 1991,
s. 136-138) 
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DERV‹fi MUHAMMED 
(Do¤. 1760 – Ölm. 1809)

Seyit Hüseyin ad›nda bir zat›n o¤ludur. Arguvan’›n ‹sa kö-
yünde do¤mufltur. Küçük yaflta babas›n› kaybetmifltir. Hac› Bek-
tafl Dergâh›’na giden flair Kerbelâ seyahat›na ç›km›flt›r. Seyahat-
tan dönüflünde do¤du¤u köye gelmifl ve yerleflmifltir. Tütün, ra-
k› ve flarap içilmemesi konusunda halk› uyarm›fl, bu tür davra-
n›fllar›n Ehl-i Beyt yoluna yak›flmad›¤›n› ifade etmifltir. Bu ça¤r›-
s› nedeniyle köyden kovulan flair Divri¤i’nin Anzahar köyüne
yerleflmifl, ayn› düflüncelerini orada da ifade etmifltir. Ömrünün
sonuna kadar bu köyde yaflam›fl ve bu köyde vefat etmifltir.

fiiirleri, Mustafa Bal taraf›ndan “Dervifl Muhammed’im Nuru
Vahit Eseri Dillerde fiahit” (‹stanbul 1989) ad›yla bas›lm›flt›r. 

Ver Benim Murad›m ‹mam Hüseyin

Seher kap›n aç›k han›n da¤›l›r
Gonca güllerinin boynu e¤ilir
Bendin bafltan kalkm›fl daim sevilir
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

Enmiflim türbene garip de¤ilem
Özürsüz flüphesiz seni severim
Sefilim kap›nda boynum e¤erim
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin
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Yaslanay›m efli¤ine duray›m
Göster görmedi¤in yeri göreyim
Senden gayr› kim var kime varay›m
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

Onsekiz bin alem senin ferman›n
Arfl yüzünde semah döner Selman’›n
‹steyenin murad›n› vermeli
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

Saya de¤men dertli sinen yareli
Kap›na gelmiflim sevdi¤im Veli
Dedendir Muhammed atand›r Ali
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

Hakka âfl›k olan yüz sürer gelir
Arar Hakk’› âfl›k evinde bulur
Sevdi¤im kap›na yaral›n gelir
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

‹man ehli olan ikrar›n bilir
Ali’yi sevenler ça¤r›fl›r gelir
Dervifl Muhammed yüz sürer yalvar›r
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

(Mustafa Bal, Dervifl Muhammed’im Nuru Vahit Eseri Dillerde
fiahit, ‹stanbul 1989, s. 141) 

Yarelerin Bende ‹mam Hüseyin

Durdukça durdukça dert beni al›r
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin
Ci¤erci¤im bölük bölük bölündü
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin

Bir yere cem oldu kesilen bafllar
‹smi azam okur mim ile kufllar
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Fat›ma Ana’n›n gözünde yafllar
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin

Muhammed Ali de kaynad› cofltu
Âfl›k›n gözünde hayli dolaflt›
Kerbelâ çölünde o flehit düfltü
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin

Yas›n› çekiyor gökteki kufllar
‹smi azam okur mim ile kufllar
Kerbelâ çölünde olan savafllar
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin

Dervifl Muhammed’im çeflmim çera¤›
Okunur unutulmaz gözden ›ra¤›
Dayan›r m› buna Ehl-i Beyt’in yüre¤i
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin

(Mustafa Bal, Dervifl Muhammed’im Nuru Vahit Eseri Dillerde
fiahit, ‹stanbul 1989, s. 146) 
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XIX. YÜZYIL





KUL H‹MMET ÜSTADIM
(Do¤. XVIII. Yüzy›l – Ölm. XIX. Yüzy›l)

Divri¤i ilçesinin Karageban buca¤›na ba¤l› Örenik köyünde
do¤du. Öksüzo¤ullar› ad›yla an›lan bir ailedendir. Ad› ‹bra-
him’dir. fiiirlerinden, flair Âfl›kî (d. 1763-öl. 1821)’nin ça¤dafl› ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Onsekizinci yüzy›lda do¤an flairin 19.
yüzy›l›n ilk yar›s›nda öldü¤ü san›lmaktad›r. 

Hasan ‹le Hüseyin’in Aflk›na

Ali meydan›na gelen kuzular
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na
Derdim çoktur yüre¤imde s›z›lar
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Hac› Bektafl Veli düfl geldi yine
Fat›ma Ana’dan cûfl geldi yine
‹smail koçuna efl geldi yine
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Hak Muhammed Ali çald› erkân›
Hasan Hüseyin’dir gevherin kân›
Ilg›t ›lg›t akar kurban›n kan›
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na



Zeynel, Bak›r, Cafer ile geldiler
Göz yafl›n› sile sile geldiler
‹brahim’in sürüsünden ald›lar
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Kâz›m Musa ile R›za geldiler
Tâkî, Nâkî, Askerî’yi buldular
Doksan bin er lokmas›ndan yediler
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

‹sa gökten indi Mehdî biledir
Yayl›m› sula¤› arfl-› âlâd›r
Arafat da¤›ndan koçu meledir
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Kul Himmet Üstad›m gele her zaman
On’ki ‹mamlar› bula her zaman
Kurban›n›z kabul ola her zaman
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

(Cönk, ‹stanbul Belediyesi Kütüphanesi, Yazmalar, no. 48, vk.
89ab) 

Hüseyin 

Dedesi o¤lunu verdi hocaya
‹smini beyan eyledi heceye
Günde yedi bafl keserdi geceye
Dedesinden imdat uman Hüseyin

Hüseyin’in pazarl›¤› hak ile
Divan›nda duramad›m yük ile
Kâfirleri k›rd›r›rd› ok ile
Kan› ›lg›t ›lg›t akan Hüseyin

Nurdan yap›l›d›r an›n çarda¤›
Seherde sal›n›r gövel örde¤i
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Kâfirler kald›rd› içti barda¤›
Kan› ›lg›t ›lg›t akan Hüseyin

Sabah›n seherinde kiflneflir atlar
Yezitler içer de der âfiyetler
‹smail de der ki ürüflür itler
Kan› ›lg›t ›lg›t akan Hüseyin

Nurdan yap›l›d›r onun odas›
Dal boyuna hayran kald› dedesi
Yemen’den geliyor onun g›das›
G›das› kesilmez ‹mam Hüseyin

Kul Himmet Üstad›m kollar›m ba¤l›
Yezitler elinden ci¤erim da¤l›
Muhammed’in torunu Ali’nin o¤lu
Davas› k›yamete kalan Hüseyin 

(‹brahim Aslano¤lu, XIX. Yüzy›l Alevi-Bektafli fiairi Kul Himmet
Üstad›m, 3. bask›, Can Yay›nlar›, ‹stanbul (bask› y›l› yok), s. 92)

‹n Türaba Sür Yüzünü

Yolun e¤risine gitme
‹n türaba sür yüzünü
Helal›na haram deme
‹n türaba sür yüzünü

Ali güzel Veli güzel 
Elindeki dolu güzel 
‹mamlar›n yolu güzel
‹n türaba sür yüzünü

Fatm’Ana’n›n gül yüzüne
Sürmeler çekmifl gözüne
fiah’›n aya¤› tozuna
‹n türaba sür yüzünü
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‹mam Hasan a¤u içti
Uçmak kap›lar›n açt›
fiah Hüseyin flehit düfltü
‹n türaba sür yüzünü

Kaz›m, Musa, R›za kaçt›r
Tâkî, Nâkî, Asker efltir
H›z›r Nebi’ye yoldaflt›r
‹n türaba sür yüzünü

Kul Himmet Üstad›m erler
Hizmet edin erler pirler
Mehdi’ye Muhammed derler
‹n türaba sür yüzünü

(‹brahim Aslano¤lu, XIX. Yüzy›l Alevi-Bektafli fiairi Kul Himmet
Üstad›m, 3. bask›, Can Yay›nlar›, ‹stanbul (bask› y›l› yok), s. 130)
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SADIK BABA
(Do¤. 1784 – Ölm. 1839)

As›l ad› Hüseyin’dir. Malatya’n›n Hekimhan ilçesinin Gü-
venç köyünde do¤du. Kara Fatma ile Hurda Ali’nin o¤ludur.
Dedesi, Elbistan’›n Kantarma köyünden gelerek Güvenç köyüne
yerleflen Hüseyin Efendi’dir. Gençlik döneminde babas›n› kay-
beder. Kangal ilçesinin Ulafl nahiyesinde Karagavur adl› bir Er-
meni’nin yan›nda mevsimlik iflçi olarak çal›fl›r. Sonralar› Kara-
özü köyüne yerleflir. Koca Musalar›n k›z› Elif’le evlenir, 

Hac›bektafl’a gider, tekke kültürü al›r. Çelebilerden Hamdul-
lah Efendi taraf›ndan kendisine Sad›k mahlas› verilir. Güvenç
köyünde vefat eden flairin mezar› bu köydedir. 

fiiirleri, Ahmet Özerdem taraf›ndan “Sad›k Baba” (‹stanbul
1996) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

‹mam Hüseyin Deyi

Pir sevdas› ile düfltüm gurbete
E¤lenirim ‹mam Hüseyin deyi
Can dayanmaz hasret ile firkate
Kölenirim ‹mam Hüseyin deyi

Nola dosta erifltirsem ünümü
Gasavetten kurtar›rd›m can›m›
Bele derse al kanlara tenimi
Belenirim ‹mam Hüseyin deyi
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‹ndim tavaf ettim Hac› Bektafl’›
Erenler ulusu ser-çeflme bafl›
Muhammed Mustafa H›z›r yoldafl›
Dolan›r›m ‹mam Hüseyin deyi

fiah ‹mam Ali’den Hasan’a erip
Hüseyin yolunda can-› bafl verip
Evliyalar makam›na yüz sürüp
Dilenirim ‹mam Hüseyin deyi

Zeynel Abidin’e yüzümü sürdüm
Muhammed Bak›r dilimde virdim
Dil-i can› Cafer ilmine verdim
Dalan›r›m ‹mam Hüseyin Deyi

Kâz›m-› R›za’dan erifle himmet
Tâkî, Nâkî, flâh›m cemali cennet
Hasanü’l-Askeri, Mehdi, Muhammed
Sallan›r›m ‹mam Hüseyin Deyi

Aflk›n dalgalar› didemden akar
Düfltükçe sinemi od gibi yakar
Gözüme tutiya dost hâki gubar
Bulan›r›m ‹mam Hüseyin Deyi

Sad›k, dersin ald› hublar has›ndan
fiehitler ulusu mülk eyas›ndan
Sebilullah deyip Kevser tas›ndan
Sulan›r›m ‹mam Hüseyin Deyi

(Ahmet Özerdem, Sad›k Baba, ‹stanbul 1996, s. 159)

Hasan ile Hüseyin’in Aflk›na

Cebrail o demde üç pay getirdi
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 
Getirdi de Muhammed’e yetirdi
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 
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Biri sar›, bir k›rm›z›, bir siyah
Üçü bir irenkten ne güzel mübah
Çeflmi kapa¤›ndan döktü Beytullah
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Âdem bin y›l yatt› kusurum dedi
Âdem öz birleyip hakk›n› bildi
Ehl-i Beyt cümleye serefraz oldu
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Nedir gökten yere ya¤an ›rahmet
Irahmetten ›zhar olan nebatat
K›rklar meydan›nda sürülen sohbet
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Kald›r gitsin senlik, benlik hatalar
Benli¤e yuh dedi gerçek atalar
Çekilen gülbankler, yenen lokmalar
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Takdir ilahinin budur nazar›
Gerçi andelipler çeker bu zâr›
Kerbelâ’da Hür flehidin mezar› 
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Hasan Hüseyin’dir gözümün nuru
Zeynel Abidin’dir seyyidin piri
Severim Bak›r’› ‹mam Cafer’i
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Musa-y› Kaz›m’a dosdo¤ru yoldur
Ir›za’ya ermek bir özge haldir
Tâkî’yi sevenler, Nâkî’ye kuldur
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Askeri’ye asker olan kardefller
Mehdi’ye bend olan münkiri tafllar
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Bu didemden akan kan ile yafllar
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

fiehitler giyindi hülleyi posttan
Hakk’a teslim etti can ile dosttan
Açt›lar uçma¤› güllü, gülistan
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Mümin olan bu gafletten uyand›
Muhammed’in irengine boyand›
K›rk gün yas›n çekti odlara yand›
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Sine üryan, yal›n ayak, bafl kabak
Didesi yafl yas›n çeker ol firak
Okunan esmalar verilen sebak
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

On’ki ay›n biri yas-› mâtemdir
fiehitlerin ruhu baki daimdir
O demle bendolan dedi ne gamd›r
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Medet senden medet ey kutbi’l-aktap
Ol derya yüzünde oldum ber-hicap
Ecel peymanesi mest ile hitap
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

Sad›k der: Bu demde a¤lamak çarem
S›z›lar sinemde ye¤indir yârem
Severim Ahmed’i Ali’den kerem 
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na 

(Ahmet Özerdem, Sad›k Baba, ‹stanbul 1996, s. 26-29)
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‹mam Hüseyin’in Yas›d›r Deyi

Yas giyinip yas döktü¤üm gaziler
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyi
Her and›kça derunumdan s›z›lar
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyi

Kul olan çekmez mi flâh›n gayretin
Burc u evliyad›r hem zâhir bât›n
Sarraf olan bilir gevher k›ymetin
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyi

Âfl›ka bu demdir bir belli niflan
Yezit, Mervan durur ‹mam’a düflman
Mümin olanlar›n gönlü periflan
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyi

Mehdi gelir bir gün sancak aç›l›r
Mümin olan münaf›ktan seçilir
fiehitlere hulle donlar biçilir
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyi 

Sad›k sen çek ‹mamlar›n yas›n›
Çekene sunarlar Kevser tas›n›
Candan, bafltan geçti Seyyit Nesimi
‹mam Hüseyin’in yas›d›r deyi

(Ahmet Özerdem, Sad›k Baba, ‹stanbul 1996, s. 157)

Âh Senin Dertlerin ‹mam Hüseyin

Müminleri yafl›n yafl›n a¤latan
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin
Kerbelâ’da kanl› yafl›n ça¤latan
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin
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fiehit düfltü müminlerin flahbaz›
Bu imifl takdirde yaz›lan yaz›
Arfla ç›kt› Ehl-i Beyt’in avaz›
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

‹ptida meydan› Hür flehit açt›
Gökte melaikler kanl› yas saçt›
Yetmifl üç flüheda hep flehit düfltü
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Kana boyan›nca nesl-i peygamber
Elinde Zülfikar nerede Haydar
A¤lad› Hazreti Fat›ma, Kanber
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

‹mam Zeynel kald› Ali’den asl›
fiükür kesilmedi Muhammed nesli
Yüzyirmi dört bin peygamber yasl›
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Lanet olsun ol Yezit’in can›na
Kasteyledi mazlumlar›n kan›na
Hasiret kald›lar hanüman›na
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Sefil Sad›k bu gönlümde zâr› var
Kerbelâ’da imamlar›n nuru var 
Y›l on iki ay kan a¤lasam yeri var
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

(Ahmet Özerdem, Sad›k Baba, ‹stanbul 1996, s. 253)
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VEL‹
(Do¤. ? – Ölm. 1853)

fiark›flla ilçesinin A¤cak›flla buca¤›n›n ‹¤decik köyünde do¤-
du. Kamer Han›m’la Hüseyin Efendi’nin o¤ludur. Horasan’dan
Malatya’ya gelen aile, bir müddet sonra ‹¤decik köyüne yerlefl-
mifller. 

Âfl›kl›¤›n kurallar›n› Kemter’den ö¤rendi. Kemter’in ölümün-
den sonra Hac› Bektafl Tekkesi’ne gitti. Vefat etti¤inde yafl› atm›-
fl› geçiyordu. Muhtemelen 1785-1790 y›llar›nda do¤mufl olabilir.
Veli, Kul Veli, Veli Dede, Dervifl Veli, Velim, Veli Abdal mahlaslar›n›
kullanm›flt›r. fiiirleri ‹brahim Aslano¤lu taraf›ndan “Âfl›k Veli-Ha-
yat›, Kiflili¤i, Deyiflleri”, (Ankara 1984) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

Yezit’e Lanet

Ben hocamdan böyle duydum gaziler
Yezit’e lanet gavura bile
Birbirinden ayr›lm›flt›r baz›s›
Yezit’e lanet gavura bile

Kafir flehit etti Habib’in diflin
Kerbelâ’da kesti Hüseyn’in bafl›n
E¤er insan isen buras›n düflün
Yezit’e lanet gavura bile
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Kafir ‹brahim’i hem nara att›
Yezit Ali evlad›na kastetti
Hak düflmanlar›na teberra etti
Yezit’e lanet gavura bile

Hasan Hüseyin’i kafirler sard›
Ali duydu hasm›n donunu deldi
Nice yüzbin kere Zülfikar çald›
Yezit’e lanet gavura bile

Kafir korkusundan müslüman oldu
Zülfikar darb›ndan imana geldi
Anlar âl’evlada hep düflman oldu
Yezit’e lanet gavura bile

Veli’m eyder cemisine lanet
Hak buyurdu kamusuna lanet
Ülkesine tebaas›na lanet
Yezit’e lanet gavura bile

(‹brahim Aslano¤lu, Âfl›k Veli-Hayat›, Kiflili¤i, Deyiflleri, Anka-
ra 1984, s. 24-25)

Bendedir ‹mam Hüseyin

On’ki ‹mam zürriyetin sevgisi
Bendedir ‹mam Hüseyin bendedir
Hemi sevdi¤imdir hemi korkumdur
Sendedir ‹mam Hüseyin sendedir

Canda mahabbetim seni gören göz
Mahabbetim gitmez hem yaz hemi güz
Korkunu çekerim geceyle gündüz
Gündedir ‹mam Hüseyin gündedir 

Hemi yars›n hemi yaralayans›n
Yar ile davam› aralayans›n
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Hançer alup sinem paralayans›n
Candas›n ‹mam Hüseyin candas›n

Hâr olmufl da aç›lm›yor güllerim
Sana malum de¤il midir hallerim
Selman kesti kan eyledi ellerim
Kandedir ‹mam Hüseyin kandedir

Veli’nin k›ld›¤› âh ü zâr ise
Yine sen bilirsin iflim zor ise
Ne kadar eksiklik, kusur var ise
Bendedir ‹mam Hüseyin bendedir

(‹brahim Aslano¤lu, Âfl›k Veli-Hayat›, Kiflili¤i, Deyiflleri, Anka-
ra 1984, s. 59-60) 
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GENÇ ABDAL
(Do¤. 1789 – Ölm. 1874)

fiairin kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. Genç yafl›nda
devlet memurlu¤unu b›rakarak derviflli¤e soyunmufltur. Seyyit
Battal ve fieyh fiücaattin tekkelerinde bulunmufltur. fieyhinin
kendisi için söyledi¤i Genç Abdal sözü, flair taraf›ndan mahlas
olarak kabul edilmifltir. fieyhinin izniyle Ba¤dat ve Kerbelâ’ya
seyahatlarda bulunmufltur. Münzevi bir hayat yaflam›fl, 85 yafl›n-
da vefat etmifltir. 

Gel Dinim ‹man›m ‹mam Hüseyin

Yerin, gö¤ün, arfl›n, kürsün ç›ra¤›
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin
Seninle zeyn oldu nübüvvet ba¤›
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin

Bunca evliyalar, bunca erenler
Hüsnün Kabe’sine yüzün sürenler 
Kap›nda kul oldu sahipk›ranlar
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin

Deden Muhammed’dir atan Hayderi
Parma¤›yla y›kt› bab-› Hayber’i
fiehitler serveri, gaziler piri
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin
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A¤lad› felekler, inledi cihan
Mâtemin tutuyor cümle müminan 
Kerbelâ’da al kanlara boyanan
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin

Genci Abdal flefaat›n muhtac›
Seni zikr eyledi güruh-i naci
Enbiyan›n, evliyan›n ser tac›
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin

(M. Tevfik Oytan, Bektaflili¤in ‹çyüzü, ‹stanbul Maarif Kütüp-
hanesi Yay›n›, ‹stanbul 1962, s. 240-241) 
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NOKSÂNÎ BABA
(Do¤. ? – Ölm. XIX. Yüzy›l)

fiairin do¤um tarihi ve kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yok-
tur. As›l ad› ‹brahim’dir. XVIII. yüzy›l›n sonlar›nda Erzurum’da
do¤mufltur. Bir müddet medresede e¤itim gören flair, Taflma¤a-
zalar’da küçük bir bakkal dükkan› iflletir, geçimini bu dükkan-
dan sa¤lar. fiiirleri, Adil Ali Atalay taraf›ndan “Erzurumlu Halk
Ozan› Noksânî Baba” ad›yla haz›rlanm›fl ve bas›lm›flt›r. 

Mâh-› Muharrem’dir Bu 

Bir senede bir kez gelen mihmana 
Hürmet vacip olur mukaddemdir bu 
Mihman nedir deyü düflme gümana 
fiehr-i flerif mâh-› Muharrem’dir bu

Sene bafl› y›l›n ibtidas›d›r 
Her aylar›n ser çeflmesi bafl›d›r 
Mâtem günü müminlerin yas›d›r 
Yezit güler müminlere gamd›r bu

Yücedir makam› hakt›r tapusu 
Yetmifl üçtür flehitlerin hepisi 
Bu ayda aç›l›r cennet kap›s› 
On bir aydan aziz Muharrem’dir bu
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fiehitlerin gazilerin seyran› 
Bu ayda a¤lat›r çarh-› devran› 
Bu aydad›r kamu derdin derman› 
On bir aydan aziz Muharrem’dir bu

Yerde insan a¤lar gökte melekler 
Bu ayda tez geçer Hak’ka dilekler 
‹fl bu ayda kabul ola dilekler 
Muharrem mükerrem kutlu demdir bu

Erenlerin nutku sünnet oluptur 
Bunu destan cana rahmet olmufltur 
Ta ezelden Yezit’e lanet olmufltur 
Ebu Cehil soyu asl› kimdir bu

Noksânî yine çevirmenem yüz ondan 
Yetmifl üçten k›smet elin yüz ondan 
Her s›fata cemal ondan yüz ondan 
Ayn yetmifl ye on otuz lamd›r bu

(Adil Ali Atalay. Erzurumlu Halk Ozan› Noksânî Baba, 2. bask›,
Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1995, s. 100) 
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ÂR‹FO⁄LU
(Do¤. 1807 – Ölm. 1870)

Tokat’›n merkez köylerinden K›z›lköy’de do¤du. Himmet
Efendi ile Arife Han›m’›n o¤ludur. Gençlik döneminde hayvan
otlatan Ârifo¤lu, gördü¤ü bir rüya sonucu Keçeci Baba Tekke-
si’ne kap›lan›r. Derûnî Baba taraf›ndan verilen “Ârifo¤lu” mah-
las›yla fliirler yazar. Aktard›¤›m›z bu fliir, baz› kaynaklarda 18.
yüzy›lda yaflayan Ârifo¤lu adl› bir flaire isnat edilmifltir. S. Nüz-
het Ergun, bu fliirin hangi yüzy›lda yaflad›¤› belli olmayan Ârif
Abdal adl› bir flaire ait oldu¤unu kaydeder. 

fiair, do¤du¤u köye defnedilmifltir. Ârif, Ârif Abdal, Ârifo¤lu
mahlaslar›n› da kullan›r. 

Senin Âfl›klar›n ‹mam Hüseyin

Akar sular gibi aks›n a¤las›n
Sinesin da¤lay›p yans›n a¤las›n
Aç susuz bu demde kans›n a¤las›n
Senin âfl›klar›n ‹mam Hüseyin

fieb-i gamda bülbül gibi zâr eyle
Siyahlar bürünsün bu efkar ile
Pür etsin eflkini hun u nâr ile
Senin muhiplerin ‹mam Hüseyin
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Kerbelâ ibreti azim bir ibret
Sad-hezâr kafire Yezit’e lanet
Haflrolunca çeker hüzn ile gayret
Senin âfl›klar›n ‹mam Hüseyin

Aflk›n› bilmeyen âfl›k uyans›n
Mâteme girmeyen atefle yans›n
Deflt-i Kerbelâ’da kana boyans›n
Senin dervifllerin ‹mam Hüseyin

Âfl›klar çürü¤ün sa¤lamas›n m›
Dert ile ci¤erin da¤lamas›n m›
Peygamber a¤lad› a¤lamas›n m›
Senin muhiplerin ‹mam Hüseyin

Kimi aflk›n ile Mecnun’a döner
Kimi zehri kendi özüne sunar
Mâh-› mâtem üzre odlara yanar
Senin dervifllerin ‹mam Hüseyin

Ârif Abdal eder günde bin âh›
Affolur kalmaz hiç k›lca günah›
Arayanlar bulur hazreti flâh›
Senin âfl›klar›n ‹mam Hüseyin

(Sabri Yücel, Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetiflen Ünlü Kifli-
ler, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 282) 
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DERÛNÎ
(Do¤. 1818 – Ölm. 1899)

Seyyit Hasan Baba’n›n o¤ludur. Ne zaman do¤du¤u konu-
sunda bilgi yoktur. Hac› Bektafl Veli dergâh› postniflini fieyh Fey-
zullah Çelebi’yi ziyaret etmifl, ondan el alm›flt›r. Tokat’›n Erbaa
ilçesinin Keçeci kasabas›n›n dergâh›n›n mürflitli¤ini üstlenmifltir.
Mezar tafl›ndaki kayda göre 1315/1899 tarihinde 81 yafl›nda ve-
fat etmifltir. Bu bilginin ›fl›¤›nda flairin 1818 y›l›nda do¤du¤unu
söyleyebiliriz. 

Evvel icad-› mümkinat ol kudret-i Huda’dand›r
Yevmü’l-ceza’da flefaat Muhammed Mustafa’dand›r
Âdeme nuru hidayet Aliyyü’l-Murtaza’dand›r
Salih mümine necat Hatçe-yi Hayrü’n-Nisa’dand›r

Yezit’e k›ld›¤›m lanet zehr-i hulku R›za’dand›r
Her daim mümine rahmet flehid-i Kerbelâ’dand›r. 

Ervah-› zat› görüp ol âdem-i safiyyullah›
Bildirip ism-i Fat›ma-y› bint-i Resulullah’›
Bunlar›n mühürüdür enbiya-y› kalemullahi
Ehl-i Beyt’i sevenlere flefaat-i Hak emrullah›

Yezit’e k›ld›¤›m lanet zehr-i hulku R›za’dand›r
Her daim mümine rahmet flehid-i Kerbelâ’dand›r. 
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fiiddet-i nâr-› tamudan ger bulay›m dersen aman
Aflk ile Zeynel Aba’y› sevmek imifl din ü iman
Bak›r u Cafer Musa-i Kaz›m mutlak flah-› cihan
‹badetin en efdali bunlar› sevmektir heman

Yezit’e k›ld›¤›m lanet zehr-i hulku R›za’dand›r
Her daim mümine rahmet flehid-i Kerbelâ’dand›r. 

‹mam Muhammed Tâkî’dür kim evliyalar ser-tac›
Aliyyü’n-Nâkî’yi seven bulur derdine ilac›
Kim Askeri Mehdi’ye niyaz k›ld› buldu mirac› 
Aliyyü’l-Murtaza’d›r Fat›ma-y› Resulün bafl tac›

Yezit’e k›ld›¤›m lanet zehr-i hulku R›za’dand›r
Her daim mümine rahmet flehid-i Kerbelâ’dand›r. 

Derûnî bir nur u hakt›r imameyn-i masum-i pak
Gir ârifler mektebine s›rr-› Ali’den al sebak
Aflk ile sev Al’evlad›n sad-hezardan yakan› çek
Bunlar için durur yerler bunlar için döner eflak 

Yezit’e k›ld›¤›m lanet zehr-i hulku R›za’dand›r
Her daim mümine rahmet flehid-i Kerbelâ’dand›r. 

(Sabri Yücel, Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetiflen Ünlü Kifli-
ler, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 134-135) 
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AL‹ ‹LHÂMÎ DEDE
(Do¤. ? – Ölm. 1892)

As›l ad› Ali’dir. Eskiflehir Seyyid Gazi Tekkesi postniflîni Pir
Mehmed Dede’nin o¤ludur. Babas›n›n ölümünden sonra tekke-
nin postuna oturdu. Ömrünün son günlerinde gözleri görmez
oldu. 

Divan›, fiükrü adl› bir flah›s taraf›ndan Divan-› fieyh ‹lhamî ve
Seyyid Battal Gazi, (‹stanbul 1334) ad›yla bas›lm›flt›r. 

Mersiye

Mâh-› Muharrem’de o rûz-i gamda
fiah Hüseyin der de a¤lar yanar›m 
Zemîn ü âsümân bütün mâtemde
fiah Hüseyin der de a¤lar yanar›m 

Bu fâni dünyâda kim oldu âbât
Seyl-i gam eyledi gönlümü berbât
And›kça o günü eylerim feryât
fiah Hüseyin der de a¤lar yanar›m 

Dâ¤-› Ehl-i Beyt’tir âfl›ka niflân
Bu derde düfleli akl›m periflân
Hem giryem ins ü cinle bütün sürûflân
fiah Hüseyin der de a¤lar yanar›m 
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Bu fâcia beni hayrân eyledi
Yakd› âtefllere büryân eyledi
Dü çeflmim kahr ile giryân eyledi
fiah Hüseyin der de a¤lar yanar›m 

Akl ermez künhüne hakk›n bir râz›
Bozulur mu levhde yaz›lan yaz›
‹lhâmî derviflin ol çâre sâz›
fiah Hüseyin der de a¤lar yanar›m 

(fiükrü, Divan-› fieyh ‹lhamî ve Seyyid Battal Gazi, ‹stanbul
1334, s. 74)
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D‹VEL‹ MEHEMMED
(Do¤. 1834? – Ölm. 1897)

Tokat’›n Cirik Mahallesi’nde do¤mufltur. Miyase Han›m’la
Seyyit Hasan’›n o¤ludur. Okur-yazar de¤ildir. Tokat’›n yak›n›n-
daki Dive köyüne yerleflmifl, çiftçilik yapm›flt›r. fiiirlerini, bu
köyde ikamet eden Çullu ‹mam ad›yla an›lan Makarnac› Hüse-
yin hocaya yazd›rm›flt›r. Dive köyüne defnedilmifltir. fiiirleri ba-
s›lm›flt›r.

‹mam Hüseyin’in Hançer Yaras› 

Bir derdine nice bin dert tay olmaz
‹mam Hüseyin’in hançer yaras›
Katipler vasfetse kaleme gelmez
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Dertleri sinemi bir nice deldi
Deryalar çeflmimden gözyafl› doldu
Her iki cihanda bu bir nam oldu
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Kerbelâ’n›n çölü kana boyand›
Susuzluktan gazi-flehitler yand›
Ma¤ripten maflr›ka Hakk’a dayand›
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 
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Var m› olmufl böyle bir dert cihanda
Mâh-› Muharrem’de gönlümüz gamda
Günbegün goylan›p at›yor canda
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Bu dertlerim yüre¤imden al›nmaz
Gözlerim kan a¤lar haber olunmaz
Yedi iklim çar köflede bulunmaz
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Dertli sinem göz göz oldu s›z›lar
Âh u figan kurmufl körpe kuzular
Takdir-i ilahiden buymufl yaz›lar
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Yezit’i sevenin yüzü karad›r
Elestü bezminden yürek yarad›r
Nedir dersen tatl› ci¤er paredir
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Hazreti Fat›ma dava k›lacak
Kanl› gömle¤ini al›p gelecek
Hakk’›n huzurunda divan olacak
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

Ey Mehemmed can bafl verem bu derde
U¤ratam yolumu mert o¤lu merde
Erenler seyretsin aç›ld› perde
‹mam Hüseyin’in hançer yaras› 

(Sabri Yücel - Abdullah Çelebi, Diveli Mehemmed - Yaflam›, Sa-
nat›, fiiirleri, Amasya 2007, s. 37-38)
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RUHSATÎ
(Do¤. 1835 – Ölm. 1911)

Sivas’›n Deliktafl köyünde do¤mufltur. As›l ad› Mustafa’d›r.
Babas›n›n ad› Mehmet’tir. 12 yafl›nda babas›n› kaybeden flair De-
liktafll› Ali A¤a’n›n yan›nda büyür. Azapl›k, rençberlik, çobanl›k
gibi hizmetlerde bulunur. Efllerinin pefli pefline ölmesi nedeniy-
le dört kez evlenir. Bu evlilikten 23 çocu¤u olur. Ömrünün son
günlerinde köyünde imaml›k yapar. 

fiaire Ruhsatî mahlas›n› Sivas’›n Korubafl› köyünden fieyh ‹b-
rahim Efendi vermifltir. Nakfli tarikat›na mensuptur. fiairle ve fli-
irleriyle ilgili farkl› çal›flmalar yap›lm›flt›r. 

Dilim Hasan Hüseyin’dir

Seher vaktinde bülbülüm
Dilim Hasan Hüseyin’dir
Domurlan›p aç›ld›kça
Gülüm Hasan Hüseyin’dir

Çald›kça ba¤r›ma tafl›
And›kça fiimir kallefli
Akt›kça didemin yafl›
Selim Hasan Hüseyin’dir
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Mal›m pazara giderken
Okur yazara giderken
Mevtam mezara giderken
Sal›m Hasan Hüseyin’dir

Kim bilir ki ne var kimde
Belli olur ölür kem de
Ruhsatî’yim bu sitemde
Hâlim Hasan Hüseyin’dir.

(Do¤an Kaya. Âfl›k Ruhsatî, Sivas Belediyesi Kültür Yay›nlar›,
Sivas 1999, s. 381) 

Ben Âfl›k›m Deyu Dava K›lars›n

Ben âfl›k›m deyu dava k›lars›n
Bu gülmek oynamak bu devran nedir
Var›p bir cahille sohbet edersin
Kibirli kibirli bu seyran nedir

Gelmez mi fikrine yas-› Kerbelâ
Aflk› derunumda yan›yor hala
Ben bülbülüm deyu düflersin güle
Bu nergis bu sümbül bu seyran nedir

Muharrem gelende çekersin sürme
Uzak git görünme karfl›mda durma
E¤er âfl›k isen nâs› kand›rma
Bu gidifl, saltanat bu ferman nedir

Bari insaf eyle olma adavet
Yezit gidiflinden eyle fera¤at
Sen âfl›kl›k edemezsin nihayet
Ruhsat flak›r sözü bu meydan nedir

(Do¤an Kaya. Âfl›k Ruhsatî, Sivas Belediyesi Kültür Yay›nlar›,
Sivas 1999, s. 375) 
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DEL‹ BORAN 
(Do¤. 1838 – Ölm. 1898) 

Çorum’un Sar›mbey köyünde do¤an flair, aslen Çukurova’da
yaflayan Kuyumcu afliretindendir. Do¤um ve ölüm tarihiyle ilgi-
li bilgileri Sefil Ahmed’in a¤›t›ndan ö¤reniyoruz. 1877 Osmanl›-
Rus savafl›n› konu alan bir fliiri de onun 19. yüzy›lda yaflad›¤›na
›fl›k tutmaktad›r. 

‹mam Hüseyin’in Kan› Nic’oldu

Gidi Yezit size kalmaz âh›m›z
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu
Arkas›ndan ellerini kestiniz
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu

Damarlar çatlad› kanlar ça¤lad›
Arfl yüzünde cümle melek a¤lad›
K›rk gün yas çekildi kara ba¤lad›
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu

Her kim ................. benim can›ma
Anlar girdi ‹mamlar›n kan›na
Yüzü kara vars›n Hak divan›na
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu
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Geyikler meleflti erler sa¤mad›
K›rk gün rahmet ya¤murlar› ya¤mad›
Ol zaman ay ile gün de do¤mad›
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu

Edepsiz gidiler horan teptiler
Kellesini top ettiler att›lar
Gör ki Ali evlad›na n’ittiler
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu

Deli Boran cofltu böyle söyledi
Mihmanlar› koyun gibi dinledi
‹slam olan lanet diye inledi
‹mam Hüseyin’in kan› nic’oldu

(Ziya Gürel, Hak Âfl›klar›ndan Ali’ler Hüseyin’ler, Ankara 1991,
s. 236-237) 
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DEMÂNÎ BABA
(Do¤. 1843 – Ölm. 1919)

Tokat/Artova ilçesinin Ulusaray buca¤›na ba¤l› Bayaz›t kö-
yünde do¤mufltur. 1887 y›l›nda Hac› Bektafl dergâh›na giderek
Ahmed Cemaleddin Efendi’den icazet alm›flt›r. K›sa müddet bu-
cak müdürlü¤ü yapan flair, ömrünün geri kalan k›sm›n› köyün-
de çiftçilik yaparak geçirmifltir. Do¤du¤u köyde vefat etmifltir.

fiiirleri bas›lm›flt›r. 

‹mam Hüseyin 

Durdum divan›na ellerim ba¤l›
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin
fiu aflk›n elinden ci¤erim da¤l› 
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Bunca dertlilerin derman› sensin
Müminlerin kanad›s›n kolusun
Pirim Hünkar Hac› Bektafl Veli’sin
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Dertlidir yüre¤im derdim binden çok
Nice biat vard›r yetmifl üçü hak
Ali’nin o¤lusun bunda güman yok
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin
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Mâcerâ-y› Kerbelâ’n›n bir günü
Mülkümüz flu dünya fanidir fani
Ulafl H›z›r ulafl bugün car günü
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Demânî der Kur’an hak Kur’anullah
Sevenin gönlünden gitmiyor billah
Cümlenin murad›n ver Allah Allah
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

(Adil Ali Atalay, Âfl›k Demânî Baba, 2. bask›, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1998, s. 40)

Hep Senin Dertlerin ‹mam Hüseyin

Muharrem ay›nda bir hayal geldi
Hep senin dertlerin ‹mam Hüseyin
Ayr›l›¤›n oku sinemi deldi
Hep senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Ayr›l›k derdinin derman› nedir?
Yan›yor yüre¤im muhabbet birdir
Benim sevdice¤im pirler piridir
Hep senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Macera-y› Kerbelâ’n›n bir günü
Mülk etmen dünyay› fanidir fani
Yetifl H›z›r yetifl bugün car günü
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Yüre¤im dertlidir derdim binden çok
Nice biat vard›r yetmifl üçü hak
Cümleyi yaratan halkeden Hallak
Yetifl imdad›ma ‹mam Hüseyin

Demânî der gördüm gene bir seyran
Yakt›n yüre¤imi sen ettin büryan
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Bu mülkün sahibi ol fiâh-› Merdan
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

(Adil Ali Atalay, Âfl›k Demânî Baba, 2. bask›, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1998, s. 41)

Yâ Hüseyin

Evvelimde virdim sensin
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 
Leyl ü nehar derdim sensin
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 

Derdime ihsân sendedir
Ali nurdur evlâd› nur
Kerbelâ’da flehîdând›r
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 

Aflk atefli beni yakt›
Sineme zâlimler çakt›
Kufeli meydana ç›kt›
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin

Kufeli kelâmdan duymaz
Mahflerde flefâat olmaz
Kâfirler imana gelmez
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 

Ebâ Müslim gele bir gün
Hüccetini ala bir gün
Kâfirleri k›ra bir gün
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 

Kanl› gömlek nerde kald›
Üçyüz yirmi dörde geldi
Her vadeler tamam oldu
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 

102



Demânî der yas ve mâtem
Üçyüz altm›fl alt› gün tutam
Kendini bilmezi nidem
Yâ Hüseyin yâ Hüseyin 

(Adil Ali Atalay, Âfl›k Demânî Baba, 2. bask›, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1998, s. 66)
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ESÎRÎ
(Do¤. 1843 – Ölm. 1913)

Malatya’n›n Hekimhan ilçesinin Güvenç köyünde do¤du.
As›l ad› Mehmet’tir. 20 yafl›na kadar köyünde çobanl›k yapt›.
Hac› Bektafl’a gitti, Feyzullah Çelebi’den himmet alarak âfl›kl›¤a
bafllad›. Ömrünün son y›llar›nda Çulhal› köyüne yerleflti. Bu
köyde vefat etti. fiiirleri, “Hekimhanl› Esîrî” ad›yla bas›lm›flt›r. 

Hasan ile Hüseyin’in Aflk›na

Kald›r nikâb›n› göster cemâlin
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na
Ayr›lm›yor bu gönlümden hayalin
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Gökten yere ya¤d› dane-i rahmet
Ademin flehrinde göründü hikmet
Ba¤›flla günâh›m ey kani kudret
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Lahmeke lahm olup bu s›rr› duyan
S›rr› men arefin kavline uyan
Dört kap› k›rk makam üstada ayan
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na
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Aflk›n Mansur’uyam ayr›lmam dardan
Aflka düflen gönül geçer mi kârdan
Gaziler bu yolda geçerim yardan
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

K›rklar bu tevhidi bire ba¤lad›
Müminler ihlas›n pire ba¤lad›
Âfl›klar gönlümü yare ba¤lad›
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Muhammed Mustafa s›rr› badulllah
Sidretül müntehadan göründü dergâh
Hatice Fat›ma ol s›rr› penah
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

fiebbir-i flübberdir ikrar›n bafl›
Ak›yor zindanda Zeynel’in yafl›
Muhammet Bak›r’d›r Cafer ferrafl›
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Musa-i Kâz›m’dan R›za’y› gözle
Tâkî’den Nâkî’den erkân› düzle
Askeri Mehdi’nin izini izle
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Rahmet deryas›na eriflti mevsim
fiamil dergâh›ndan eyleme mahrum
Düvazda imamlar çaharda mahsum
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Esîrî der budur penâh›m benim
Hikmetler sahibi ilâh›m benim
Ba¤›fllaya çoktur günâh›m benim
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

(Mehmet Yard›mc›, Hekimhanl› Esîrî, Kültür Bakanl›¤› Yay›n-
lar›, Ankara 2000, s. 290-291) 
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Hüseyin Deyi

Kerbelâ çölünün felaketinden
Gökte melek a¤lar Hüseyin deyi
Nice gönüllerin hareketinden
Ulu sular ça¤lar Hüseyin deyi

Ne cevab›n vard›r adu-yi bi-dîn
Me¤er ki gönlünde var imifl bir gun
‹mam ‹bn-i ‹mam de¤il mi Hüseyin
Mâtemilen a¤lar Hüseyin deyi

Muhammed Mustafa giydi karay›
Kimler fark eyledi iflbu s›ray›
Ezelden bildirdi yevmü’l-cezay›
Kara donlar ba¤lar Hüseyin deyi 

Yezit bayram etti olsun teberra
Aray›fl› düfltü bat›l› para
Utand› ‹mam’dan hüsn ü Kerbelâ
Âh u feryat eder Hüseyin deyi

Lanet eyle Yezit’e Esîrî her dem
Sene bafl› eyler tezdid-i mâtem
Didar›m firkatli gönlümüz büryan
Var yürekte da¤lar Hüseyin deyi

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, c. IV, s. 478)
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ÂfiIK SEF‹L AL‹
(Do¤. 1847 – Ölm. 1907)

Çorum’un Bo¤azkale ilçesinin Yaz›r Köyü’nde do¤du. Salg›n
bir hastal›k nedeniyle anne ve babas›n› küçük yaflta kaybetti. Ço-
banl›k yapt›. Bir müddet sonra çobanl›¤› b›rakt›. Çorum, Amas-
ya, Tokat, K›rflehir, Malatya, Yozgat illerini dolaflt›. Deli Boran ve
Sungurlulu Sefil Ahmet’le Kerbelâ’y› ziyaret ettikleri söylenen
flair, kendi köyünde vefat etti. 

Sefil, Sefil Ali, Zefil Ali, Âfl›k Sefil Ali mahlaslar›n› kulland›. 
fiiirleri, Mehmet Çevik taraf›ndan “Âfl›k Sefil Ali Hayat› Deyifl-

leri” (Çorum 2007) ad›yla yay›mland›. 

A¤la Gözler Hüseyn Aflk›na

Yas u mâtem günü do¤du, dolunur
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 
Derdimize derman orda bulunur
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

A¤la, bu günlerde gözünü silme
Ab-› revan eyle, zay olur sanma
Aç gözün gafletten sen, gafil olma
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 
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Hüseyin’e türlü zah›m verdiler
Taze iken gonca gülün derdiler
Âh edip melekler saç›n yoldular
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

Yakt›lar ci¤erim, att›lar nara
Dünyada ahrette yüzleri kara
Bir su vermediler gül yüzlü yâra
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

On’ki imamlar› düflürdün kana
Çok fi¤an eyledi fiehriban Ana
Yas u mâtem günü mümin olana
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na

Ehl-i Beyt ismini kald›rak, dedi
Dünyay›, ahreti saymad› adu
Siyah zülfün al kanlara beledi
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

Hasan Hüseyin de Tanr›’n›n dostu
Lanet Yezit ona eyledi kast›
Mervân soyu Sürban ellerin kesti
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

Ebü’l-Kas›m dü¤melerin çözmedi
Seyyid Zeynep al valas›n bozmad›
Fatma Ana ci¤erci¤in közledi
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

Sefil Ali’m onlar flehit hak içün
Can›m kurban Hüseyin-i pâk içün
Rûz u mahflerde cömert saki içün
A¤la gözler ‹mam Hüseyn aflk›na 

(Mehmet Çevik, Âfl›k Sefil Ali Hayat›, Deyiflleri, Çorum 2007, s.
77-78)
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F›rat Suyu Kerbelâ’ya Var›nca

Bizim için sür yüzünü hâkine
F›rat suyu Kerbelâ’ya var›nca
fiah-› fiehidan’›n ism-i pakine
F›rat suyu Kerbelâ’ya var›nca

Bencileyin dalgalan›p coflkuna
An›n flan› imdat etmek düflküne
Sür yüzünü On’ki ‹mam aflk›na 
F›rat suyu Kerbelâ’ya var›nca

‹kisi de bir fidan›n gülüdür
Ceddi Ahmet fiâh-› Merdan Ali’dir
fiatt Necef’te Kerbelâ’n›n yoludur 
F›rat suyu Kerbelâ’ya var›nca

Kurretü’l-ayn›ms›n dedi Mustafa
Bunca flehidanlar oldu pür safa
Yüzbin selam olsun gül yüzlü flaha
F›rat suyu Kerbelâ’ya var›nca

Sefil Ali’m Ehl-i Beyt’in var›na
Erenlerin flâh› din serverine
Nutk u ihsan etsin bendelerine
F›rat suyu Kerbelâ’ya var›nca

(Mehmet Çevik, Âfl›k Sefil Ali Hayat›, Deyiflleri, Çorum 2007,
s. 75)

Sana Güvenirim ‹mam Hüseyin 

Yaratan Huda’dan gel oldu bize
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin
Günah›m çok nas›l varam huzura
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin
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Felek tabancas›n vurup yak›nca
Gözümün gevheri yere ak›nca
Can toplan›p göbe¤ime ç›k›nca
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin

Y›rt›p gömle¤imi ba¤r›m aç›nca
Firkat ile kefenimi biçince
Can bülbülü kafesinden uçunca
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin

Il›t›p suyumu bir hofl yuyunca
‹letipte musallaya koyunca
Yedi yerde komflu hakk› sorunca
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin

‹letipte bir zindana koyunca
Sorucular gelip sual sorunca
K›l köprünün yamac›na var›nca
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin

Sefil Ali’m s›kça yalvar pirine
‹nflallah u¤ratmaz s›rat k›l›na
Mümin olan gelir nur cemaline
Sana güvenirim ‹mam Hüseyin

(Mehmet Çevik, Âfl›k Sefil Ali Hayat›, Deyiflleri, Çorum 2007,
s. 80-81)

Mazlum ‹smin Seversen

Seher vakti ça¤›r›r›m gel yetifl
Ya Hüseyin mazlum ismin seversen
Yek destinle car dilerim el azim
Ya Hüseyin mazlum ismin seversen

Âfl›klara, sad›klara putas›n
Gaml› gönüllerin gam›n atas›n
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Sultan Celal ile cara yetesin
Ya Hüseyin mazlum ismin seversen

Âfl›klara, sad›klara gülen yüz
Emrin ile az çok olur, çoklar az
Noksan›m›z› defterine tamam yaz
Ya Hüseyin mazlum ismin seversen

Ba¤r› yan›klar›n yüzü hürmeti
Her dem mâtem tutanlar›n hürmeti
Mahfler günü bize k›l mürüvveti
Ya Hüseyin mazlum ismin seversen

Sefil Ali’m bus et daman tuta gör
Bir ehli dil bul da gönül kata gör
Medet mürvet diyenlere yete gör
Ya Hüseyin mazlum ismin seversen

(Mehmet Çevik, Âfl›k Sefil Ali Hayat›, Deyiflleri, Çorum 2007,
s. 79)

‹mam Hüseyin’in Yas›d›r Diye

Bir siyah don giydi geldi Muhammed
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye
Sinesini çekti cümle evliya
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye

Sar› geldi ‹mam Hasan’›n donu
Zehir ile helak ettiler onu
Yedi kere zehir içti ol kani
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye

Hüseyin’in donu k›rm›z› geldi
Ol zaman dü cihan taaccüb k›ld›
Yer gök kan a¤lad› lal› kül oldu
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye
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Mümin olan bu manadan duymufllar
Ehli Naci zümresine uymufllar
A¤lafl›r melekler gökteki kufllar
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye

Ehli bu kandan olmaz uruflan
Gönüller s›n›k hat›rlar periflan
Hatice, Fat›ma yan›p el niflan
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye

Bunca evliyalar, bunca nebiler
Yezit’in kavline lanet dediler
Yas-› mâtem tuttu k›rklar, yediler
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye

Sefil Ali’m Kerbelâ’n›n haberi
‹flitenler geldi bu âh u zâr›
Ay, gün kan a¤lad› Ali Kanberi
‹mam Hüseyin’in yas›d›r diye

(Mehmet Çevik, age., s. 73-74)

Görünür ‹mam Hüseyin

Her sabah her sabah seher ça¤›nda
Görünür ‹mam Hüseyin görünür
Bülbüllerin fi¤an eder ba¤›nda
Görünür ‹mam Hüseyin görünür

Hac› Bektafl zapteylemifl Urum’u 
Musa münacatta kurdu dar›n›
Ali evlad› Muhammed’in torunu
Görünür ‹mam Hüseyin görünür

Dervifllere yak›n eder ›ra¤›
Artt› bu gönlümün âh› f›ra¤›
fiehitlerin, gazilerin dura¤›
Görünür ‹mam Hüseyin görünür
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Tâ ezelden gönlüm Hakk’a ba¤l›d›r
Yezitler elinden sinem da¤l›d›r
fiâh-› Merdan Murtaza’n›n o¤ludur
Görünür ‹mam Hüseyin görünür

fiehit düflmüfl yakas›nda kan› var
Yezitlerin ‹mamlara kini var
Sefil Ali’m kubbesinde nuru var
Görünür ‹mam Hüseyin görünür

(Mehmet Çevik, Âfl›k Sefil Ali Hayat›, Deyiflleri, Çorum 2007,
s. 76)

113



BOSNAVÎ
(XIX. Yüzy›l)

Bektafli flairidir. Bosnal› oldu¤u ve Balkanlarda yaflad›¤› sa-
n›lmaktad›r. K›rçova tekkesinde yatan H›d›r Baba hakk›nda ya-
z›lm›fl bir nefesi vard›r. Bosnavi’nin, flairler hakk›nda yazm›fl ol-
du¤u “Âfl›klar Destan›” da onun XIX. yüzy›l›n sonunda yaflad›¤›-
na iflaret etmektedir. 

Neden flad olursun bugünkü günde
Cümle muhiblerin gönlü gamdad›r
Âfl›klar sadas› kesildi anda
Feryad› artmada gözü nemdedir

Lisan-› hal ile çektiler âh›
Hak yedinde iken k›yd›lar flâh›
Böyle gün görmemifl kimse billahi
Ne ‹sa’da vaki ne Meryem’dedir

Muhabbet ehline vad-i Kerbelâ
Elestü bezminde olmufl müheyya
Böyle haber vermifl flâh›m Murtaza
Âfl›klar›n âh› Muharrem’dedir
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Yedi kat gök birden bafllar fi¤ana
fiehitlerin teni boyand› kana
Melekler ça¤r›fl›r lanet Mervan’a
Görün bu alemi ki ne demdedir

Bosnavî dökenler gözden hunabi
‹çerler Ali’den Kevser flarab›
Verdiler flüphesiz ana cevab›
fiehadet flerbeti bu mâtemdedir.

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, 2. bask›, ‹stanbul Maarif Kütüp-
hanesi, ‹stanbul 1956, s. 164) 
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SEYYAH DEDE 
(Do¤. ? – Ölm. 1908)

Cafer Sipahi’nin o¤ludur. Hac› Musa Baba veya Seyyah Dede
ad›yla an›l›r. Bir ara, Sivas Masum Pak dergâh›nda postniflinlik
yapm›flt›r. Adana’da, misafir kald›¤› evde, paras›na tamah edil-
mesi nedeniyle öldürülmüfltür. Baz› kaynaklarda da bu flairin
XVIII. yüzy›lda yaflad›¤› belirtilmektedir. 

Mâtem Ay›nda 

De ‹mam Hüseyni seven canlara 
Yans›n kan a¤las›n mâtem ay›nda 
Kerbelâ’da flehitlerin halini 
Bilsin kan a¤las›n mâtem ay›nda

Sak›ns›n olmas›n bu ayda hurrem 
Bilsin ol can bu ay mâh-› Muharrem 
Âh Hüseyn’im deyüp yarama merhem 
Sars›n kan a¤las›n mâtem ay›nda

Yas eyleyip kara giysin donunu 
A¤lamak ile geçirsin gününü 
fiehitler aflk›na kurban can›n› 
Versin kan a¤las›n mâtem ay›nda
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Muhabbet ile bildirsin özünü 
Kanl› yafl ile doldursun gözünü
Seyyah Dede topraklara yüzünü 
Sürsün kan a¤las›n mâtem ay›nda

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, 2. bask›, ‹stanbul Maarif Kütüp-
hanesi, ‹stanbul 1956, s. 431)
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ED‹B HARÂBÎ
(Do¤. 1853 – Ölm. 1917)

As›l ad› Ahmed Edip’tir. E¤itimini tamamlad›ktan sonra De-
niz Binbafl›l›¤› görevini üstlenmifl; görevi gere¤i, ‹stanbul’da ve
Rumeli’de bulunmufltur. 17 yafl›nda Bektaflili¤e intisab eden fla-
irin fliirleri yay›mlanm›flt›r. 

Mersiye

‹slâm olanlar nâdân olur mu
Bu hâle râz› vicdân olur mu
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Anlar bu nutku hakk› bulanlar
A¤lar bu hâle mümin olanlar
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Çok müselmanlar terk etdi dini
Heder eylediler fiâh-› Hüseyn’i
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu
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Dâvet edip de Kerb u belâ’ya
K›yd›lar eyvâh ol Müctebâ’ya
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Su vermediler ma‘sûm u pâke
Kan› döküldü o demde hâke
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Zeynep, Sekine, Leylâ, Züleyhâ
Feryâd ü zâra hep düfldü hayfâ
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Hep sabî s›byân oldu perîflân
Ya Rabbi bunlar nas›l müslüman
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Sadd ü lanet olsun Mervani’yâye
Hep kavm-i Süfyân oldu bahâne
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

Hüsn ü gam-hâr gel eyle ›zhâr
Güçdür Harâbî müphem bu esrâr
Âl-i Resûl’e isyân olur mu
Evlâd-› Hayder kurbân olur mu

(Edip Harâbî, Divân-› Edip Harâbî, Süleymaniye Kütüphanesi,
‹hsan Mahvî, no. 98, s. 388)
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BURHAN
(Do¤. 1855 – Ölm. 1908)

Sinop’ta do¤du. Bektafli saz flairlerindendir. fiairin kimli¤i
hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. Bu fliir, baz› kaynaklarda Bay-
burtlu Burhânî’ye, baz› kaynaklarda Deli Boran’a isnat edilmifltir. 

Ç›k›p çâr köfleyi seyran eyleyen
Yarelerin bende, ‹mam Hüseyin
Hak için can›n› kurban eyleyen
Yarelerin bende, ‹mam Hüseyin 

Müminlerin bâde sunar elinde
Ölsem gerek arzum vard›r yolunda
fiehit düfltün Kerbelâ’n›n çölünde 
Yarelerin bende, ‹mam Hüseyin 

Müminlerin gülbangini çekiyor
Aflk atefli bu sînemi yak›yor
Daha kan›n ›lg›t ›lg›t ak›yor
Yarelerin bende, ‹mam Hüseyin 

Kalbimin aynas›, gönlüm yaz›s›
El aman dergahtan yad etme bizi
Her dem bafl vurur gerçe¤in sözü
Yarelerin bende, ‹mam Hüseyin
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“Hel Eta” flan›nda okunur ayet
La-nazirsin “Kul huvallahü ahad”
Cümlemizi mahrum etme ta ebed
Yarelerin bende ‹mam Hüseyin

Hakikat evinde gizli s›r olan
Kamu müminlere destigîr olan
Sensiz bu dünyay› neylesin Burhan
Yarelerin bende, ‹mam Hüseyin 

(Ali R›za Öge, Bektafli fiairleri Antolojisi, ‹stanbul Belediyesi
Kütüphanesi, Yazmalar, no. 131, s. 115, 1243)
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XX. YÜZYIL





FEDÂYÎ BABA
(Do¤. 1855 – Ölm. 1940)

As›l ad› Konaflo¤lu Hüseyin, soyad› Gümüfl’tür. Amasya’n›n
merkez köylerinden Yass›çal’da do¤du. Bir müddet Amasya’da-
ki Kap›a¤a medresesine devam etti. E¤itimini yar›m b›rakarak
tasavvufa yöneldi. Ömrünün geriye kalan k›sm›n› çiftçilikle ge-
çirdi. fiiirleri, Abdullah Çelebi taraf›ndan “Amasyal› Fedâyî Baba
Divan›” (Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1991) ad›yla haz›rlanm›fl ve ba-
s›lm›flt›r. 

Âh Hüseyin Deyu Zâr Eder A¤lar

Mâh-› Muharrem’de mümin olanlar
Âh Hüseyin deyu zâr eder a¤lar
Yas›n çekip bahr-i umman dalanlar
Âh Hüseyin deyu zâr eder a¤lar

Afl›¤› fleydalar fi¤ana bafllar
Zâr eder iniler da¤ ile tafllar
Deryada bal›klar havada kufllar
Âh Hüseyin deyu zâr eder a¤lar

Yedi iklim kevn ü mekân çâr köfle
Cümle alem teaccübdür bu ifle
Deryâlar mevc urup gelir hurûfla
Âh Hüseyin deyu zâr eder a¤lar



Cennette huriler donun soyunur
Mâtem aylar›nda kara giyinir
Arflta melek feryat edüp ça¤r›fl›r
Âh Hüseyin deyu zâr eder a¤lar

Fedâyî’nin bafl› hünkâra ba¤l›
Kerbelâ ateflinden ci¤eri da¤l›
Muhammed torunu Ali’nin o¤lu
Âh Hüseyin deyu zâr eder a¤lar

(Abdullah Çelebi, Amasyal› Fedâyî Baba Divan›, Can Yay›nlar›,
‹stanbul 1991, s. 90)

‹mam Hüseyin

Tenimde can›m damarda kan›m
Dinim iman›m ‹mam Hüseyin 

Kalbim kuudum secdem sücudum
Maksud u mabudum ‹mam Hüseyin

Sav›m salat›m hacc-› zekat›m
Cümle tâat›m ‹mam Hüseyin

Ceddi peygamber pederi Hayder
Fatma’dan izhar ‹mam Hüseyin

fiüheda bafl› ak›tan yafl›
Hasan kardafl› ‹mam Hüseyin

Mahbub-i Rahman âleme sultan
Dertlere derman ‹mam Hüseyin

Gökteki günefl yerdeki nakkafl
Mümine s›rdafl ‹mam Hüseyin
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fiah-› evliya nur-› enbiya
Cümleden ala ‹mam Hüseyin

Rah-› fleriat pir-i tarikat
S›rr-› hakikat ‹mam Hüseyin

‹ncil-i Tevrat Zebur u Musa 
Kur’an’da mevcut ‹mam Hüseyin

Kütüb ü devran hükmeden sultan
Kaflif-i burhan ‹mam Hüseyin

Nübüvvet tac› güruh-› naci
Dünyan›n mevci ‹mam Hüseyin

Kastetti Yezit Harici mülhit 
Server-i flehit ‹mam Hüseyin

Dönmedi geri kestirdi seri
Ald› Kevser’i ‹mam Hüseyin

Ak›tt› kan› zinde etti can›
fiefaat kani ‹mam Hüseyin

Çok çekti derdi cennete girdi
Murada erdi ‹mam Hüseyin

Rey verdi Allah rahmeder her gah
Mümine penah ‹mam Hüseyin

fiehitler flâh› yedi burç mâh›
S›rr-› ilâhî ‹mam Hüseyin

Kenzimi açan müflkilim seçen
Güherler saçan ‹mam Hüseyin

Nesli oniki imam dört bafl› tamam
Hakt›r vesselam ‹mam Hüseyin
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Fedâyî fendi bofland› bendi
Mutlaka kendi ‹mam Hüseyin

(Abdullah Çelebi, Amasyal› Fedâyî Baba Divan›, Can Yay›nlar›,
‹stanbul 1991, s. 104-105)

Âh Hüseyin Deyu A¤lar Gezerim

Neyleyim dünyay› flan› flöhreti
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim
Ald› beni ‹mamlar›n firkati
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Do¤unca Cebrail kunda¤›n ald›
Arfltaki melekler secdeyi k›ld›
Böyle zat› Yezit flehit eyledi 
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Mâtem aylar›nda artar firak›m
Âh ü nâlân etmek benim merâk›m
Nâr-› ifltiyaktan yanar yüre¤im
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Zâr›m iflitenler kald›lar tana
Dediler teselli gerektir sana
Yüzbin ö¤üt versen kâr etmez bana 
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Cihan benim olsa flâd olup gülmem
Dest uzat›p çeflm-i giryân›m silmem
Çilekefl derviflim safây› bilmem
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Firdevs bahçesinin nevreste gülü
Gerçi ben âfl›k›m onun bülbülü
Görünür gözüme Kerbelâ çölü
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim
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Gönül mürgu seyrengâha ç›kt›kça
Kerbelâ’dan flehitlere bakt›kça
Ilg›t ›lg›t al kanlar› akt›kça
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Arfl-› semâvâtta gördüm nurunu
Aflk›na düflenler verir var›n›
Ali o¤lu Muhammedin torunu
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

Fedâyî derviflin derdi veremdir
Cihanda kâm ehli olanlar kimdir
Enîsim, munisim derdiyle gamd›r
Âh Hüseyin deyu a¤lar gezerim

(Abdullah Çelebi, Amasyal› Fedâyî Baba Divan›, Can Yay›nlar›,
‹stanbul 1991, s. 83-84)

fiefaat K›l Bize ‹mam Hüseyin

Ceddin nur serveri nur-i celildir
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin
Validen Fat›ma, atan Ali’dir
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

Ceddin için Hak buyurdu kad kefa
Ata’n›n hakk›nda indi Hel Eta
Validen vasf›d›r sure-i Taha
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

Kaza bela Hak’tan vahiy gelüptür
Bu saadet Hüseyn’e mansup oluptur
Derdi dert ehli olan has ve matluptur
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

Kurretü’l-ayn›md›r dedi peygamber
Hasan ve Hüseyin bu iki enver
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Mengüflü Fat›ma fiebbir-i fiübber
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

Enbiyalar hateminin mahremi
Evliyalar zümresinin imam›
Server-i flehidan›n fiah-› eman›
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

Muhammed Mustafa’n›n çi¤ni döflünde
Gece gündüz gezer idi peflinde
S›rat köprüsünde mîzân bafl›nda
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

Mümin olanlar›n amel defteri
Hüseyin’in elindedir ekseri
Fedâyî bendenin evrad ezkar›
fiefaat k›l bize ‹mam Hüseyin

(Abdullah Çelebi, Amasyal› Fedâyî Baba Divan›, Can Yay›nlar›,
‹stanbul 1991, s. 91-92)

Hüseyin ‹çin

Muharrem’de hep muhibbân a¤lar Hüseyin için
Rû-yi zemîn çark-› devran a¤lar Hüseyin için

Evliyalar enbiyalar ervahlar› ezâ ile
Cedd-i pâk-i peygamberân a¤lar Hüseyin için

Cebrâil haber verir Kerbelâ ifltiyâk›ndan
Cümle melâik âsümân a¤lar Hüseyin için

Hâricîler kasteyledi Ali evlad›n zümresine
Mümin, muvahhid, ehl-i imân a¤lar Hüseyin için

As›r›nda Beytullah kara donlar ba¤lad›
‹nleyip flimdi el’ân a¤lar Hüseyin için
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Nehirler sükunetle deryâlara kar›fl›r
fiâd mübârek bahr-i ummân a¤lar Hüseyin için

Günefl nûrun terkin eder dikkatle bak flavk›na
Seyyâreler mâh-i tâbân a¤lar Hüseyin için

Bunca tabipler geldiler zahm›na em bulmad›
Hekimlerin piri Lokman a¤lar Hüseyin için

Yas çeker dervifl Fedâyi tecdîd-i mâtem eder
Cânân r›dvân, hur-i g›lmân a¤lar Hüseyin için

(Abdullah Çelebi, Amasyal› Fedâyî Baba Divan›, Can Yay›nlar›,
‹stanbul 1991, s. 116)
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SIDKI
(Do¤. 1865 – ölm. 1928)

Tarsus’un Yenice köyünde do¤du. As›l ad› Zeynel Abidin’dir.
Efleli Han›m’la Mehmet Efendi’nin o¤ludur. Kardefliyle birlikte
medreseye devam eden flair, küçük yafl›nda babas›n› kaybetti. 12
yafl›nda Hac›bektafl dergâh›na giderek e¤itimini burada tamam-
lad›. 1893 y›l›nda Çorum’un Alaca ilçesinin ‹mad köyünden Ha-
tice Han›m’la evlendi. 1894 y›l›nda Merzifon’un Har›z köyüne
yerleflti. 

1911 y›l›nda efli Hatice Han›m vefat eder. 1912 y›l›nda Har›z
köyünden Naciye Han›m’la evlenir. 1915 y›l›nda Do¤u cephesin-
de Ruslara karfl› savafl›r. Bir kaç kez Anadolu, Suriye ve Irak yol-
culu¤una ç›kar. Har›z köyünde vefat eder. 

Önceleri Pervane mahlas›n› kullan›r. Gösterdi¤i sadakat nede-
niyle fleyhi Cemaleddin Efendi taraf›ndan kendisine verilen S›d-
k› mahlas›n› ölünceye kadar kullan›r. 

fiiirlerinin bir k›sm› torunu Muhsin Gül taraf›ndan “S›dk› Ba-
ba Hayat› ve Divan›ndan Örnekler” (Ankara 1984) ad›yla yay›m-
lanm›flt›r. 

“Nasihatname-i S›dk›” ile “Hürriyet ve Müsavat” adl› eserleri
henüz bas›lmam›flt›r. 

Girye-i Mâtem

Do¤du mâh-› mâtem giydi karalar
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek
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Günefl derunundan açt› yaralar
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Âdem ata âh ü zâra bafllad›
Hayretinden parma¤›n› diflledi
Havva ana gözlerini yafllad›
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Dedesi Muhammed kara ba¤lad›
Sekiz cennet, huri, g›lman a¤lad›
Fatma Ana yüre¤ini da¤lad›
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Atas› Ali’dir Hak’k›n aslan›
Yan›ndad›r Kamber ile Selman’›
Kan a¤lad› müminlerin sultan›
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Yezitler bilmedi hak peygamberi
Götürdüler ol mübarek serleri
Melûl oldu iki cihan serveri
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Güvercin kan›na kanat bat›rd›
Âh eyledi dertlerini art›rd›
Medine ehline haber götürdü
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Ümmü Seleme’de cevher barda¤›
Hat›r›na düfltü vasiyyet ça¤›
Kana dönmüfl Kerbelâ’n›n topra¤›
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Al kana boyand› nübüvvet mührü
Er olanlar çekti cevr ile kahr›
Atefllendi yand› Medine flehri
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek
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Büründü melekler kara libasa
Hüseyn’in dertleri gelmez k›yasa
Enbiya, evliya girdiler yasa
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Muharrem ay›nda kanlar kaynafl›r
Yüre¤ime odlar düfler koylafl›r
‹ns ü melek, kurtlar, kufllar a¤lafl›r
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

Bin üçyüz otuza kondu seneler
Yenilenir dertler, yanar sineler
S›z›lar yavrular, a¤lar analar
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

S›dk›’ya çeflmimin yafllar› ça¤lar
Sarsalan›r yerler, iniler da¤lar
Halis muhip olan her saat a¤lar
Âh Hüseyn’im ci¤er parem diyerek

(Muhsin Gül, S›dk› Baba Hayat› ve Divan›ndan Örnekler, Anka-
ra 1984, s. 113-115)

Girye-i Mâtem

Hilâl-i Muharrem oldu nümâyân 
A¤layal›m fiah Hüseyn’in aflk›na 
Yasa girdi mihr ile mâh âsümân 
A¤layal›m fiah Hüseyn’in aflk›na.

‹ki cihan fahri giydi kareler 
Açt› derûnumda türlü yâreler 
fiehit oldu gitti hep mah-pâreler 
A¤layal›m fiah Hüseyn’in aflk›na.

Hatice, Fat›ma, Haydar-› Kerrar 
A¤lar Kanber, Selman, Düldül, Zülfikâr 
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‹ns ile cin melek eyler âh ü zâr 
Ser-firâz-› flehîdeynin aflk›na.

Mâtem aylar›nda a¤lar muhibban 
Tutarlar orucun, keserler kurban 
Esirgenmez mülk ile mal, hân ü mân 
Can fedâd›r nûr-i aynin aflk›na

fiehit oldu mücâhitler gâziler 
Doldu feryat ile da¤lar yaz›lar 
Yand› susuzluktan yavru kuzular 
On iki nur imameynin aflk›na.

Bin üç yüz k›rk oldu flimdi seneler 
Firkat atefliyle yand› sineler 
Çok a¤lad› o çöllerde analar 
Çihardeh-i masumeynin aflk›na.

S›dk›’yâ gönlüme düfltü savafllar 
Akt› gözlerimden kan ile yafllar 
Gelin ba¤r›m›za vural›m tafllar 
Kerbelâ’da fiah Hüseyn’in aflk›na. 

(Muhsin Gül, S›dk› Baba-Hayat› ve Divan›ndan Örnekler, Anka-
ra 1984, s. 148-149)
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FAKÎRÎ 
(Do¤. 1866 – Ölm. 1932)

As›l ad› Cafer’dir. Malatya’n›n Yaz›han buca¤›n›n Karaca kö-
yünde do¤mufltur. Ümmidir. fiiirleri, baflkalar› taraf›ndan yaz›ya
geçirilmifl, geçimini çiftçilik ve culfal›kla sa¤lam›flt›r. Do¤du¤u
köyde vefat etmifltir. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

fiiirleri, Cemal Özbey taraf›ndan “Fakîrî Malatyal› Halk fiairi
Cafer Baba’n›n Hayat› ve fiiirler”, (Ankara 1954) ad›yla yay›mlan-
m›flt›r. 

‹mam Hüseyin’in Yas›

Bu dünyan›n ifli gücü hep fena 
Çekelim yas›n› güzel Hüseyn’in 
Bakî devlet bu imifl insana 
Çekelim yas›n› güzel Hüseyn’in

Ersem didar›na alsam murad›m 
Bir günün de¤emez var›m irad›m 
Yüzbin hac say›l›r varsan bir ad›m 
Çekelim yas›n› güzel Hüseyn’in

Yevmü’l-mahflerece hiç yas› gitmez 
Hep yâreler biter bu yâre bitmez 
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S›dk ile seveni kat’ümit etmez 
Çekelim yas›n› güzel Hüseyn’in

Evliyan›n, enbiyan›n yoludur 
Nebilerin, velilerin gülüdür 
Benzemez kimseye ‹bn-i Ali’dir 
Çekelim yas›n› güzel Hüseyn’in

Fakîr’in bu yoldan yoktur dönesi 
San›rs›n bin y›ld›r her bir senesi 
Kandan olmufl Ehl-i Beyt’in kur’as› 
Çekelim yas›n› güzel Hüseyn’in

(Cemal Özbey, Fakîrî Malatyal› Halk fiairi Cafer Baba’n›n Haya-
t› ve fiiirleri, Ankara 1954, s. 42)

Mersiye

Aciz kalm›fl Yezitlerin elinden
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 
Esir olmufl Kerbelâ’n›n çölünde 
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Yaz›p yedi iklime nâmeler sald›
Askerler çeküben üstüne geldi
Kerbelâ çölleri zâr ile doldu
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Emri nedir nehyi nedir bilmedi
Onda imamlara imdat olmad›
Da¤›ld› bafl›nda kimse kalmad›
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Ba¤land› Zülcenah ileri gitmez
‹mam zor ediyor ad›m›n atmaz
Yas› mâtem tutar melekler yatmaz 
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i
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Ba¤layuben su yolunu kestiler
Oklar at›p imamlar› bast›lar
Kimin flehit edip kimin ast›lar
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Gaml› yasl› do¤ar Muharrem ay›
Vermedi kâfirler bir içim suyu
Fatma Ana a¤lar vâh kuzum deyu
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Tâ küçük yafl›nda zindan›n kahr›
Bat›l› hak bilir böyledir zahri
Güzel imamlara verdiler zehri
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Gelmez yalan yere ahda duranlar
Belli oldu yolunda bafl verenler
Perperiflan oldu cümle erenler
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Ba¤lay›p bu¤uzu tuttu inad›n
Cehdetti kald›ra Ali’nin ad›n
Bu sana da kalmaz adû-y› bî-dîn
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i

‹mamlara mesken oldu Kerbelâ
Yezitlerden erdi her türlü belâ
Kalmad› ‹mam nesli hayf›n› ala
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

Hiç bilir olmad› derde çâre ne?
Hesaps›z sinemde bu çâk yâre ne?
Halim arzeyleyim sahip k›rana
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 
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Fakîr der: Sevdi¤im dilleri Kur’an
Can nas›l dayans›n bu hâli gören
Bülbül ötmez olmufl bahçeler viran
Gözü yafll› gördüm ben Ehl-i Beyt’i 

(Cemal Özbey, Fakîrî Malatyal› Halk fiairi Cafer Baba’n›n Haya-
t› ve fiiirleri, Ankara 1954, s. 37-38)

Kufiyanlara 

Bilmedi kadrini Âl-i Rasulün
Durma lanet oku, Kufiyanlara
Yedi deryalarda kumun say›s›
Durma lanet oku, Kufiyanlara

Hüseyin yoluna can kurban olsun
Kan ak›t gözünden dideler dolsun
Her dem akl›n, fikrin, virdin bu olsun
Durma lanet oku, Kufiyanlara

Yezit hileyinen geldi al›nan
Ço¤altt› tabiin genci mal›nan
‹ster vahfli ister yaman hal›nan
Durma lanet oku, Kufiyanlara

Zehri katil olsun nimeti, nan›
Elbet cehennemden ç›kmas›n can›
Mezhebi çürüktür hiç yoktur dini
Durma lanet oku, Kufiyanlara

Bildi¤i bu kadar sözü gedan›n
Tekmili Kur’an’da inen nidan›n
Fakîr der bu imifl emri Huda’n›n
Durma lanet oku, Kufiyanlara

(Cemal Özbey, Fakîrî Malatyal› Halk fiairi Cafer Baba’n›n Haya-
t› ve fiiirleri, Ankara 1954, s. 20-21)
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Lanetleme

Seyreyledim Kerbelâ’n›n çölünü
Kolu kalem Ali Abbas görünür
Ne söyleyim Ehl-i Beyt’in halini
Teflne lebli Ali Ekber görünür

Yas› mâtem oldu gecesi günü
Kanlara boyanm›fl gül nazik teni
Terketmifl u¤runa hep hanüman›
Haflimi merdanlar ensar görünür

Gitmez hayalleri dilimde methi
Günbegün kaylafl›r bu atefl kat›
Durmuyor, a¤l›yor Zülcenah at›
fiehitler serveri serdar görünür

Bu fani dünyaya ne tahammül var
‹flimiz gücümüz oldu âh ü zâr
Susuz flehit oldu hem Ali Asgar
fiah-› Necef Ali Haydar görünür

Hidayet eriflti Hür Hakk’› buldu
Adüvler içinde kana gark oldu
Güzel Hüseyin’e bir yi¤it geldi
Kuruldu haymeler meydan görünür

Çatal kubbeleri gelir karfl›ma
Hezâr lanet olsun katl-i fluma
Kolu ba¤l› esir giderse fiam’a
Bu gaml› gönlüme efkar görünür.

Kufeli durmad› aht›n› s›yd›
Hep bütün âlem kafire uydu
Yezit Ehl-i Beyt’in donlar›n soydu
Yüzü kara mel’un gaddar görünür
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Söndü flu âlemin flulesi söndü
Evlad-› Rasul’ün y›k›ld› bendi
Etti¤i yan›na kalacak sand›
Gelir sahip zaman mihar görünür.

Fakîr de: niyaz›m ol padiflaha
S›tk ile seveni düflürmez caha
Mülcemo¤lu kasteyledi ilaha
Ol azg›n s›fatl› bedhar görünür.

(Cemal Özbey, Fakîrî Malatyal› Halk fiairi Cafer Baba’n›n Haya-
t› ve fiiirleri, Ankara 1954, s. 45-47)

141



MUHAMMED LUTF‹
(Do¤. 1868 – Ölm. 12 Mart 1956)

Erzurum’un Hasankale ilçesinin K›nd›¤› köyünde do¤du.
Anneleri Seyyide Hatice Han›m, babalar› Hace Hüseyin Efen-
di’dir. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Hasankale’nin Sivasl› Ca-
mii’nde imaml›k yapmaya bafllad›. Hoca Muhammed Pir-i Küf-
revi’den hilafet ald›. 24 y›l Alvar köyünde imaml›k yapt›. 1939
y›l›ndan itibaren Erzurum’da ikamet etti. 

Alvar köyüne, babas›n›n yan›na defnedildi. 
fiiirleri, Hulâsatü’l-Hakay›k ( ‹stanbul 1996) ad›yla yay›mlan-

m›flt›r. 

Bugün Mâh-› Muharrem’dir

‹mam-› ümmetem bugün
Cem oldu ümmet gün-be-gün
Aldatd›z beni gûn-â-gün
Bugün mâh-› Muharrem’dir

Ravzadan beni ay›rd›z
Zâlim Yezit’e duyurduz
Kerbelâ’da ifl kay›rd›z
Bugün mâh-› Muharrem’dir 
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Ey Kûfiler ey bi-vefâ
fiâmilerde çokdur cefâ
Yezit’e verdiniz flifâ
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Ceddim habîb-i kibriyâ
‹mam-› cümle enbiya
Babam serdâr-› evliya
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Ceddim benim nûr-i hüdâ
Hayder babam flir-i Hudâ
Zehra anam hayrü’n-nisâ
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Evvel Hudâ’n›n aflk›na
Nûr-i hüdân›n aflk›na
‹flbu nidân›n aflk›na
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Davet etdiz hilâfete
Teklif etdiz fleriate
Yol gösterdiz flehâdete
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Esrâr-› Ahmed bizdedir
Nûr-i Muhammed bizdedir
Feyz-i muhabbet bizdedir
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Kerbelâ’da etdiz esir
Ahvalime Allah basir
Nusret-i Rabbim müstenir
Bugün mâh-› Muharrem’dir

Bugün hayrü’l-verâ a¤lar
Bugün hayrü’n-nisâ a¤lar
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Bugün nûr-i hüdâ a¤lar
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Bugün arfl-› berin a¤lar
Bugün rûy-i zemîn a¤lar
Bugün rûhu’l-emîn a¤lar
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Bugün bizi a¤latmay›n
Yüre¤imiz da¤latmay›n
Yollar›m›z ba¤latmay›n
Bugün mâh-› Muharrem’dir

Bugün bizi azâd edin
R›zaullâh› yad edin
Cedd-i âlâm› flâd edin
Bugün mâh-› Muharrem’dir

Dokuz kardeflim beraber
Üç o¤lum var nurdan eser
Birâder-zâdeler server
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

Garip düfldük bu illere
Söylendik dilden dillere
Gark olduk kandan göllere
Bugün mâh-› Muharrem’dir

Sâdâtlar flehit oldular
Tâze gül gibi soldular
Bütün cinâne doldular
Bugün mâh-› Muharrem’dir 

fiimdi biz flehit olunca
Haymeler atefllenince
Velvele arfla dolunca
Bugün mâh-› Muharrem’dir 
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‹mam ki kâne boyand›
Bu zulüm arfla dayand›
Gayret-i Hudâ uyand›
Bugün mâh-› Muharrem’dir

Lutfi diraz etme sözü
Yüreklere urma közü
Haflre dek ç›kmaz bu s›z›
Bugün mâh-› Muharrem’dir

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s. 158-
159)

A¤lar

Göründü hilal-i mâh-› Muharrem
Âdem a¤lar Havva a¤lar fiit a¤lar
N’oldu Kerbelâ’da zât-› mükerrem
‹dris a¤lar Salih a¤lar Nuh a¤lar

Habib-i Kibriya kurret-i ayni
Nice gül-gûn ettin o gül-cebini
Nas›l elvân ettin vech-i Hüseyn’i
Halil a¤lar gülzâr a¤lar nar a¤lar

Deryâ-y› melâhat dürdânesini
fiem’a-i Muhammed pervânesini
Zümre-i velâyet merdânesini
‹shak a¤lar Yakup a¤lar ‹s a¤lar

Gülzâr-› nübüvvet gül-i hamrâs›
Kenz-i maârifdir sadr-› sahrâs›
Kazâya r›zad›r sabr u sevdâs›
Yusuf a¤lar Yunus a¤lar Lut a¤lar

Ol hayrü’n-nisân›n nûr-i didesi
Hayder-i Kerrar’›n ber-güzidesi
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Bahr-i saadetin dür-feridesi
Musa a¤lar Harun a¤lar Tur a¤lar

Ahmed-i Muhtar’›n necm-i Mi‘rac’›
Enbiyaullah›n bafl›n›n tâc›
Mihr-i vefâ bezm-i vahdet sirâc›
Davud a¤lar Sultan a¤lar mur a¤lar

Hüseyn-i Kerbelâ mir’at-› hüda
Sadr-› safa zarf-› envar-› hüda
Emr-i hakka ruhun eyledi fedâ
‹sa a¤lar Meryem a¤lar Kuds a¤lar

Hüseyn-i müctebâ nûr-i hüdâd›r
Hüseyn-i Kerbelâ dürr-i vefâd›r
Hakk› seven daim Hakka fedâd›r
Cibril a¤lar Sidre a¤lar Ruh a¤lar

Sahrâ-y› Kerbelâ kan gülistân›
Bozuldu risâlet ba¤ u bostân›
Ehl-i Beyt’in soldu baharistân›
Ahmed a¤lar Mahmud a¤lar H›zr a¤lar

Deflt-i Kerbelâ’da güzeller flâh›
Mülk-i melahatda flehadet mâh›
Hüseyn’e muntaz›r Hakk›n dergâh› 
S›dd›k a¤lar muhtar a¤lar gar a¤lar

Kerbelâ’ya Âl-i aba ekilmifl
Kudret incileri yere dökülmüfl
Hayder-i Kerrar’›n kaddi bükülmüfl
R›dvan a¤lar g›lman a¤lar hur a¤lar

Teflne-dil Ehl-i Beyt feryât ederler
Hüseyn’in etraf›n alup giderler
Cilve-i rabbâni çare n’iderler
Zemin a¤lar zeman a¤lar gök a¤lar
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fiiddet-i harâret kemâl bulunca
Ehl-i Beyt’in dillerine dolunca
Risâlet ba¤›nda güller solunca
Seher a¤lar saba a¤lar gül a¤lar

Dürr-i yetim Hüseyn’in her sözleri
Dergâh-› Hakka’d›r güzel yüzleri
Kan yafl döker Ehl-i Beyt’in gözleri
Nergis a¤lar reyhan a¤lar Nil a¤lar

Kerbelâ çölünde can bülbülleri
Günefl pareleri Cibril gülleri
Nice al kan olmufl gül geysuleri
Susem a¤lar sünbül a¤lar gül a¤lar

Ali Ekber Âl-i Abâ reyhan›
Bahr-i Ehl-i Beyt’in dürr ü mercân›
Kamer-i melahat nur gülistân›
Kakül a¤lar geysu a¤lar tel a¤lar

Evlâd-› Ali’den o flir-gir Abbâs
Tarz-› Hayder tahsin eder gören nâs
Hüseyn’in halâs›n eyler iltimâs
Umman a¤lar tufan a¤lar cud a¤lar

Evlâd-› Hasen’den Kas›m nev-civân
Afitâb-i zeman mihr-i d›rahflân
Hattu hali kudret dür ile mercân
‹ncu a¤lar mercan a¤lar dür a¤lar 

Ba¤land› F›rat’›n her bir taraf›
Bilinmedi Ehl-i Beyt’in flerefi
Bu hikmeti bilir bilen arefi
Lokman a¤lar Numan a¤lar din a¤lar

Dideleri hunbâr Sekine gülber
Sâdâta çekilmifl flimflir ü hançer
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Pir ü civân sabi görür berâber
Nesim a¤lar Mansur a¤lar dar a¤lar

Evlâd-› peygamber bir bir gittiler
Derecât-› flehâdete yetdiler
Meydan› Hüseyn’e teslim ettiler
Melek a¤lar felek a¤lar hak a¤lar

Hayderâne ‹mam meydane girdi
Seyredenler zât-› Ahmed’i gördü
fiir-i Hudâvârî bir nâra urdu
Rüstem a¤lar Behram a¤lar Zal a¤lar

Câme-i Ahmed’i e¤nine geymifl
‹mame-i peygamberi sar›nm›fl
Nur-i Muhammed’i kat kat bürünmüfl
‹man a¤lar ‹slam a¤lar din a¤lar

Dide giryân ci¤er biryân o bir cân
Ederdi eflrâr› hak ile yeksân
Kanlar akar tafllar olurdu mercân
fiöhret a¤lar flevket a¤lar flan a¤lar

O demde eriflti emr-i ‹lâhi
Bir Allah’tan baflka yoktur penâhi
At›ndan ki düfltü velâyet flâh›
Levha a¤lar kalem a¤lar arfl a¤lar

Hüseyn’i seyr eder a¤lar peygamber
Bu bâzâra nâz›r fâtih-i Hayber
fiimr o gerdâna sal›nca hançer
Merdan a¤lar meydan a¤lar kan a¤lar

Haymegâhdan gördü ‹mam› alkan
Ehl-i Beyt eyledi amân bir fi¤ân
Arfl› deler geçer bu âh-› sûzân
Piran a¤lar civan a¤lar can a¤lar 
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Bütün eflya kan yafl a¤lard› ol gün
Nehr ü bâhir kanlar ça¤lard› ol gün 
Bu derd gönülleri da¤lard› ol gün
Hacer a¤lar flecer a¤lar bar a¤lar

Muhammed Lutfi’nin ba¤r› delinsin
Pârelensin beden ruhu al›ns›n
Muhibb-i hânedan kimdir bilinsin
Gedâ a¤lar sultan a¤lar hân a¤lar

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s. 154-
158) 
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HÂFIZ KÂM‹L
(Do¤. XIX. Yüzy›l – Ölm. XX. Yüzy›l)

As›l ad› Hüseyin’dir. Divri¤i’nin Erikli köyünde do¤mufl ve
ölmüfltür. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve XX. yüzy›l›n bafllar›n-
da yaflam›flt›r. Halk aras›nda Böcekli Hoca ad›yla an›lan flair, baz›
fliirlerinde Nazmi mahlas›n› da kullanm›flt›r. Uzun süre ‹stan-
bul’da kalm›flt›r. Deliflmen bir tav›r sergileyen flairin “Ya Haydar”
diyerek gezdi¤i ve bir süre timarhanede yatt›¤› belirtilmektedir. 

‹mam Hüseyin 

Evlad-› Ali’dir flehitler bafl›
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin
Durma revan eyle gözümde yafl›
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin

Atan fiâh-› Merdan ârifler gölü
Hep âfl›klar ondan ö¤rendi dili
Cümlesine keflfettirdi bu yolu
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin

fiah Hasan zehiri ald› eline
fiehadet suresi geldi diline
Vak›f oldu fiah Hüseyn’in haline 
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin 
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Tekmili oniki ‹mam’da buldu
Hemen ‹mam Zeynel yadigâr kald›
‹mam Bak›r Cafer mans›b›n ald›
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin 

Kaz›m Musa Ir›za’n›n özüne
Yafllar geldi Tâkî Nâkî gözüne
Kanlar akt› Kerbelâ’n›n yüzüne
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin

Hasanü’l-Askeri âh›n tazeler
Mehdi sahip-zaman etsin gazalar
Seyfullah oduna yans›n muzular
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin 

Seyyid Rasulullaha talip olmuflum
Bektafl-i Veli’dir nâl-i nâliflim
Hâf›z Kâmil Kerbelâ’da kal›fl›m
Can sebil eyleyen ‹mam Hüseyin 

(‹brahim Aslano¤lu, Sivas Meflhurlar›, Sivas 2006, c. I, s. 402-
403) 
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BASR‹ BABA
(Do¤. 1874 – Öl. 25 Ocak 1949)

Üsküdarl›d›r. Ad› ve mahlas› Basrî’dir. Lise ö¤reniminden
sonra Kapal›çarfl›’da ya¤l›kç›l›k yapm›flt›r. Kadirî, Rufâî, Uflflâkî
tarikatlar›na intisap etmiflse de Bektaflilik’te karar k›lm›flt›r. Ka-
racaahmat mezarl›¤›nda yatmaktad›r. 

fiiirleri, Kaz›m Hac›meyliç taraf›ndan “Hasan Basri Tapt›k Ba-
ba Nefesleri”, (Yedi ‹klim Yay›nlar›, ‹stanbul 2001) ad›yla yay›m-
lanm›flt›r. 

Biz Tâbi-i Hüseynîyiz 

Tevellâ ehliyiz sûfî
Biz tâbi-i Hüseynî’yiz
Sevdik onu olduk sâfî
Biz tâbi-i Hüseynî’yiz 

Sev Hüseyn’i ez-cân u dil
Hakka Hüseynî’dir delil
Hüseynî’dir zât-› celil
Biz tâbi-i Hüseynî’yiz 

Hüseynî’yim diyen kifli 
Ç›kar›r kalbden teflvîfli
‹ncinmez andan bir kifli
Biz tâbi-i Hüseynî’yiz 
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Hüseynîlerdedir dermân
Anlardad›r ikrâr imân
Âmirdir bu nutk-› Kur’ân
Biz tâbi-i Hüseynî’yiz 

Hüseyn’in râh›nda Basrî
Terk etdi cân ile s›rr›
Salâ ey ârifân cehri
Biz tâbi-i Hüseynî’yiz 

(Kaz›m Hac›meyliç, Hasan Basri Tapt›k Baba Nefesleri, Yedi ‹k-
lim Yay., ‹stanbul 2001, s. 68)
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SÜKÛTÎ
(Do¤. 1876 – Ölm. 1959)

As›l ad› Mehmet Öz’dür. Hatice Han›m’la Hamza Efendi’nin
o¤ludur. Tokat’›n Turhal ilçesinin Kuytu köyünde do¤mufltur.
Keçeci Baba Tekkesi postniflini Derûnî Baba’n›n e¤itiminden
geçmifltir. Derûnî Baba, durgun ve sakin tavr› nedeniyle flaire
Sükûtî mahlas›n› vermifltir. 

Askerli¤ini bitirdikten sonra do¤du¤u köye dönerek evlenir,
ömrünün kalan k›sm›n› bu köyde geçirir. Bu evlilikten iki o¤lu,
üç k›z› olur. Mezar› do¤du¤u köyün kabristan›ndad›r. 

Mâh-› Muharrem’de Mâtem Ay›nda

Seyreyledim gördüm kevn ü mekan›
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda
Kurban verdim seri bafl› bu can›
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

Ç›kt›m bakt›m Kerbelâ’n›n çölüne
Kan kar›flm›fl göz yafl›n›n seline
Ali’m Zülfikar’› alsa eline 
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

Muhammed Ali’dir dinim iman›m
Hasan Hüseyin’dir bahr-i umman›m
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Yetifl imdad›ma Zeynel Abidin
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

Muhammed Bak›r’a secdeye indim
Cafer-i Sad›k’a yönümü döndüm
Musa-y› Kaz›m’›n aflk›na yand›m
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

‹mam er-R›za’d›r dest-i dâman›m
fiah Tâkî be-Nâkî cisminde can›m
Kerbelâ çölünde ak›yor kan›m
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

Hasan Al’Asker’e belim ba¤lad›m
Muhammed Mehdi’den içtim de kand›m
Feryat edip gece gündüz a¤lad›m
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

Cennet-i Âlâ’da Kevser ›rma¤›
Hazreti Fat›ma dinin çera¤›
Sükûtî derviflin artar fira¤›
Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda

(Sabri Yücel, Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetiflen Ünlü Kifli-
ler, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 260-261) 

Hüseyin-i Kerbelâ’n›n Aflk›na 

fiu sineme bir od düfltü yan›yor
Hüseyin-i Kerbelâ’n›n aflk›na 
Ba¤land› bentlerim çark›m dönmüyor
Hüseyin-i Kerbelâ’n›n aflk›na 

Elestü’de özüm Hakk’a ba¤lad›m
Hak aflk›na sinelerim da¤lad›m
Serim verdim bin belaya u¤rad›m 
Hüseyin-i Kerbelâ’n›n aflk›na 
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Gözümü gafletten açt›m uyand›m
Binbir çiçek bir irenge boyand›m
Rahmetine s›¤›nm›fl›m efendim
Hüseyin-i Kerbelâ’n›n aflk›na 

Sükûtî murad›m gelip gitmeye
Çok flükür pirimiz vard›r tutmaya
Hünkâr’›n gülleri biz’unutmaya
Hüseyin-i Kerbelâ’n›n aflk›na 

(Sabri Yücel, Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetiflen Ünlü Kifli-
ler, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 265-266) 
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DERV‹fi EDNÂ
(Do¤. 1878 – Ölm. 1928)

Çorum ili merkez ilçeye ba¤l›, ilçe merkezine 32 km. uzakl›k-
ta Karahisar (Karasar) köyünde do¤mufltur. As›l ad› Mehmet’tir.
Dervifl Ednâ fliirlerinde kulland›¤› mahlast›r. Babas›n›n ad› Bek-
tafl, annesinin ad› Fadik’tir. ‹ki erkek bir k›z olmak üzere üç kar-
defltiler. 

Ömrünü dostlar› ile muhabbetle geçiren Dervifl Ednâ, 50 yafl-
lar›nda bu dünyadan göç etmifltir. Kabri, do¤du¤u Karahisar kö-
yündedir. Soyundan gelen k›z› Behiye ile Behiye ve Halil ‹bra-
him’den olma torunlar› yaflamaktad›r. Köyünde de h›s›m ve ak-
rabalar› bulunmaktad›r. 

fiiirleri Mehmet Çevik taraf›ndan “Çorumlu Halk Âfl›klar› Der-
vifl Ednâ ve Fedâî” (Çorum 2008) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

Yine Dalgaland› Gönlümün Kuflu 

Yine dalgaland› gönlümün kuflu 
Didemden ak›tt›m kan ile yafl›
fiehitler serveri ol imam bafl›
Bizi güldürmedi ‹mam Hüseyin

Seni sevenlerin gönlün görüyon
Aray›p özünde gevher buluyon
Murat isteyene murat veriyon
Bizi güldürmedi ‹mam Hüseyin
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Yezit’in ervâh› kara tafl oldu
Kerbelâ içinde kanlar cofl oldu
fiehitler içinde imam bafl oldu
Bizi güldürmedi ‹mam Hüseyin

Fat›ma Ana’m da gömle¤in açt›
Yer ile gö¤e de zelzele düfltü
Sevdi¤i olan› bir yana seçti
Bizi güldürmedi ‹mam Hüseyin

Ey fiimir’i melun kastime düfltü
Cebrail, Mikail müflkülün seçti
‹mam Hüseyin efendim ol avu içti
Bizi güldürmedi ‹mam Hüseyin

Dervifl Ednâ’m kan›m akar ol yana
Dü cihan bekçisi ol bedr-i maha
Kancalar taksalar dönmem billaha 
Bizi güldürmedi ‹mam Hüseyin

(Mehmet Çevik, Çorumlu Hak Âfl›klar› Dervifl Ednâ ve Fedâî,
Çorum 2008, s. 45)

Sabret Bakal›m

Kerbelâ’da kafirin askeri kat kat
‹mam Hüseyin’e çok oldu zahmet
fiefaat etmeye geldi Muhammed
Düflün Kerbelâ’y› sabret bakal›m

Har›n o¤lu Hür olmufltur orada
Har o¤luna ça¤›rm›flt›r s›rada
Ebul Kas›m eremedi murada
Düflün Kerbelâ’y› sabret bakal›m

Yirmi dört bac› deveye bindiler
Bindiler de fiam’a do¤ru indiler
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Gör ol Mervan, fiimir ne ifllediler
Düflün Kerbelâ’y› sabret bakal›m

Kerbelâ cenginin s›ras› geldi
Ehl-i Beyt olan ahd›nda durdu
Yetmifl üç yerinden hançer vuruldu
Düflün Kerbelâ’y› sabret bakal›m

Dervifl Ednâ’m o zaman da bu zaman
Ne yaman kast eyledi fiimir-i Mervan
Ali Asgar’› yan›yor hem büryan 
Düflün Kerbelâ’y› sabret bakal›m

(Mehmet Çevik, Çorumlu Hak Âfl›klar› Dervifl Ednâ ve Fedâî,
Çorum 2008, s. 68)
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SEYY‹T MAHZÛNÎ
(Do¤. ? – Ölm. 1940)

As› ad› Seyyit Gazi’dir. Kangal ilçesinin Yellice köyündendir.
fiiirlerinde Zünûbî, Seyyit, Seyyit Gazi, Mahzûnî mahlaslar›n› kul-
land›.

A¤lan Hüseyin Aflk›na 

Bugün mâh-› Muharrem’dir
A¤lan Hüseyin aflk›na 
Müflerreftir, mükerremdir
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Cedd-i pâki Mustafâ’d›r
Atas› fiîr-i Hudâ’d›r
Anas› Hayrü’n-Nisâ’d›r
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Bunu farz eyledi Allah
Mümin olan der eyvallah
Çekin yas›n, giyin silah
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Görün Kas›m’›n halini
Nâ-murad koydu gelini
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Soldurdu taze gülünü
A¤lan Hüseyin aflk›na 

‹mam dedi mihriban›m
Elveda ey fiehribân’›m
Cümlenize hânümân›m
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Rukiye, Sakine, Zeynep
Saçlar›n› yoldular hep
Haymegâha doldu Arap
A¤lan Hüseyin aflk›na 

‹mam dedi ben dönemem
Yolumdan geri kalamam
Ben daha sizi göremem
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Develere zâr-› giryan
Bindirdiler uryan, buryan
Gö¤e direklendi güyan
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Onuncu günün tamam›
Günlerden Cuma eyyam›
fiehit ettiler ‹mam’›
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Serin gönderdiler fiam’a
Yezit duydu erdi kama
Lanet okun o bednâma
A¤lan Hüseyin aflk›na 

S›dk ile girmeyen yasa
Gösterifl eyleyen nasa
Anlar tabidir hannasa
A¤lan Hüseyin aflk›na 
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Hak’t›r ferman›n verici
Gizli iflleri görücü
S›dk ile tutun orucu
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Sevenler F›rka-y› Naci
Mümin, müslim, kardefl, bac›
Feryat edin ac› ac›
A¤lan Hüseyin aflk›na 

Mahzûnî yand› âfl›klar
Kalbi Hakk’a muvaf›klar
Durma ey ba¤r› yan›klar
A¤lan Hüseyin aflk›na 

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi V, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 175) 
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HÜZNÎ
(Do¤. 1879 – Öl. 1936 )

Yozgat’ta do¤du. Afla¤› Nohutlu mahallesinde ikamet eden
Mehmet Dervifl Efendi’nin o¤ludur. 4 yafl›nda iken babas›n› kay-
beden flair, ‹btidai ve ‹dadi e¤itiminden sonra Sa¤›r Mustafa
Efendi Medresesi’nde ö¤renimini sürdürmeye çal›flt›. ‹mkans›z-
l›k nedeniyle medreseyi b›rakarak Zab›t katipli¤i görevine baflla-
d›. Haymana ve Zile’de tabur imaml›¤› yapt›. Bir ara Edirne K›r-
ka¤aç’ta kald›. Hastal›¤› sonucu Haydarpafla Hastanesi’nde teda-
vi gördü. Hava de¤iflimi ile Yozgat’a gönderildi. Toplam askerli-
¤i 13,5 senedir. Askerden sonra köylerde fahri imaml›k yapt›. 

‹lk evlili¤ini Atiye Han›m’la gerçeklefltirdi. ‹kinci evlili¤ini
Zeynep, üçüncü evlili¤ini Refika Han›m’la yapt›. fiiirlerinde
Hüzni ve Hizbî mahlaslar›n› kullanan flair, Yozgat’ta vefat etti.
Divan’› bas›lm›flt›r. 

Hüseyn-i Kerbelâ Derdi

‹den bu kaddimi dutâ
Hüseyn-i Kerbelâ derdi
K›lan bu çeflmimi derya
Hüseyn-i Kerbelâ derdi

Benim bu derdimi zahid
‹den günden güne zaid
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Hüseyn’in mâtemi flahit
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

Hezâr lanet o hayvana
Güruh-i cins-i Mervan’a
Boyand›ran k›z›l kana
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

Aman saki yetifltir su
Ci¤er yand› kebap her su
Beni böyle eden ya hu
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

Medet saki medet öldüm
Bir içiyim sana geldim
fiu derdi bafl›ma ald›m
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

Sabâ lutfet kerem eyle
Hüseyn’e hâlimi söyle
Koyan mâtemde âh böyle
Hüseyn-i Kerbelâ derdi

‹deydim hançeri üryan
Salayd›m haine her an
Seherde itdi¤im efgan
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

Derunum döndü külhane
Vücudum misl-i pervâne
‹den naçizi divane
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

Ne Eflatun deva eyler
Ne Lokman bir flifa eyler
Derundan hofl nida eyler
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 
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Bu Hüznî hüzn ile nâlân
‹düp eyler gam› giryan
Bu derde var ise derman
Hüseyn-i Kerbelâ derdi 

(M. Öcal O¤uz, Yozgatl› Hüznî, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Yay›nlar›, Ankara 1988, s. 67-68)
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SÛZÎ
(Do¤. 1879 – Ölm. 1944)

Tokat ilinin, Erbaa ilçesinin, Keçeci köyünde do¤du. Babas›,
Abdulganio¤ullar›ndan Mehmet Bey’dir. fiairin as›l ad› Ali Öz-
kan’d›r. 1899 y›l›nda Tokat’›n Zile ilçesine yerleflmifl, 20 y›l ö¤re-
nim görmüfltür. Zile’nin Kurup›nar köyünde y›llarca imaml›k
yapm›fl, 1944 y›l›nda vefat etmifltir. 

fiiirleri, Mehmet Ali Erdin taraf›ndan haz›rlanm›fl “Sûzî Diva-
n›” (‹zmir 1976) ad›yla bas›lm›flt›r. 

Hasan ‹le Hüseyin’in

Emrindedir kamu âlem
Hasan ile Hüseyin’in
Onlar› anlatamaz kalem
Hasan ile Hüseyin’in 

Fat›ma’n›n gül cemali
Eriflilmezdir kemali
Gitmez gözümden hayali
Hasan ile Hüseyin’in 

Hilal gibi kalem kafllar
Tel tel olmufl y›lan saçlar
‹ki çifte kardefller
Hasan ile Hüseyin’in 

166



Oturur Murtaza dizinde
Nur par›ldar yüzünde
Ol fleker flirin sözünde
Hasan ile Hüseyin’in 

‹ki melek yüzlü bakar
Simas›ndan nurlar akar
Vücudu gül gibi kokar
Hasan ile Hüseyin’in

Bembeyaz k›rm›z› güller
Söyleflir dili bülbüller
Dedeleri bak›p güler
Hasan ile Hüseyin’in

Kaynafl›r kan› özünden
Mest olur flirin sözünden
Kucaklar öper yüzünden
Hasan ile Hüseyin’in 

Sûzî bunlar nurdur ezel
Kah aç›k, kah gizli gezer
Bulunmaz benzeri güzel
Hasan ile Hüseyin’in 

(Mehmet Ali Erdin, Sûzî Divan›, ‹zmir 1976, s. 76-77)

Kabul Et Kurban› ‹mam Hüseyin

Kerbelâ çölünde cihan›n flâh›
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin
Sensin müminlerin son s›¤›na¤›
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Abdal Musa Sultan irfana gele,
Yezit’in bafl›na bin kara belâ
Def edip üstümüzden yabana sala,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

167



Kurdular ezeli yolu, erkan›,
Ak›yor Kufe’de Müslim’in kan›
Koydu flehzadeler yoluna can›,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Celal Abbas F›rat yolunu açt›,
Kerbelâ çölünde kan›n› saçt›,
Oldu Hakk’a kurban, can›ndan geçti,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Ebül-Kas›m arfl›n, kürsün ziyas›,
Al kana kar›flt› elin k›nas›,
Çad›rda analar çekerler yas›,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Ali Ekber gö¤ün dire¤i,
Bakar, fiah Hüseyin, yanar yüre¤i,
Hak yolunda kurban olmak dile¤i,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

‹brahim, ‹smail, Mina’ya gitti,
Önünde Cebrail koç kurban etti,
Yetmiflüç pehlivan can kurban etti,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Hak Muhammed Ali okur “er-rahman…”
fiah Hasan, Hüseyin isyana bakman,
Sizi sevenleri odlara yakman,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

‹mam Zeynel has bahçenin bülbülü,
Bak›r-› Cafer’in kokuyor gülü,
Bunlard›, Hüda’n›n has›, makbulü,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Musa Kaz›m’a k›lal›m nazar,
Ir›za, kurban› deftere yazar,
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Tâkî ve Nâkî bir dosttur ezel,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

Askeri, Mehdi’den ol H›z›r Bali,
Hünkar Hac› Bektafl, fieyh Mahmut Veli,
Sûzî, gönlünden ç›kar flüpheyi,
Kabul et kurban›, ‹mam Hüseyin

(Mehmet Ali Erdin, Sûzî Divan›, ‹zmir 1976, s. 42-44)

El Aman ‹mam Hüseyin

Gönlüme bir atefl düfltü yanar›m
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.
fiu ba¤r›m› aflk oduna da¤lar›m
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.

Benim çektice¤im, yarin mihneti,
Sa¤olsun, düflmanlara versin rahat›,
Kul olup, kap›nda ettim hizmeti,
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.

Hint’te, Acemistan’da, M›s›r’da, Kars’ta
Hep bütün sevenler ça¤r›fl›r dosta,
Kald›r karanl›¤›, koyma sen yasta…
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.

Cem olur, düflmanlar, kald›r›r bafl,
Bize zulmederler, hem yavafl yavafl;
Âlem flâh›, gel cara ulafl!.
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.

Bilmem ne kusurum, etti¤im günah?
Bize cevredenler daima bî-mâh
Bütün sevenlere sen oldun penah
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.
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Ali nesli evlad› nerde var ise,
Cufl edip, bizleri çekerler yasa,
fiikayetim vard›r, Celal Abbas’a
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.

Sûzî, der hastad›r hep yaslar› tutan,
Kerbelâ’da yatar Hür, flehit atan,
S›tk›nan ça¤›ran›n car›na yeten
El aman ‹mam Hüseyin, el aman!.

(Mehmet Ali Erdin, Sûzî Divan›, ‹zmir 1976, s. 57-58)

Hüseyn’in Mâtemidir Bu

Geldi çatt› Muharrem
Hüseyn’in mâtemidir bu
Kalmad› m› hiç seven?
Hüseyn’in mâtemidir bu..

Muhammed Ali bendesi,
Kamu çekerler hep yas›
Hasan, Hüseyin’in ziyas›
Hüseyn’in mâtemidir bu

Bilin ‹mam’›n yas›n›
Soldurdular Abbas’›n›
fiehit ettiler Kas›m’›
Hüseyn’in mâtemidir bu

Hakk›n huri melekleri
Kabul oldu dilekleri
Parelendi Ali Ekber’i
Hüseyn’in mâtemidir bu

Murtaza’n›n Zeynep k›z›,
Yürekte göynüyor özü,
Sarard› soldu mah yüzü
Hüseyn’in mâtemidir bu
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K›zlar yolar saçlar›
fiehit o¤ul, kardafllar›
Gider süngüde bafllar›
Hüseyn’in mâtemidir bu

Kalbi Abidin goncas›,
Yürekten ç›kmaz ac›s›…
A¤lar Sekine bac›s›
Hüseyn’in mâtemidir bu

Bak›r, Cafer çekti ceza,
Kan a¤lad› Kaz›m, R›za,
Ne diyem, ne söyleyem size…
Hüseyn’in mâtemidir bu

Tâkî, Nâkî’ye sür yüzü
Askeri’ye ba¤la özü
Niçin a¤laman ey Sûzî!...
Hüseyn’in mâtemidir bu

(Mehmet Ali Erdin, Sûzî Divan›, ‹zmir 1976, s. 71-72)
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KA⁄IZMANLI CEMAL HOCA
(Do¤. 11 Ekim 1883 – Ölm. 17 fiubat 1957)

Ka¤›zman’›n Paflaba¤› (Çam›fll›) köyünde do¤du. As›l ad› ‹s-
mail’dir. Annesinin ad› fierife, babas›n›n ad› Abdullah’t›r. Küçük
yaflta Kur’an okumaya bafllad›, haf›zl›¤›n› tamamlad›. Nakfli tari-
kat›na ilgi duydu. Medreseye devam etti. “Turan” soyad›n› ald›.
fiiirlerinde Kul Cemal, Cemal Hoca mahlaslar›n› kulland›. Zaman
zaman soyad›n› da mahlas olarak kulland›. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Yezit’e lanet olsun niçin uydu hevaya?
Allah Allah bu ne hal yapt› Ehl-i Abâ’ya?
Hasan’a a¤u verdi, zulmetti flahzâdeye
Ümmet gözün kör ola, hele gel bu sahraya
fiimir çald› hançeri gerdan-› hub zibaya
Lanet ola o kelbe, düfle kahr-› Huda’ya
Esen yeller haber ver, bu hali Murtazâ’ya
De ki: Çifte kuzular gitti dar-› bekâya
Âl-i Yezit zulmünün sesi ç›kar semaya
Bu ne cefâd›r Allah, evlâd-› Mustafa’ya

Hüseyin, attan düfltü, sahra-y› Kerbelâ’ya
Cibril, kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya

Çifte küpesi düfltü, arflurrahman a¤l›yor
Kürsü kalm›fl karars›z, kevn ü mekan a¤l›yor
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Levh-i mahfuz kalemi, emri ferman a¤l›yor,
Secdede Cibril a¤lar, melekler kan a¤l›yor,
Sekiz cennet, yedi nâr, heft asuman a¤l›yor,
Mâtemdedir y›ld›zlar, mah-i taban a¤l›yor,
Gün yüzün gubar alm›fl, cümle cihan a¤l›yor,
‹dris secdeye düflmüfl, hur-i g›lman a¤l›yor,
Seher yeli durulmufl, durgun umman a¤l›yor,
Kerbelâ çöllerinde çifte civan a¤l›yor.

Hüseyin, attan düfltü, sahra-y› Kerbelâ’ya
Cibril, kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya.

Hasan’›n a¤u içti, leb-i sukker âh çeker
Hüseyin at›ndan düfltü, kime flikâr âh çeker
Nerde kalm›fl acaba bak zülfikar âh çeker
Ali’nin on bir o¤lu yerde yatar âh çeker
Fatma Ana ci¤eri s›zlar s›zlar âh çeker
Ümmü Gülsüm, Rukiye çifte nigar âh çeker
‹brahim, Kas›m a¤lar k›lar zâr zâr âh çeker
Hatice Ana duymufl, yavrum diyer âh çeker
Meryem, Asiye gelmifl a¤lar a¤lar âh çeker
Havva, Hasan, Hüseyn’im diyer diyer âh çeker.

Hüseyin, attan düfltü, sahray› Kerbelâ’ya
Cibril, kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya.

Medine da¤lar›nda süsenle, sümbül a¤lar
Taksirat nedir atmaz esmez oldu yel a¤lar
Da¤lar ingil ingilder, sular sarhofl sel a¤lar
Cümle kufllar figanda, bak dertli bülbül a¤lar
Viranede baykufllar, hû çeker yil yil a¤lar
Kerbelâ’ya kulak ver, sahra a¤lar, çöl a¤lar
Biten otlar bafl e¤mifl, çimen, çiçek, gül a¤lar
Lanet ola Yezit’e flah u geda kul a¤lar
Ey Murtazâ gel yetifl, binekte Düldül a¤lar
Hasan’›n a¤u içmifl göz yafllar› göl a¤lar
Kerbelâ imdat ister, gözler seni yol a¤lar
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Hüseyin, attan düfltü, sahray› Kerbelâ’ya
Cibril, kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya.

Hazreti Adem, âlî-flân, nebi ziba a¤lad›
‹dris, Firdevs içinde kasr-› a’lâ a¤lad›
Nuh ile Hud, Salih‘i düfltü zâra a¤lad›
‹shak nebi, ‹brahim, ‹smail, Harun a¤lad›
Yakup, Yusuf, fiuay›p, Lût hem de Yahya a¤lad›
Zekeriya zikrinde, Tur’da Musa a¤lad›
Mekke, Medine, Kubeys, Tur-i Sina a¤lad›
Dahi Harun’la Davut, Süleyman’da a¤lad›
Dertli Eyyub’la Cercis, ‹lyas da a¤lad›
Elyasa, Zülküfl’ü hem Meryem, ‹sa a¤lad›

Hüseyin, attan düfltü, sahray› Kerbelâ’ya
Cibril, kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya 

Âl-i Yezit boyad› çifte kuzun al kana
Ey server-i enbiya sen bunu de, Sübhan’a
O gün ola göreydim Yezit düfle nirâna
S›rattan seyredeydim, geçer iken o yana.
Cümle nebiyle ümmet, sallanarak cinana
Huriler karfl› gelir, Hüseyin’le Hasan’a
Fatma Ana flad olur, müjdeler gider r›dvana
fiehitlerin sultan› vuslat bulur canana

Hüseyin, attan düfltü, sahray› Kerbelâ’ya
Cibril, kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya.

Cemal Hoca Yezit’i yara tabflur kahrola
Âh çekuben a¤la gel, zâra tabflur kahrola
Lanet âl-i Yezit’e ere tabflur kahrola
Yüz ondört sûrede ki s›rra tabflur kahrola
Hazreti nurdan düflen tere tabflur kahrola
Yüz suhufun serveri çâra tabflur kahrola
Binbir kelam tuhfesi Tûr’a tabflur kahrola
Bu davay› tehir et, haflre tabflur kahrola
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Âl-i Yezit sevk olur, nara tabflur kahrola
Al›r bu tad› anda, Bir’e tabflur kahrola

Hüseyin attan düfltü sahray› Kerbelâya
Cibril kurban haber ver kabrinde Mustafa’ya.

(fiahin Köktürk, Geçifl Sürecinde Bir Âfl›k Ka¤›zmanl› Cemal Ho-
ca, Hece Yay›nlar›, Ankara 2007, s. 295-298)
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FEDÂÎ
(Do¤. 1886 – Ölm. 14. 03. 1919)

Fedâî Dede Çorum’un Mecitözü ilçesine ba¤l› Köseeyüp kö-
yünde do¤mufltur. As›l ad› ‹brahim’dir. Fedâî, deyifllerinde kul-
land›¤› mahlast›r. Babas›n›n ad› Mehmet Ali, annesinin ad› Fat-
ma’d›r. Fedâî Dede’nin soyu Haydar Sultan’dan gelmektedir. 

Fedâî Dede henüz otuz üç yafl›nda iken Erzurum’da flehit ol-
mufl, cephedeki arkadafllar› taraf›ndan Erzurum’da bir tepeye
defnedilmifltir. Kabrinin nerede oldu¤u bilinmemektedir. So-
yundan gelen torunlar› ve akrabalar› köyünde yaflamaktad›r. 

fiiirleri Mehmet Çevik taraf›ndan “Çorumlu Halk Âfl›klar› Der-
vifl Ednâ ve Fedâî” (Çorum 2008) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

Mersiye 

Kurretü’l-ayni habibim nur-i çeflm-i Haydar’›
Hatice, Fat›ma ci¤er pare masumlar›
Siyasette koydunuz fiah Hüseyin gibi serveri
Hürmet etmek böyle midir hazreti peygambere
fiah Hüseyin’i siz flehit ettiniz gelmediniz merhamete

Üstünüze vacip iken Ali evlad›na ettiniz biat
Kufe’den fitneyi saçt›n›z fiah Hüseyin’i ettiniz davet
Hakk›n›zda lanet buyurdu dört kitap yedi ayet 
Hürmet etmek böyle midir hazreti peygambere
fiah Hüseyin’i siz flehit ettiniz gelmediniz merhamete
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Bilmediniz flu cihanda ne idi baki duran
Ali evlad› hakk›nda okunur dört kitap Ümmü’l-Kur’an
Y›kt›n›z dinin binas›n› eylediniz viran
Hürmet etmek böyle midir hazreti peygambere
fiah Hüseyin’i siz flehit ettiniz gelmediniz merhamete

Bu hakaretler yak›fl›r m› cism-i pak-i Haydar’a
Yar›n ne cevap vereceksiniz hazreti peygambere
fiah Hüseyin’i nas›l lay›k gördünüz hançere
Hürmet etmek böyle midir hazreti peygambere
fiah Hüseyin’i siz flehit ettiniz gelmediniz merhamete

Fedâî der viran ettiniz Ehl-i Beyt hanesini
fiah Hüseyin âh ile da¤lad› sinesini
Korkmadan nas›l y›kt›n›z Ehl-i Beyt binas›n› 
Hürmet etmek böyle midir hazreti peygambere
fiah Hüseyin’i siz flehit ettiniz gelmediniz merhamete

(Mehmet Çevik, Çorumlu Hak Âfl›klar› Dervifl Ednâ ve Fedâî,
Çorum 2008, s. 115)
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MELÛLÎ
(Do¤. 1892 – Ölm. 14 Kas›m 1989)

As›l ad› Karaca’d›r. Afflin’in Kötüre köyünde do¤du. 9-10
yafllar›nda e¤itime bafllad›. 18-20 yafl›na kadar e¤itimini sürdür-
dü. Ticaretle ilgilendi. 1986 y›l›nda efli Ba¤dat Han›m’› kaybetti.
Do¤du¤u köyde vefat etti. 

Meydan-› Kerbelâ

Çok flükür aç›ld› bize bugün meydan-› Kerbelâ 
Biz imamlar varisiyiz, miras›m›zd›r bu bela
An›n için bafl›m›za Yezitler açt› bin bela
Ac›s›n bu halimize o güzel mazlumlar flâh›
Ç›kt› göklere dayand› yetim mazlumlar›n âh›

fiekmetti iflte felek göründü bize akibet
Çevirdi her yan›m›z› tükenmez derd-i mihnet
Yaraland› ci¤erimiz, kalmad› sab›r ve takat
Ac›s›n bu halimize o güzel mazlumlar flâh›
Ç›kt› göklere dayand› yetim mazlumlar›n âh›

Bu âh u fi¤an›m›za yatan flehitler uyand›
A¤lad› gökte melekler ye’s-i mâtem ba¤lad›
Biz de¤il, bunu duyan bütün insanlar a¤lad›
Ac›s›n bu halimize o güzel mazlumlar flâh›
Ç›kt› göklere dayand› yetim mazlumlar›n âh›
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Melûlî’yim bu ateflin duman›n› gören yoktur
Allah’›n r›zas› için bir teselli veren yoktur
Ac›n›p bu halimize yetimleri soran yoktur
Ac›s›n bu halimize o güzel mazlumlar flâh›
Ç›kt› göklere dayand› yetim mazlumlar›n âh›

(Latife Özpolat-Hamdullah Erbil, Melûlî Divan› ve Alevili¤in,
Tasavvufun, Bektaflili¤in Tarihçesi, Ankara Bask› y›l› yok, s. 36)

Bende ‹ken Ben Hüseyn’e

Bende iken ben Hüseyn’e
Gayr›ya minnetim nedir? 
O bana padiflah iken
Gayr›ya minnetim nedir? 

Budur murad›m her zaman
Ayr›lmas›n gönlüm bir an
Düflman olsa cümle cihan
Gayr›ya minnetim nedir? 

Kimse bakmasa yüzüme
Hiç melal gelmez özüme
Odur görünen gözüme
Gayr›ya minnetim nedir? 

O hüda-i ekber iken
Hem zünub-i gaffar iken
Böyle bir flâh›m var iken
Gayr›ya minnetim nedir? 

Melûlî’yim bu pazar›m
Gayrilere yok nazar›m
fiah Hüseyin der gezerim
Gayr›ya minnetim nedir? 

(Latife Özpolat-Hamdullah Erbil, Melûlî Divan› ve Alevili¤in,
Tasavvufun, Bektaflili¤in Tarihçesi, Ankara Bask› y›l› yok, s. 37) 
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YED‹HARF
(Do¤. 1892-94? – Ölm. 1938) 

As›l ad› Hasan Hüseyin fiahin’dir. Malatya’n›n Hekimhan il-
çesinin Beykent (Ardahan) köyünde do¤du. Bir müddet sonra
Sivas ilinin, Gürün ilçesinin Ma¤ara köyüne yerleflti. Osmanl›-
Rus savafl›na kat›ld›. Savafltan sonra Kangal ilçesinin köylerinde
ö¤retmenlik yapt›. Harf devriminden sonra da ö¤retmenli¤ini
sürdürdü. Ma¤ara köyünde vefat etti. fiiirleri ve Hz. Ali’ye met-
hiyelerden oluflan “Fazilet” adl› eseri bas›lmam›flt›r. 

Ya Hüseyn-i Kerbelâ 

Ehl-i Beyt akl›mdan ç›kmaz
Ya Hüseyn-i Kerbelâ 
Her tabip yaraya bakmaz
Ya Hüseyn-i Kerbelâ 

Kerbelâ’d›r sana vatan
Atefl görmez sana yeten
Mahrum kalmaz mâtem tutan
Ya Hüseyn-i Kerbelâ 

Budur sözüm derim sana
Hal›m gören beyan sana
Mürvet flefkat eyle bana
Ya Hüseyn-i Kerbelâ 
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Geldim maksuda erme¤e
Güzel cemalin görme¤e
Efli¤ine yüz sürme¤e
Ya Hüseyn-i Kerbelâ 

Yediharf’in medh-i yari
Güman eden inkar sar›
O kullardan etme bâri
Ya Hüseyn-i Kerbelâ 

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi V, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 73) 

Âh Senin Dertlerin ‹mam Hüseyin 

Habip Mustafa’n›n nur-i ay›n›
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin
Kast eden mel’ûnun cehenneme can›
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Nesl-i pâkin nur-i Ahmed Murtaza
Hatice, Fat›ma ol Hayrü’n-Nisa
Dertlerinden müyesserdir Kerbelâ
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Vatan-› hass›nda kald› gözümüz
Her seherde ya Hüseyn’dir sözümüz
Rûz-i mahfler rûflen eyle yüzümüz
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Aç›l›rd› güller Ali terinden
fiehitlik flan›na geçti serinden
Neler çektin o mel’ûnun elinden
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

fiehitler flâh›s›n yâ cedd-i a’lâ
Sefa sayd›n serine gelse bir bela
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Yediharf mâtemde âh eder hâlâ
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi V, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 74)

Rahmet Ehl-i Beyt’e Lanet Yezit’e

Kerbelâ ahvali düfltü hat›ra
Rahmet Ehl-i Beyt’e lanet Yezit’e
Zalim fiimir el vurunca sat›ra 
Rahmet Ehl-i Beyt’e lanet Yezit’e

Kafirler a¤uyu verdi Hasan’a
Zulumetli gör ne k›ld› Hüseyn’e
Sad-hezaran lanet o ehl-i kine
Rahmet Ehl-i Beyt’e lanet Yezit’e

‹mamlara ne yapt› zaht-› nekkar
Ekme¤i afl› haram ehl-i inkar
Lanet seza onlara daim ey yar
Rahmet Ehl-i Beyt’e lanet Yezit’e

‹btida Ali’dir flehitler bafl›
Mahflere kalm›flt›r mazlumun ifli
Ehl-i Beyt aflk›na dökelim yafl›
Rahmet Ehl-i Beyt’e lanet Yezit’e

Yediharf ahvali dedin mi yara
Ancak bu yaraya o merhem çala
Her iki cihanda yüzleri kara
Rahmet Ehl-i Beyt’e lanet Yezit’e

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi V, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 77) 
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Yetifl ‹mam Hüseyin

Yine mâtem geldi Huda’dan bize
Bugün günün yetifl ‹mam Hüseyin
Nahak yere nedir bize bu ceza
Bugün günün yetifl ‹mam Hüseyin

Asumana ç›kt› halk›n feryad›
Daima iflkence zalimin derdi
Kanl› gömle¤inin kan› hürmeti 
Bugün günün yetifl ‹mam Hüseyin

Gece gündüz uyku görmez bu gözler
Yalvarmadan aciz kald› bu yüzler
Ancak sana geçer naz ü niyazlar
Bugün günün yetifl ‹mam Hüseyin

Üryan büryan el att›lar var›ma
Ac›d›lar garip hüsran hal›ma
Hak emridir raz› olduk ölüme
Bugün günün yetifl ‹mam Hüseyin

Yediharf’im elim çektim fenadan
Bir dem kurtulmad›m dertten beladan
Yaral›y›m ben ayr›ld›m o flahtan
Bugün günün yetifl ‹mam Hüseyin

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi V, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 80) 
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TÂKÎ
(Do¤. 1894 – Ölm. 27 Temmuz 1974)

Afflin ilçesinin Yaz›belen köyünde do¤du. As›l ad› Muham-
med Özgül’dür. Küçük yaflta babas›n› kaybetti. Birinci Dünya
Harbi’nin patlak vermesi sonucu askere al›nd›. Asker dönüflün-
de evlendi, çifçilik ve köy imaml›¤› yapt›. Ankara, ‹stanbul, Kon-
ya ve Adana’ya seyahatlar etti. Hacca gitti. Son günlerinde Afflin
ilçesinde ikamet eden flairimiz hastal›¤› sebebiyle tekrar köyüne
döndü. Do¤du¤u köyde vefat etti. fiiirlerinin bir k›sm› o¤lu Me-
lik Gazi Özgül taraf›ndan “Kelam Meyvesi ve Gelece¤e Bak›fl” ad›y-
la bas›lm›flt›r. 

Kerbelâ Vak’as›

Kerbelâ’da olan hali
Git de âfl›k dilinden sor
Yezitler ba¤lam›fl yolu
fiah-› Merdan gülünden sor

Tufan gibi geldi belâ
Nazil oldu gonca güle
fiah Hüseyn’im düfltü çöle
Kerbelâ’n›n yolundan sor
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Susuzluktan yanan cana
Nas›l buna can dayana
Yezit gelmez hiç imana
Dalaletten kalandan sor

K›rd›lar flâh›n dal›n›
Düflürdüler hem gülünü
Süleyman’›n kufl dilini
Zümrüt Anka bilenden sor

Yezit kurtaramaz bafl›
Küfür dolu içi d›fl›
Kardafl ak›t gözden yafl›
Kayg›lara dalandan sor 

Söyle fiah Hüseyn’i söyle
Yürek yans›n kayg› ile
Nedir hikmet, kader böyle
Türlü ibret alandan sor

Hasan Hüseyn gözüm nurum
Muhabbeti canda yerim
Çok sever Mevla-y› kerim
Mustafa’n›n bal›ndan sor

Yezit’in tafl olmufl özü
Onunçün karad›r yüzü
Fat›ma’n›n can› gözü
‹nci mercan telinden sor

Tâkî der ki yanar içim
Mevla’m ba¤›fllar m› suçum
Ecel bir gün çeker göçüm
Giden gelmez gelenden sor

(Ömer Hakan Özalp’in arflivinden)
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fiah Hüseyn’im

Yezitlerde yoktur perde
Zulmettiler fiah Hüseyn’im
fiehit olup düfltü yere
Zulmettiler fiah Hüseyn’im

fiimir mel’un açt› yara
Lanet olsun yüzü kara
Kan ak›t›p düfltün yere
Zulmettiler fiah Hüseyn’im 

Budur böyle kader ferman
Dizinde kalmad› derman
Eyledin can›n› kurban
Hak yoluna fiah Hüseyn’im 

Susuzluk can›n da¤lad›
Yaran› kimler ba¤lad›
Yerler, gökler kan a¤lad›
Zulmettiler fiah Hüseyn’im 

Melekler gelip ulaflt›
Kerbelâ yerin dolaflt›
Kan›n topra¤a bulaflt›
Kader böyle fiah Hüseyn’im

fiehribanu ne ifl tutar
Hasret ile yan›p tüter
Tâkî kula kayg› yeter
Yand› ci¤er fiah Hüseyn’im 

(Ömer Hakan Özalp’in arflivinden)
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HASAN ÇA⁄LAR
(Do¤. 1903 – Ölm. 1992)

Malatya’n›n Yaz›han ilçesinin Karaca köyünde do¤du. Koca
‹brahim Baba evlatlar›ndan ‹smail Baba’n›n o¤ludur. Asker dö-
nüflünde çiftçilikle u¤raflt›. Mahiri ve Fakîrî ile sohbetlerde bu-
lundu. Malatya’da vefat etti. Mezar› do¤du¤u köydedir. fiiirle-
rinde Hasan ve Ça¤lar mahlaslar›n› kulland›. 

Ölmez Yaflar Gider ‹mam Hüseyin

fiu çark-› devranda tarih koynunda
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin
Muhammed Ali’nin as›l soyundan
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin

Hürriyet arslan› hak kahraman›
Kan›yla parlatm›fl dini iman›
Yeflerir her mevsim geçmez zaman›
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin

Nas›l tarif olsun çekilen çile
Evlat, ayal, cümle dostlar› bile
Yetmifl üç kurbanlar kervan› ile
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin
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Cefadan, ezadan korkup sinmeyen
Kazadan beladan yönün dönmeyen
Zulüme, bat›la boyun e¤meyen
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin

Yi¤itler yi¤idi as›l asas›nda
‹ncidir saklan›r kalp kasas›nda
Modas› bozulmaz mert yasas›nda
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin

Bunlar Ehl-i Beyt’i o çöl üssüzdü
Ci¤erler yaral› yanm›fl susuzdu
Bir yan› kesilmifl biri kolsuzdu
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin

Hasan ac›lar iç hayal destinden
Sarhofl al ay›km›fl gam›n mestinden
Ezilmifl s›zlayan ba¤r›n üstünden
Ölmez yaflar gider ‹mam Hüseyin

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi V, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 104-105) 
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RIZA
(Do¤. 1903 – Ölm. ?)

Kangal’›n D›fll›k köyünde do¤mufltur. As›l ad› Ali R›za Ar›-
soy’dur. Kusuri mahlasl› flair Hasan Fehmi Ar›soy’un o¤ludur.
‹ki y›l kadar Divri¤i Rüfldiyesi’ne devam etti. Askerli¤ini bitirin-
ce orduda kald›, S›hhiye Astsubay› olarak görev yapmaya baflla-
d›. 1936 y›l›nda Emniyet’e geçti. Polislik görevini yürütmekte
iken orta ve yüksek ö¤renimini tamamlad›. Baflkomserli¤e kadar
yükseldi. 1965 y›l›nda emekliye ayr›ld›, Ankara’ya yerleflti. 

Ehl-i Beyt’in Yi¤itleri

Gönlümüzde ç›ban bafl›
Kerbelâ’n›n flehitleri
Unutulmaz andan nafli
Ehl-i Beyt’in yi¤itleri

Akl›m›zdan nas›l ç›kar
Gönlümüzü oda yakar
Ali Asgar suya bakar
Su vermez fiam Yezitleri

Ali Ekber binip ata
Gözünü dikmifl F›rat’a
Su vermediler bu zata
Muaviye’nin pelitleri

189



Bunca mahluk suya kanm›fl
Âh Sakine susuz yanm›fl
Babas›n›n dilin emmifl
Kesilmifl de ümitleri

Felek baht› yar etmemifl
Mel’un Ömer âr etmemifl
Pend-i Hüseyn kâr etmemifl
Yoldan ç›km›fl c›f›tlar›

Alev saçar çöl Kerbelâ
K›zg›n günefl yakar hâlâ
Saç›n yolar Ümmü Leyla
Görüp cabbar anitleri

Esir olmak daha beter
‹mam Zeynel hasta yatar
R›za durmaz küfür atar
Gördükçe ol yezitleri,

(‹brahim Aslano¤lu, Sivas Meflhurlar›, Sivas 2006, c. II, s. 301-
302) 
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ENGÜNÎ
(Do¤. 1911 – Ölm. 1 A¤ustos 1988)

Amasya’n›n merkez Yeflilöz köyünde do¤an flairin as›l ad›
Mehmet ‹nan’d›r. Amasyal› Fedâyî Baba taraf›ndan yetifltirilmifl-
tir. Hem usta bir ozan, hem de alevi dedesidir. 

Gece Gündüz Âh ü Zâr›m Kerbelâ 

Yanar flu sinemin aflk› sönmüyor
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ
Akar gözlerimin yafl› dinmiyor
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ

Seher vakti kalkar figan ederim 
Da¤l›d›r yüre¤im emi n’iderim
Can›m› yoluna kurban adar›m 
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ

‹zin sürüp izlerini izlerim 
Âh ederim sinem yanar s›zlar›m 
Hüseyin aflk›na a¤lar gözlerim
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ

Bütün Ehl-i Beyit kara ba¤lad› 
Fatma Ana ci¤erini da¤lad› 
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Cihan duydu kuru çaylar ça¤lad› 
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ 

Uçan turnalara soras›m gelir
Var›p divan›na duras›m gelir
Velayet güllerin deresim gelir 
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ 

Engünî’yem feryat eder a¤lar›m
Aflk elinden sinem od’a da¤lar›m
Bahar seli gibi akar ça¤lar›m
Gece gündüz âh ü zâr›m Kerbelâ 

(Sabri Yücel, Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetiflen Ünlü Kifli-
ler, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 174-175) 
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BEKTAfi KAYMAZ
(Do¤. 12. 4. 1913 – Ölm. 21. 07. 1978)

Malatya’n›n Arguvan ilçesinin Eymir köyünde do¤du. Molla
‹smail’in torunu, Ali Kaymaz’›n o¤ludur. 

‹lk e¤itimini köyünde yapt›. 17 yafl›nda evlendi. 20 yafl›nda
askere gitti. Askerli¤ini bitirdi¤i günlerde eflini kaybetti. O gün-
lerde kardefli de vefat etti. Kardeflinin dul kalan efliyle evlendi. 

1944 y›l›nda Akçada¤ Köy Enstitüsü’ne ba¤l› E¤itmen Kur-
su’na kat›ld›. Dört y›l e¤itmenlik yapt›. Verilen ücreti düflük bu-
lan Kaymaz, Hekimhan ilçesinin Çanakp›nar köyüne tayininin
ç›kmas› nedeniyle görevinden istifa etti. Elde bulunan fliirleri
“A¤›t” ad›yla kitaplaflt›r›ld›. 

Kerbelâ fiah›

Gece gündüz sevdas›na dald›¤›m
Kerbelâ flâh›n› arzular gönül
Kumlu çöllerine kurban oldu¤um
Kerbelâ flâh›n› arzular gönül

Ne gelir elimden uzak yollar›
Hiç solar m› o sultan›n gülleri
Nuruna boyanm›fl Irak çölleri
Kerbelâ flâh›n› arzular gönül
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Medayim taht›nda o Selman piri
Musa-i Kaz›m’d›r Ba¤dat’›n gülü
Necef’e yüz sürmek dünyan›n var›
Kerbelâ flâh›n› arzular gönül

Hak nasip eylese Ba¤dat’a varsam,
Ol fiah-› Merdan’› Kamber’den sorsam,
Kabul eylese de hizmetin görsem,
Kerbelâ flâh›n› arzular gönül

Kerbelâ’da yatan nazl› kuzular,
Of çektikçe yarelerim s›z›lar,
Âfl›k Bektafl her gün sizi arzular
Kerbelâ flâh›n› arzular gönül

(Âfl›k Bektafl Kaymaz, A¤›t, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 28)

‹mam Hüseyin

Seher vakti ço¤al›yor dertlerim
Dertlerimin bafl› ‹mam Hüseyin
Arfla direk oldu âh ile zâr›m
Dertlerimin bafl› ‹mam Hüseyin

F›rat’a yol ister alemdar Abbas
Gelmifl f›rsat vermez o ‹bni Vakkas
Susuz flehit oldu Hasanü’l-Asgar
Dertlerimin bafl› ‹mam Hüseyin

Geldi f›rsat vermez münaf›k zahit,
Kuruldu haymeler ço¤ald› a¤›t, 
Ehl-i Beyt’in ilk kurban› Hür flehit
Dertlerimin bafl› ‹mam Hüseyin

Elvan olmufl Ali Ekber’in donlar›
Kafir harap etti hanümanlar›
Zalim flehit etti hep ihvanlar›
Dertlerimin bafl› ‹mam Hüseyin
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Ali o¤lu dünyay› yasa bat›rd›,
Ehl-i Beyt’i Yezit fiam’a götürdü,
Bektafl’›n derdini bine yetirdi
Dertlerimin bafl› ‹mam Hüseyin

(Âfl›k Bektafl Kaymaz, A¤›t, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 31)
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ZEYNEL BABA
(Do¤. 1914 – Ölm. 18. 9. 1990)

Ankara’n›n Beypazar› ilçesinin Karaflar nahyesinde do¤du.
‹lkokulu burada bitirdi. 1929 y›l›nda Ankara’ya giderek çal›flma-
ya bafllad›. Evlendi, askerli¤ini yapt›, ticaretle u¤raflt›. 1950 y›l›n-
da Basri Baba’n›n müridi Ziya Baba’dan nasip, ‹zmir’deki Tavas-
l› Hüseyin Haki Baba’dan icazet ald›; baba oldu. 

fiiirleri, Abdurrahman Güzel taraf›ndan “Zeynel Baba Hayat›,
Sanat› ve fiiirleri”, (Ankara 1991) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

Ya Hüseyin

S›rr-› mahbûb u Hudâ
Mustafâ’s›n ya Hüseyin
Sahib-i lutf u atâ
Murtazâ’s›n ya Hüseyin

Sana gülle dokunan
fiefâat kimden umar
Vâris-i hulk-i hasen
Mücteba’s›n ya Hüseyin

Gerçek Allah’›n yolu
Mutlaka senden geçer
Sen Muhamed hakk›çün
S›rr-› Hüdâ’s›n ya Hüseyin
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Hak kelâm›n› duyan
Emr-i Rasul’e uyan
Dost için cana k›yan
Ahde vefâs›n ya Hüseyin

Biçâre miskinlere
Mazlûm ve düflkünlere
Kap›n bekleyenlere
Lûtf u atâ’s›n ya Hüseyin

Âyet-i Kur’an dili
Sâki-i Kevser eli
Gösteren do¤ru yolu
Sahip livâs›n ya Hüseyin

Nesl-i pâk-i Mürsel’in
Evvelin ve âhirin
Hüsn-i ahlâk› dinin
Bekâs›s›n ya Hüseyin

Gece gün zikrin ile
Ya Hüseyin al ele
fiefâat k›l Zeynel’e
Çün atâs›n ya Hüseyin

(Abdurrahman Güzel, Zeynel Baba Hayat›, Sanat› ve fiiirleri,
Ankara 1991, s. 39)

Bugün Mâh-› Muharrem’dir

Bugün mâh-› Muharrem’dir
K›yametten haber vard›r
Müminlerin gözü nemdir
Tecelliden eser vard›r

Allah’›n hikmeti çoktur
Rasulünden gizli yoktur
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Ehl-i Beyt’i zat› pakdir
Kur’an içre haber vard›r

Bunda akl›n ifli yoktur
Kader bir at›lm›fl oktur
Cennetle cehennem hakt›r
Azap sevap keder vard›r

fiah Hüseyn’i bilenlere
Önünde can verenlere 
Ahde vefa k›lanlara
Aç›k va’d-i kerem vard›r

Zeynel Hak’k› duyanlara
Her emrine uyanlara
Yoluna bafl koyanlara
Büyük müjde haber vard›r.

(Abdurrahman Güzel, Zeynel Baba Hayat›, Sanat› ve fiiirleri,
Ankara 1991, s. 74)

Hüseyin

Bu gece gönlüme bir günefl do¤du
Bakt›m o günefle ancak Hüseyin
Ruhum o güneflten zevkini buldu
Doyulmaz zevkine ancak Hüseyin

De¤ifltim dünyay› iflte bu isme
B›rakt›m aflk›ndan ukbay› bile
Bir nazar eyledim gönül evine
Gönlümün güzeli ancak Hüseyin

Gurretü’l-ayn›d›r ol Mustafa’n›n
Zat›n›n mir’at› hem Murtaza’n›n
Ci¤er paresidir Fatma Ana’n›n
Bilmifl ol bu varl›k ancak Hüseyin
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Bütün ehl-i halin odur emeli
Onunla kuruldu dinin temeli
Hüseyin diyenin kalmaz kederi
Gönüller cilas› ancak Hüseyin

Zeynel Hüseyin’den dur olma zinhar
Yad et Hüseyin’i sen leyl ü nehar
Azmetmek istersen vuslata diyar
O diyar›n flâh› ancak Hüseyin

(Abdurrahman Güzel, Zeynel Baba Hayat›, Sanat› ve fiiirleri,
Ankara 1991, s. 110)
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HAYDAR ACAR 
(Do¤. 1916)

Sivas ilinin ‹mranl› ilçesinin Kond›lan köyünde do¤an flairin
kimli¤i ve yak›n çevresi hakk›nda bilgi edinemedik. 

F›rat suyun Yezitiler ba¤lad›
Masumlar›n ci¤erini da¤lad›
Felekler de âh çekiben a¤lad›
fiehit düfltü Fat›ma’n›n kuzusu
Al kan oldu Kerbelâ’n›n yaz›s›

Hüseyin at›ndan çün yere düfltü
Gören Ehl-i Beyt’in ci¤eri piflti
Melekler a¤lad› zelzele düfltü
fiehit düfltü Fat›ma’n›n kuzusu
Al kan oldu Kerbelâ’n›n yaz›s›

Hüseyin’in akt› hep k›z›l kan›
Kalmad› vücutta takat derman›
Hak yoluna kurban eyledi can›
fiehit düfltü Fat›ma’n›n kuzusu
Al kan oldu Kerbelâ’n›n yaz›s›

Bafllar›n› m›zraklara takt›lar
Çad›rlar› ya¤malay›p yakt›lar
Cesetler üstünde at oynatt›lar
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fiehit düfltü Fat›ma’n›n kuzusu
Al kan oldu Kerbelâ’n›n yaz›s›

Ehl-i Beyt’e böyle oldular düflman
Bu kanl› vakaya olmad› piflman
Âfl›k Haydar der ki zalimdir flaflmam
fiehit düfltü Fat›ma’n›n kuzusu
Al kan oldu Kerbelâ’n›n yaz›s›

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 404)

201



fi‹NAS‹ KOÇ
(Do¤. 1916 – Ölm. 1990)

Elaz›¤’›n Pertek ilçesinde ba¤l› köylerin birisinde do¤du. Ai-
le bir müddet sonra Erzurum’un Hasankale ilçesine tafl›nd›. fia-
ir orada büyüdü, e¤itimini tamamlad›. E¤itmenlik yapt›. Emekli
olunca Ankara’ya yerleflti. Ankara’da vefat etti. 

fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?

Gelin canlar feryat fi¤an edelim
fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?
Mâteme gark olup yas›n tutal›m
fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?

Kavm-i tu¤yan hakk› inkar ettiler
Do¤ru yoldan sap›p e¤ri gittiler
Ak›bet Ehl-i Beyt’e zulmettiler
fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?

Gelip Kerbelâ’ya kurdular mesken
Yap›lan zulümler dillere destan
Onlar› rahmetten dur etti Rahman
fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?
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fiah Hüseyin flehit oldu Kerbelâ’da
Zeynep’le Gülsüm sabretsin bu derde
Mümin olan mâtem tutar bu ayda
fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?

fiinasi yanar hanedan aflk›na
Mürvet senden yard›m eyle düflküne
Muhammed Mustafa, Ali aflk›na
fiehid-i Kerbelâ Hüseyin nerde?

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, c. V, s. 269) 
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HÜSEY‹N SÜRMEL‹
(Do¤. 1918)

Mufl ilinin, Varto ilçesinin, Onp›nar köyünde do¤du. Geyik
Han›m’la Ali Efendi’nin o¤ludur. 1946 y›l›nda Fatma Han›m’la
evlenir, askere gider. 1955 y›l›nda Ankara’ya tafl›n›r. T. C. Merkez
Bankas›’nda odac› olarak çal›flmaya bafllar. Kendi imkan›yla bir
gece kondu yapar. Çocuklar› olmad›¤› için 1967 y›l›nda Türkan
Han›m’la evlenir. Bu evlilikten 2 o¤lu, bir k›z› olur. 1984 y›l›nda
kendi iste¤iyle emekli olur. fiiirlerinde Kul Hüseyin mahlas›n›
kullanm›flt›r. fiiirleri, Ozan Naçari taraf›ndan haz›rlanm›fl “Ana-
dolu’nun Çileli Ozan› Hüseyin Sürmeli” ad›yla yay›nlanm›flt›r. 

Eserleri

Kul Hüseyin, Ayy›ld›z Yay›nlar›, 1994.
Anadolu’nun Çileli Ozan› Hüseyin Sürmeli, Ankara bask› y›l›

yok.

Sensin

Sensin benim gül sevdi¤im
Pirim güzel ‹mam Hüseyn
Sende vard›r çok dile¤im
Pirim güzel ‹mam Hüseyn
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Ancak sensin merd-i meydan
Kerbelâ’dan kurdun meman
Benim bafl›m sana kurban
Pirim güzel ‹mam Hüseyn

Lanet olsun o Yezit’e
Hem o lain piç Ziyad’e
Dahi Ömer ‹bn-i Sa’d’e
Pirim güzel ‹mam Hüseyn

Nurdan bir perde aç›ld›
Mümin münkirden ayr›ld›
Hür evvela bafl›n› verdi
Sana güzel ‹mam Hüseyin

Sakine hep feryat eder
Yer ile gök durmaz titrer
Kul Hüseyin a¤lar gider
Pirim güzel ‹mam Hüseyn

(Halk Ozan› Naçari, Anadolu’nun Çileli Ozan› Hüseyin Sürme-
li, Ankara bask› y›l› yok, s. 8-9, 18-19, 265) 
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ÂfiIK SEY‹T MEFTÛNÎ
(Do¤. 1920 – Ölm. 28. 5. 1982)

Malatya’n›n Arguvan ilçesinin Kuyudere (eski ad› Minayik)
köyünde do¤du. As›l ad› ‹brahim Memo Temiz’dir. Babas›n›n
ad› Hasan’d›r. Annesi, Hasan Hüseyin Orhan’›n k›z kardefli Ha-
tice Han›m’d›r. 

Küçük yaflta babas›n› kaybeden flair, evlilik ça¤› geldi¤inde
day›s›n›n k›z› A¤gül Han›m’la evlenmifltir. Day›s›ndan saz çal-
may› ö¤renmifltir. 

1964 y›l›ndan itibaren fliirlerinde Seyit Meftuni mahlas›n› kul-
lanm›flt›r. Plaklar ç›karm›fl, yerel sanatç› kimli¤iyle TRT’ye bant-
lar doldurmufltur. 1973 y›l›nda Adana’ya göç etmifltir. Kalp krizi
sonucu vefat eden Seyit Meftuni, kendi vasiyyeti gere¤i veya ta-
liplerinin iste¤i üzerine ailenin de oluru al›narak Kahramanma-
rafl’›n Pazarc›k ilçesinin Alibeyufla¤› köyüne defnedilmifltir. 

Ehli Beyt’i, Hanedan› Sevenler 

Ehli Beyt’i, hanedan› sevenler
Mümine mâtemdir Muharrem ay›
Muhammed Ali yoluna gidenler
Mümine mâtemdir Muharrem ay›

Muharrem’in onu hem Cuma günü
Atm›fl bir hicretin flehitlik y›l›
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Hasan’la Hüseyin Rasulün gülü
Mümine mâtemdir Muharrem ay›

‹mam Hüseyin’dir flehitler flâh›
Lanet Yezit bilmedi hiç günah›
fiehit eylediler o güzel mâh›
Mümine mâtemdir Muharrem ay›

Yukar›da yazar tarih flehidin
Su vermedi lanet adu Yezit’in
Kerbelâ flehidi Hüseyn’e gidin
Mümine mâtemdir Muharrem ay›

Seyit Meftuni’yim âh çekip a¤lar
‹nsi, cinsi feryat ediyor da¤lar
Mümin olan her y›l karalar ba¤lar
Mümine mâtemdir Muharrem ay›

(Hasan Basri K›l›ç, Arguvanl› Ozanlar I, Arguvanl›lar Kültür
ve Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 353, 360)

Ya Hüseyin Yüksek fian›n

Ya Hüseyin yüksek flan›n
Dertliyim dermana geldim
Kerbelâ’ya akt› kan›n
Dertliyim dermana geldim

Mah cemalin göster bana
Fat›matü’z-Zöhre ana
Nutkun hayat verir cana
Dertliyim dermana geldim

Muhammed’in torunusun
Ali Murtaza o¤lusun
fiehitlerin sultan›s›n
Dertliyim dermana geldim
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‹mam Hasan’›n eflisin
‹ki cihan güneflisin
Ça¤›rana yetiflirsin
Dertliyim dermana geldim

Nur u hüdas›n bilirem
Yoluna ben can verirem
Seyit Meftuni ölürem
Dertliyim dermana geldim

(Hasan Basri K›l›ç, Arguvanl› Ozanlar I, Arguvanl›lar Kültür
ve Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 353, 371)
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TACETT‹N KÜÇÜK
(DO¤. 1922 – Ölm. 1991)

Erzincan’›n Çay›rl› ilçesinin Yeflilyaka köyünde do¤du. ‹lko-
kul mezunudur. 

Köyünde rençberlik, ‹stanbul’da esnafl›k yapt›. 

Ben Hüseyn’im Su Vermeyin Öldürün

Ey zalim Allah’›n beytini y›kt›n
Evlad-› Ali’ye düflmanca bakt›n
Kinden müslümanl›k ad›n› takt›n
Ben Hüseyn’im su vermeyin öldürün

Yezit emir verdi yolu ba¤lad›
Çoluk çocuk su su diye a¤lad›
Behey dinsiz bunlar Rasul evlad›
Rasul torunuyum gelin öldürün

Kimse bu dünyada süremez safa
Bu büyük cürümdür u¤ramaz affa
Mahflerde sormaz m› dedem Mustafa
Rasul torunuyum gelin öldürün
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Dedem Muhammed’dir pederim Ali
Anam Fat›ma’d›r cihan evveli
Biz bu yola ser vermifliz ezeli
Hüseyin’im gelin beni öldürün

Zehir ile doldurdunuz tas›m›z
Dost olmad›z day›n için has›m›z
Nice Tacettinler çeker yas›m›z
Suçum nedin gelin beni öldürün

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 345)
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YUSUF KEMTER
(Do¤. 1928)

Tunceli’nin Ovac›k ilçesinde do¤du. Gülsüm Han›m’la Süley-
man Efendi’nin o¤ludur. Sekiz yafl›nda gözleri görmez oldu.
1938 y›l›nda gerçekleflen Dersim olay›ndan sonra Bal›kesir’e
nakledildiler. 1947 y›l›nda babas› Erzincan’a göçtü. ‹ki kez evlen-
di. 1992 y›l›nda dostlar›n›n ›srar›yla Adana’ya gitti. 1993 y›l›nda
‹stanbul’a yerleflti. Halen ‹stanbul/Ümraniye Kaz›m Karabekir
Mahallesi’nde ikamet etmekte, efli, o¤lu ve geliniyle birlikte ya-
flamaktad›r. 

fiiirleri, ‹smail Güleç taraf›ndan “Yar Elinden Gelen Bâde Âfl›k
Yusuf Kemter’in Nutuklar›” ( Anadolu Ayd›nlanma Vakf› Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2001) ad›yla yay›mland›.

Arzuman›m Kerbelâ Ya Hüseyn

Ol habib-i Mustafa’n›n aflk›na
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn
Ol Hasan-› Hulk-› R›za aflk›na
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Sad-hezaran lanet olsun hem ana
Kerbelâ çölünü boyad› kana
An›n için a¤lar›m ben yana yana
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn
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Kerbelâ çölünde bir fi¤an koptu
Ali Ekber ile Ali Asgar ne oldu
Kerbelâ sahras› kan ile doldu
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Lanetullah Yezit bu s›rra ermedi
Ehl-i Beyt’e bir katre su vermedi
Elli yedi bin âfl›k feryat eyledi
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Lanetullah Yezit gör ki neyledi
Ali Asker’i susuz flehit eyledi
Celal Abbas coflup F›rat’a erdi
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Yezit’in leflkeri ey can›m geldi
Kerbelâ çölünün etraf›n tuttu
Lanetullah Yezit’e lanet okundu
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Ümmü Gülsüm Zeynep ile a¤lad›
Zalim Yezit Ehl-i Beyt’i da¤lad›
Yetmifl üç flehidin kan› ça¤lad›
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Ehl-i Beyt feryat edip a¤lad›
Otuz dokuz bac›y› üryan eyledi
Zeynel Abidin’i zalim berdar eyledi
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Ehl-i Beyt’in derdine cihan inledi
Yerde sular gökte kufllar a¤lad›
Zalim Yezit müminleri da¤lad›
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

Kemter Yusuf dertli hicran eyledi
O nazl› pirimi gör ki Yezit neyledi
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‹ns ü cin bütün mahlukat a¤lad›
Arzuman›m Kerbelâ ya Hüseyn

(‹smail Güleç, Yar Elinden Gelen Bâde Âfl›k Yusuf Kemter’in Nutuk-
lar›, Anadolu Ayd›nlanma Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s. 37-38) 

Lanet Okurum

Gece gündüz hicran›m ya Hüseyin
An›n için Yezit’e lanet okurum
‹mam Hasan zehri nufl edip durdu
An›n için Yezit’e lanet okurum

Kerbelâ çölünde cevlana geldi
Erenler hicranda didara erdi
Hüseyn Kerbelâ’ya makam›n kurdu
An›n için Yezit’e lanet okurum

Zeynel-i âl-i abay› neyledi 
Yaralan›p pare pare eyledi
Muhammed Bak›r’a secde k›lmad›
An›n için Yezit’e lanet okurum

Cafer-i Sad›k’›n canan aflk›ndan
Musa, Kaz›m, R›za’n›n destinden
Kelam hikmet olmufl an›n dilinden
An›n için Yezit’e lanet okurum

Elestü hitapta ikrar›m verdim
Tâkî ile Nâkî’nin demine erdim
El aman mürüvvet ben sana dedim
An›n için Yezit’e lanet okurum

Hasan el-Askeri meyti râh›na
Yezit kasteyledi müminlerin mâh›na
Bakmaz m›s›n Kerbelâ’n›n hal›na
An›n için Yezit’e lanet okurum
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Kemter Yusuf dertli gel hicran eyle
‹nayet pirinde her zaman dile
Teberra Yezit’e hem lanet eyle
An›n için Yezit’e lanet okurum

(‹smail Güleç, Yar Elinden Gelen Bâde Âfl›k Yusuf Kemter’in Nu-
tuklar›, Anadolu Ayd›nlanma Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s.
103-104) 

A¤lar›m

Mah-› mâtemden derd-i hicran
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m
Zemin ü asüman hep mâtemdir
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

Mühürü Ehl-i Beyt’tir âfl›ka niflan
Bu derde düfleli akl›m periflan
Ci¤erim hun döker atefli efflan
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

Kas›m Fatma’n›n toya dü¤ünü ana
Sahra-y› Kerbelâ boyand› kana
Ehl-i Beyt’in feryad› ç›kt› asümana
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

Ali Ekber, Kas›m, Asgar su dedi
Celal Abbas coflup F›rat’a erdi
Kollar› kesildi ama ser verdi
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

Zülcelal’e s›¤›n›p meydana erdi
Ceddim ol Rasul-i ekremdir dedi
Kavm-i Süfyan Hüseyn’e su vermedi
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m
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Bir fi¤an düfltü Ehl-i Beyt’in haymegâh›na
Lanetullah Yezit susuz kastetti flahlar flâh›na
Sad-hezaran lanet olsun Yezitler ervâh›na
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

Cümle müslümleri üryan ettiniz
Ehl-i Beyt’i esir edip fiam’a gittiniz
Sahra-y› Kerbelâ’da kanlar döktünüz
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

Kemter Yusuf dertli meftundur ana
Sine-i Kerbelâ boyand› kana
Müminlerin feryad› ç›kt› asümana
fiah Hüseyin der yanar a¤lar›m

(‹smail Güleç, Yar Elinden Gelen Bâde Âfl›k Yusuf Kemter’in Nu-
tuklar›, Anadolu Ayd›nlanma Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s.
201-202) 

Ya Hüseyin

Ebrular›n mirac oldu
Senin asl›n nurdan do¤du
Gözüm yafl› p›nar oldu
Yarelendi ya Hüseyin

Yaralar›m noktaland›
Akl›m› bafl›mdan ald›
Deli gönül sevdaland›
Yarelendi ya Hüseyin

Ehl-i Beyt’in hanedan›
Müminler k›blesi can›
Sen flehitler sultan›
Yarelendi ya Hüseyin
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Leblerinden hem bal akar
Aflk›n bu sinemi yakar
Gözüm yafl› durmaz akar
Yarelendi ya Hüseyin

Ak›l ermez bu esrara
K›yd›lar ol güzel yara
Bülbüller düfltü zâra
Yarelendi ya Hüseyin

Ela gözler kafllar kara
Sinemden aç›ld› yara
Sen bizi yetir didara
Yarelendi ya Hüseyin

Kemter Yusuf âh ü zârda
Gece gündüz daim dârda
‹krar›m› verdim güzel yârda
Yarelendi ya Hüseyin

(‹smail Güleç, Yar Elinden Gelen Bâde Âfl›k Yusuf Kemter’in Nu-
tuklar›, Anadolu Ayd›nlanma Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s.
202-203) 
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AL‹ RIZA KÖSEO⁄LU
(Do¤. 1928)

Erzincan’da do¤du. Babas› Köseo¤ullar›ndan Hüseyin Hüs-
nü, annesi Erzincan’›n Gürp›nar köyünden ‹smail k›z› Havva
Han›m’d›r. ‹lkö¤retiminden sonra Konya’ya yerleflti, Konya
Ovas› Sulama ‹daresi’nde çal›flt›. Amcas› k›z› Rahime Han›m’la
evlendi. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, Yap› ‹flleri’nde çal›flt›. 1981 y›l›n-
da emekli oldu. 

Ya Hüseyin

Ya Hüseyin içmedi¤in o suyu
Sensiz içer isem, vay bana bana
Dünyan›n nimeti olan mahsulü
Sensiz biçer isem, vay bana bana

Ba¤dat’tan, Basra’dan, fiam’dan, Irak’tan
Çölde hazin hazin, akan F›rat’tan
Firdevs-i Alâ’ya giden S›rat’tan
Sensiz geçer isem, vay bana bana

Lâ ile illây›, o lamyezeli
Gönüller içinde gülü, güzeli
Aflk-› muhabbetle ebed, ezeli
Sensiz seçer isem, vay bana bana

Mümin, müslim, koruyucu, kolcuyu
Deryay›, denizi, sal›, salc›y›
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‹man›, ikrar›, yolu, yolcuyu
Sensiz ölçer isem, vay bana bana

R›za’n ile aç›l›pta solmadan,
Ahd-i vefân sevgisiyle dolmadan,
Aflk›n ile yan›p da kül olmadan, 
Sensiz göçer isem, vay bana bana

(Ali R›za Köseo¤lu, Aflk Yolunda, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›,
Ankara 1990, s. 21)

Hüseyn’imin Topra¤›na.

Bütün var›m feda olsun
Hüseyn’imin topra¤›na.
‹nsanl›k selama dursun
Hüseyn’imin topra¤›na.

Lale sümbüller ekilsin
K›rm›z› güller dikilsin.
Göz yafllar›m›z dökülsün
Hüseyn’imin topra¤›na.

Bulut üzerine a¤s›n,
Rahmet hiç durmadan ya¤s›n.
Günefl her gün yasl› do¤sun
Hüseyn’imin topra¤›na.

Bakan gözler didar görsün,
fiehadet s›rr›na ersin.
Mümin, müslim secde etsin
Hüseyn’imin topra¤›na.

F›rat akamay›p donsun,
Basra’ya âh u zâr dolsun.
Kufllar yuva yap›p konsun.
Hüseyn’imin topra¤›na.
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Kervanlar hufluyla geçsin,
Gönüller muhabbet saçs›n.
Hep melekler kanat açs›n
Hüseyn’imin topra¤›na.

Zeynep saçlar›n› yolsun
Masumlar sarar›p solsun
Âfl›klar bafl›n› koysun
Hüseyn’imin topra¤›na.

Fatma Ana kan a¤las›n,
Nâlesi ci¤er da¤las›n.
Deryalar coflup ça¤las›n
Hüseyn’imin topra¤›na.

Ali yönünü bir dönsün,
Kerbelâ’da kan› görsün.
Hac›lar gelip yüz sürsün
Hüseyn’imin topra¤›na.

Rasulü kibriya gelsin,
Kurban›na tekbir versin
Yeniden bir ayet insin
Hüseyn’imin topra¤›na.

Kimyâ diyerek al›ns›n, 
Tutyâ diyerek kar›ls›n.
Lebbeyk diyerek var›ls›n.
Hüseyn’imin topra¤›na.

R›za’y› aflk› yak›yor,
Feryâd› arfla ç›k›yor.
Kan› su olmufl ak›yor.
Hüseyn’imin topra¤›na.

(Ali R›za Köseo¤lu, Aflk Yolunda, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›,
Ankara 1990, s. 22) 

219



ÂfiIK AL‹ MET‹N
(Do¤. 1930 – Ölm. 4 Kas›m 2005)

Sivas’›n Divri¤i ilçesinin Çamfl›h› yöresinin fiahin köyünde
do¤du. ‹lkokulu bitirdikten sonra saz çalmaya bafllad›. 1966 y›-
l›nda ‹stanbul’a tafl›nd›. Okmeydan› Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanesi’nde çal›flt›. Vasiyeti gere¤i do¤du¤u köye defnedildi.

Eserleri

Pençe-i El-Aba, ‹stanbul 1992. 
Gönülden Gönüle Tüm fiiirleri, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007.

Kervan›m› Kerbelâ’da Tutmuflum

Erenlerin s›ras›nda katar›m
Kervan›m› Kerbelâ’da tutmuflum
Gam yüküne tüccar oldum çekerim 
Kervan›m› Kerbelâ’da tutmuflum

Yapra¤› dökülmüfl dals›z sö¤üdüm
Ehl-i Beyt’in katar›nda büyüdüm
Bahri akan bir damlac›k su idim
Kervan›m› Kerbelâ’da tutmuflum

Yafl›yorum ama ben de ölüyüm
Kimse bilmez hakikat›n yoluyum
Seni yaratan›n ben de kuluyum
Kervan›m› Kerbelâ’da tutmuflum
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Metînî’yem fiah Hüseyn’e varal›m
Var›p dergâh›na yüzler sürelim
Var›m sensin ben bu demi neylerim
Kervan›m› Kerbelâ’da tutmuflum

(Âfl›k Ali Metin. Gönülden Günüle - Tüm fiiirleri, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007, s. 63)

Yand›m ‹mam Hüseyin’e

Bugün mâh-› Muharrem’dir 
Yand›m ‹mam Hüseyin’e
fiah fiehid-i Kerbelâ’d›r
Yand›m ‹mam Hüseyin’e

Dede Rasul Mustafa’d›r
Atas› fiir-i Huda’d›r
Annesi Hayru’n-Nisa’d›r
Yand›m ‹mam Hüseyin’e

‹mam der ki fiehriban’›m
Gel yan›ma Mihriban’›m
Size feda olsun can›m
Yand›m ‹mam Hüseyin’e

‹mam kalkt› yata¤›ndan
Al’Askeri kuca¤›ndan
Kafir vurdu bo¤az›ndan
Yand›m ‹mam Hüseyin’e

Görün Kas›m’›n halini
Eli k›nal› gelini
Ba¤lad›lar su yolunu
Yand›m ‹mam Hüseyin’e

Metînî’yem yand› sinem
Ben derdimi kime yanam
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K›blegâh›m Oniki ‹mam
Yand›m ‹mam Hüseyin’e

(Âfl›k Ali Metin. Gönülden Günüle - Tüm fiiirleri, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007, s. 82)

‹mam Hüseyin

Fadime Ana’n›n ci¤er paresi
Gözümün nurusun ‹mam Hüseyin
Seni incitenin ‹slam neresi
Gönlümün yarisin ‹mam Hüseyin

Muharrem’de eser mâtem havas›
Lanettir Yezit’in kökü, mayas›
Yan›na kal›r m› o yüz karas›
Cihan ›fl›¤›s›n ‹mam Hüseyin

Senin için akar gözümde yafllar
Mümin münaf›¤› lanetle tafllar
Kerbelâ’da flehit o masum bafllar
Hakk›n sultan›s›n ‹mam Hüseyin

Metînî’yem bu dünyada neylerim
Can›m› canana kurban eylerim
Ya Hüseyin der de a¤lar söylerim
Dostlar serdar›s›n ‹mam Hüseyin 

(Âfl›k Ali Metin. Gönülden Günüle - Tüm fiiirleri, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007, s. 102)

Bir Benim Benim

Susuz kald›m Kerbelâ’n›n çölünde
Susuz flehit olan bir benim benim
Yar›n mahfler günü Kevser gölünde
Kevser’i da¤›tan bir benim benim
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Yezit mel’un su yolunu ba¤lad›
Ehl-i Beyt’in ci¤erini da¤lad›
Yas›m› çektiler yer gök a¤lad›
Kerbelâ’da bafls›z bir benim benim

Erifltim F›rat’a kafirler gördü
Ok ile bir mel’un a¤z›mdan vurdu
Yetmifl üç yerimde tam yaram vard›
Rasulün torunu bir benim benim

Hücum edip çad›rlar› soydular
Soyup Ehl-i Beyt’i üryan koydular 
Mazlum olan feryad›m› duydular
Fadime’nin o¤lu bir benim benim

Metînî Kerbelâ derde dert katt›
Ehl-i Beyt’in kan› çöllere akt›
Kafir çad›rlar› atefle yakt›
Atefline yanan bir benim benim

(Âfl›k Ali Metin. Gönülden Günüle - Tüm fiiirleri, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007, s. 105)

Kerbelâ Mâtem Havas›

Döküldü masumun kan› Kerbelâ yaz›s›na
Çekildi oklarla k›l›ç peygamber kuzusuna
Hangi müslim dayan›r yürekler yaras›na
Esiyor seher yelleri bugün mâtem havas›
Ci¤erleri s›zlatan Hüseyn’imin yaras›

Fatma Ana uyanm›fl Hüseyn’im diye a¤lar
Alemdar Abbas diyerek melekler kara ba¤lar
Kas›m’›n ci¤erine saplanm›fl zalim t›¤lar 
Esiyor seher yelleri bugün mâtem havas›
Ci¤erleri s›zlatan Hüseyn’imin yaras›
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Ali Asgar susuz durur uyku girmez gözüne
Nas›l bakacak zalimler Muhammed’in yüzüne
Aldanm›fl asi insanlar bir zalimin sözüne 
Esiyor seher yelleri bugün mâtem havas›
Ci¤erleri s›zlatan Hüseyn’imin yaras›

Ümmü Gülsüm oturmufl flehitlerin bafl›na
Ali Ekber girmemiflti henüz yirmi yafl›na
Oklar de¤mifl hilali and›ran kudret kafl›na
Esiyor seher yelleri bugün mâtem havas›
Ci¤erleri s›zlatan Hüseyn’imin yaras›

Metînî bu soysuz kavim etti¤inden utanmaz
Yeter art›k bu kederli derin yara kapanmaz
Hüseyn’imize a¤layan yafll› gözler usanmaz
Esiyor seher yelleri bugün mâtem havas›
Ci¤erleri s›zlatan Hüseyn’imin yaras›

(Âfl›k Ali Metin. Gönülden Günüle - Tüm fiiirleri, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007, s. 94)

Bir Yudum Su

Dilim dama¤›m kurudu
Yand›m Allah bir yudum su
Bedenim derdim çürüdü
Öldüm Allah bir yudum su

Kerbelâ’da fiah Hüseyn’in
Ali Ekber Sakine’nin
Murtaza’n›n, Fat›ma’n›n
Aflk›na ver bir yudum su

Yezit kast eyledi bize
Ehl-i Beyit neslimize
Da¤lar, tafllar indi düze
‹niliyor bir yudum su
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Kestiler F›rat suyunu
Muaviye’nin oyunu
Harmelan›n a¤ulu oku
De¤meden ver bir yudum su 

Oniki ‹mam demine
K›rklar›n güzel cemine
Yetmifllerin meclisine
Girece¤im bir yudum su

Kufe’yi sard› u¤ultu
Bu fi¤an› cihan duydu
Metînî nar›na yand›
Yand›m n’olur bir yudum su

(Âfl›k Ali Metin. Gönülden Günüle - Tüm fiiirleri, Can Yay›nla-
r›, ‹stanbul 2007, s. 112)
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HAYDARÎ
(Do¤. 01. 04.1930)

Tunceli’nin Çemiflgezek ilçesinin Çizmeli mezras›nda do¤du.
As›l ad› Hüseyin Çelik’tir. Güllü Han›m’la Ali Çelik’in o¤ludur. 

1938 y›l›nda mecburi göçe tabi tutularak Denizli’nin Çal ilçe-
sinin Baklan nahiyesinin Meler köyünde iskan edilirler. ‹lkoku-
lu burada bitirir. 

1949 y›l›nda do¤du¤u köye döner, Fadime Han›m’la evlenir.
1970 y›l›nda çocuklar›yla ‹stanbul’a yerleflir. fiiirleri bas›lm›flt›r.

Gidelim Hüseyn’e Gönül

E¤lenme daha bofluna
Gidelim Hüseyn’e gönül
Muhammed Ali aflk›na
Gidelim Hüseyn’e gönül

Hayat yalan ölüm gerçek,
Az yafla, çok yafla ne fark
Kalamam ben flahtan uzak
Gidelim Hüseyn’e gönül

Kurumaz flehitler kan›
Âh ettikçe yakar beni
Felek almadan can›m›
Gidelim Hüseyn’e gönül
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fiah için akar göz yafl›m
Feryat, firkate düflmüflüm
Vallah can›mdan geçmiflim
Gidelim Hüseyn’e gönül

Haydar’›m kalmad› sabr›m
Bilmem ne edem, ne yapam
Kurban olam aks›n kan›m
Gidelim Hüseyn’e gönül

(Haydari, Gönülde Hak Sevgide Aflk, ‹kinci Kitap, Karar Matba-
ac›l›k San. Ltd. fiti. , ‹stanbul 2001, s. 29)

Hasan Hüseyin Aflk›na

Ben Ali’ye ikrar verdim
Hasan Hüseyin aflk›na
Canla serim kurban verdim
Hasan Hüseyin aflk›na

Kerbelâ’da ald›m yara
Feryat ile düfltüm zâra
Lanet derim her küffara
Hasan Hüseyin aflk›na

Evvelden âfl›k hayran›m
Bu yüzden geçmez figan›m
Mahflere dek aks›n kan›m
Hasan Hüseyin aflk›na

Haydar der sözüme bak›n
Boynuma t›¤bendi tak›n
‹ster yüzün, ister yak›n
Hasan Hüseyin aflk›na

(Ayhan Ayd›n, Günümüz Alevi Ozanlar›, Cem Vakf› Yay›nlar›,
‹stanbul 2004, s. 285) 
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‹SMA‹L EL‹BOL
(Do¤. 1930)

Divri¤i ilçesinin Alt›nova ad›yla an›lan (Saracalar Çiftli-
¤i’nde) do¤du. ‹lkokulu Kalecik’in Avflar ve Çand›r nahyesinde
tamamlad›. Hasano¤lu Köy Enstitüsü’nün üçüncü s›n›f›na de-
vam ederken evlendirildi. 1951-1953 y›l›nda askerli¤ini yapt›.
1955 y›l›nda vekil ö¤retmenlikle göreve bafllad›. 1960 y›l›nda An-
kara Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Klini¤i
Kimya Labaratuvar›’nda çal›flmaya bafllad›. 1980 y›l›nda emekli
oldu. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Âh Senin Dertlerin ‹mam Hüseyin

Kan a¤l›yor Kerbelâ’n›n yaz›lar
Âh ettikçe yüreklerim s›z›lar
fiehit düfltü bunca garip kuzular
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

F›rat suyu muhannettir dediler
Nerededir K›rklar ile Yediler
Hain kafir kesti suyu adiler
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Asker çekip ordugâh› kurdular
Ok at›pta Ali Asker’i vurdular
Ilg›t ›lg›t yarelerin sard›lar
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin
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‹mdat eyle Ali Ekber’in derdine
Ak›l ermez flu fele¤in fendine
Ça¤r›flal›m Muhammed’in kendine
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

Hüseyin’i ara yere ald›lar
Aç kurt gibi çad›rlara dald›lar
Ehl-i Beyt’in arasatta kald›lar
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

‹smail’im cümle cihan a¤lad›
Mümin olan karalar› ba¤lad›
‹ki gözüm sel misali ça¤lad›
Âh senin dertlerin ‹mam Hüseyin

(‹smail Elibol, Erenlerin Aflk› ‹le Gönlümün Sesi, Ankara 1992,
s. 31) 

‹mam Hüseyin

Ferhat gibi flu da¤lar› yaray›m
Derindir yaram›z nas›l saray›m
Benim bu derdimi kime soray›m
Derdimin derman› ‹mam Hüseyin

Ben bir günahkar›m dursam da dara
S›z›lar yürek derindir yara
Yol o¤luyuk ama yüzümüz kara
Derdimin derman› ‹mam Hüseyin

Zaman kötü geldi vermiyor aman
Ça¤›r Elibol’um zaman bu zaman
N’olur fiah-› Merdan mürvet el-aman
Derdimin derman› ‹mam Hüseyin

(‹smail Elibol, Erenlerin Aflk› ‹le Gönlümün Sesi, Ankara 1992,
s. 6) 
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‹mam Hüseyin

Ceylan gibi ç›ksam yüce da¤lara
Bülbül olup konsam güzel ba¤lara
Sen düflürme bizi kötü a¤lara
fiah-› Merdan o¤lu ‹mam Hüseyin 

Derya denizlerin derindir derin
Arar›m yurdunu nerdedir yerin
Himmet pirim bana nolur yol verin
fiah-› Merdan o¤lu ‹mam Hüseyin 

fiu alemi murad›na erdiren
Has bahçenin güllerini derdiren
Elibol’u pefli s›ra yeldiren
fiah-› Merdan o¤lu ‹mam Hüseyin 

(‹smail Elibol, Erenlerin Aflk› ‹le Gönlümün Sesi, Ankara 1992,
s. 88) 
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HÜSEY‹N ÇIRAKMAN
(Do¤. 1930)

Çorum’un Sungurlu ilçesinin Körkü köyünde do¤du. Babas›-
n›n ad› Bektafl, annesinin ad› Sultan’d›r. ‹lkokulu d›flardan bitir-
di. Saz çalmay› ö¤rendi. ‹nflaatlarda iflçilik yapt›. 1975 y›l›nda
Halk Ozanlar› Kültür Derne¤i’nin kurucular› aras›nda yer ald›.

Âfl›k Hüseyin Ç›rakman, Hayat› ve Deyiflleri, 1956.
Hak Yard›mc› Her Kuluna, Sen Devam Et Okuluna, 1963.
Hofl Geldiniz Erenler, 1969.
Sesimiz, 1973.
Halk›n Sesi Halk Ozanlar›, Antoloji, 1975.
Çorumlu Halk Ozanlar›, Alev Yay›nlar›, ‹stanbul 1992.
Ozanca Yaflamak Halk Ozan› Hüseyin Ç›rakman Yaflam›, Kiflili¤i

ve Eserleri, (Hz. Sönmez Ç›rakman), Ankara 1999.
Sevgiyi Arad›m Aflk› Arad›m, Halk Ozan› Hüseyin Ç›rakman Ya-

flam›, (Hz. Sönmez Ç›rakman), Çorum-Der Vakf› ve Hitit Dersa-
nesi Yay›nlar›, Ankara 2002.

Kerbelâ’da ‹mam› Hüseyin

Yezit’e biat etmedim bu mudur benim suçum
Toza, topra¤a garkoldu iflte sakal›m saç›m.
Ehl-i Beyt’imle beraber hem susuzum hem aç›m
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

231



Hilafette gözüm yoktu, ba¤lad›n›z yolumu
Ordularla çevirdiniz hem sa¤›m›, solumu
Allah’›m flahidim olsun görür benim halimi
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Kufeliler mektup sald› ya Hüseyin gel diye
Ceddine ikrar vermifliz bunu böyle bil diye
Bütün biata haz›r›z bize ‹mam ol diye 
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Atlar›n aya¤› alt›nda flehitlerin her biri
Gökteki melekler bile a¤lafl›r zâri zâri
Pare pare eylediniz o¤lum Ali Ekber’i
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Kardeflim Hasan’›n o¤lu Kas›m’›n dü¤ünü kald›
Abbas’›n kollar› düfltü içerimi dert ald›
‹mdad›ma kofl ya baba, o¤lun periflan oldu
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Masum Ali Asgar’›ma bir su verin nâ-bekar
Dili dama¤› kurumufl gözlerinden yafl döker
Yahu ben Eyüp müyüm bunca derdi kim çeker?
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Bize haram eylediniz ak›p giden F›rat’›
fiehitlerin bafllar›nda gezdirirzsiniz at›
Kararm›fl Yezit’in kalbi flol kara tafltan kat›
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü
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Ok atarak vücudumdan dört bin yara açt›n›z
Üç günlük dünya zevki için ne yapmay› flaflt›n›z
Uydunuz hain Yezit’e bizden aray› açt›n›z
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Gelsin nazl› Sakine’mi ne haldedir göreyim
Belal› bac›m Zeyneb’in ahvalini soray›m
Son olarak flu meydana yek bafl›na gireyim
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

fiehriban-› Zülcenah’la durmay›p avdet eyle
Ravza-y› Rasulullah’da dedeme selam söyle 
Hangi peygamber ümmeti cefalar k›ld› böyle
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Dedem Muhammed Mustafa anam Fat›ma bilin
Atam fiah-› Merdan Ali do¤ru Irak’a gelin
Susuzluktan bitab oldum bana biraz su verin
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Yetmifl bin parça edin Yezit’e biat k›lmam
Beni dostum ›smarlam›fl giderim size kalmam
Huzuru kibriyada sizlerden raz› olmam
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

Âfl›k Hüseyin dergâh›na yüz sürüp durdu âgâh
Nas›l a¤lamas›n gözüm çünkü flehit oldu fiah
Bu sözümde hilaf›m yok ancak flahidim Allah
Yakt›n›z yüre¤imi Allah soracak bunu
Dedem flefaat eylemez huzuru mahfler günü

(Sönmez Ç›rakman, Ozanca Yaflamak Halk Ozan› Hüseyin Ç›-
rakman Yaflam›, Kiflili¤i ve Eserleri, Ankara 1999, s. 304-305)
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Kerbelâ Vak’as›

Müminlere unutulmaz bir ac›
A¤layana hep melekler duac›
Deden arfl yüzünde yapt› Mirac›
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Sevenler yoluna verirler seri
‹krar› kavimler dönmezler geri
Baban fetheyledi bab-› Hayber’i
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Anan Fat›ma’d›r cennet hurisi
Hiç ana benzemez asla birisi
Hem Aliyyü’l-Murtaza’n›n kar›s›
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Böyle iken Yezit susuz b›rakt›
Is›cak çöllerde sineni yakt›
Açt›lar çok yere al kan›n akt›
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Destur Allah deyip meydana girdi
Yezit ordusuna çok zayiat verdi
Kurudu dilimiz âh bir su dedi
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

fieytan›n i¤vas› Yezit’in kast›
Yüzbin kifli ile Hüseyn’i bast›
fiimir lanetullah kelleni kesti
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Üryan, büryan eylediler bac›y›
Kimse unutmaz böyle derin ac›y›
A¤latt›lar hem güruhu naciyi
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 
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Gül gibi yavrular sarard›, soldu
Yetmifl üç pehlivan hep flehit oldu
Ümmü Gülsüm, Zeynep saçlar›n yoldu
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Allah kahreylesin sana k›yan›
Zeynel Abidin’i öksüz koyan›
Yirmi dört bac›n›n artar fi¤an›
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

Ne gelecek flu Hüseyin’in elinde
Giban sele gitsin çeflmin selinde
Seni seven hiç b›rakmaz dilinde
A¤la senin derdin ‹mam Hüseyin 

(Sönmez Ç›rakman, Ozanca Yaflamak Halk Ozan› Hüseyin Ç›-
rakman Yaflam›, Kiflili¤i ve Eserleri, Ankara 1999, s. 306)

Kerbelâ 

Gönül görmek ister hâk-i pâyini
Hak nasip eylese varsam Kerbelâ
Orda bulsam flehitlerin flâh›n›
Efli¤ine yüzüm sürsem Kerbelâ

Bulunmaz bir çeflme yok imifl kuyu
Vermezler Hüseyin’e F›rat’tan suyu
Âh cehennem kalpli Mervan’›n soyu
Kalem kollu Abbas’› görsem Kerbelâ

Ali Ekber bir su diye a¤l›yor
Sekine, Hüseyn’in bafl›n ba¤l›yor
Gavurun askeri ci¤er da¤l›yor
fiehit murad›na ersem Kerbelâ

Can dayanmaz oldu, bafllar kesildi
Hücum edip haymegahlar bas›ld›
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Nice canlar ipler ile as›ld›
Orda bende bafl›m versem Kerbelâ

‹bn Ziyad lanet cayd› sözünden
Çoklar› bent olup gider izinden
Ehl-i Beyit kan a¤lad› gözünden
Hüseyin’e yard›mc› girsem Kerbelâ

Ne kadar cenk oldu vuruldu bafllar
Âh u feryat edip ç›¤r›fl›r kufllar
Sevenler gözünden ak›t›r yafllar
Sinemde yaray› sarsam Kerbelâ

Hüseyin der Kerbelâ’n›n fiah’›n›
Nice sahip k›ran ald› âh›n›
Seveni yarl›gan gönlümün mâh›
fiimir’in diflini k›rsam Kerbelâ 

(Sönmez Ç›rakman, Ozanca Yaflamak Halk Ozan› Hüseyin Ç›-
rakman Yaflam›, Kiflili¤i ve Eserleri, Ankara 1999, s. 310)
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DERV‹fi KEMAL
(Do¤. 1930) 

Yunanistan s›n›rlar› içinde kalan Dimetoka ilçesinin Babalar
köyünde do¤du. Ayn› y›l, aile, Meriç ›rma¤›n› geçerek Türki-
ye’ye geldi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesine yerlefltiler. Babas› te-
kel iflçisiydi. ‹lkokulu Uzunköprü’de okudu. Askerlik dönüflü
Uzunköprü Adliyesi Sulh Ceza mahkemesinde tutanak yazma-
n› olarak görev yapt›. 1983 y›l›nda emekli oldu. fiiirlerini “fiah
Damar›” ad›yla yay›mlad› (1966). 

Dertliyim

Benim ›zd›rab›m maziden gelir,
Kerbelâ gününden beri dertliyim.
Yol ehli olanlar halimi bilir
Kerbelâ gününden beri dertliyim.

Ta o günden beri yan›yor özüm,
Fi¤an›m bitmedi gülmedi yüzüm,
Yüre¤im eziktir, kurumaz gözüm
Kerbelâ gününden beri dertliyim.

Yazan kara yazm›fl al›n yaz›m›,
Bir an dindirmedi yürek s›z›m›.
Kopard› telimi k›rd› saz›m›,
Kerbelâ gününden beri dertliyim.
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Kahpe felek hazan etti gülümü,
Bülbül idim lal eyledi dilimi,
A¤artt› saç›m› büktü belimi,
Kerbelâ gününden beri dertliyim.

Dervifl Kemal der ki yas›m›z hakt›r,
Yürek yaras›n›n ac›s› çoktur.
Bizim derdimizin derman› yoktur
Kerbelâ gününden beri dertliyim.

(Dervifl Kemal, fiah Damar›, Alev Yay›nevi, ‹stanbul 1996, 
s. 132)

Bir Baflka Yolculuk

Bir vadinin kumla kapl› köflesi,
Beni al›p Kerbelâ’ya götürür.
Mazlumlar› ezenlerin neflesi,
Beni al›p Kerbelâ’ya götürür.

Gördü¤üm her türlü ac›kl› anlar,
K›l›çla, silahla vurulan canlar,
Aç›lan yarada dökülen kanlar
Beni al›p Kerbelâ’ya götürür.

A¤ustos ay›nda günefl flulesi
Yakarak kesti¤i zaman nefesi,
Su diye a¤layan bir çocuk sesi,
Beni al›p Kerbelâ’ya götürür.

‹nsanlara uygulanan iflkence,
Kabuklanan dertlerimi deflince, 
Beynimde oluflan garip düflünce
Beni al›p Kerbelâ’ya götürür.

Dervifl Kemal iflte bundan dolay›,
Dertten kurtulman›n yoktur kolay›,
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Yüz karas› bir cinayet olay›,
Beni al›p Kerbelâ’ya götürür.

(Dervifl Kemal, fiah Damar›, Alev Yay›nevi, ‹stanbul 1996, s.
188)

Kerbelâda Uçan Dertli Turnalar 

Kerbelâda uçan dertli turnalar 
Bak›n Hüseyin’e yarelendi mi 
Zâlim Yezitlerin kanl› eliyle 
Mübarek bedeni parelendi mi

Hüseyn’e de¤dikçe hançerler oklar 
Arfla direk oldu âh ü firaklar 
Periflan oldu mu masûm-› paklar 
Evlad-› Aliler zârelendi mi

Dervifl Kemal der ki unutma dünü 
Canlar Kerbelâ’ya çevirmifl yönü
Muharrem ay›nda Âflûra günü
Muhammed ümmeti karelendi mi

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, V, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 181)
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HACI TAfiÇI
(Do¤. 06. 02. 1930)

Malatya’n›n Hekimhan ilçesinin Yeflilkale köyünde do¤du.
Hüsniye Han›m’la Hasan Taflç›’n›n o¤ludur. 

1958 y›l›nda evlendi. ‹fl bulmak için önce Manisa’ya, sonra ‹s-
tanbul’a gitti. ‹stanbul’da ‹talyan, ‹ngiliz ve Frans›z flirketlerinde
tahsildarl›k yapt›. 1982 y›l›nda emekli oldu ve köyüne döndü.
1984 y›l›nda köyüne muhtar seçildi. 1985 y›l›nda s›navlara kat›-
larak ‹lkokul diplomas› ald›. 

F›rat Suyun Kerbelâ’ya Akmad›n

F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n
Yönünü döndürdün fiah’a bakmad›n
Anneler a¤lad› yürekler yakt›n
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Celal Abbas’›n iki kolunu kestin
Yezit’in emriyle da¤lara düfltün
Suriye s›n›r›n Ürdün’ü geçtin
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Askar tepik vurdu suyun içmedi
Yezit’in ordusu ordan korkmad›
Kesilen kollar› yere düflmedi
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n
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Zülcenah kofltu anneler a¤laflt›
fiah Hüseyn’in bafl› yerlere düfltü
Kat›r fiimir boynun arkadan kesti
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

fiah Hüseyin boynun dedesi öptü
Kesmedi b›ça¤› enseye gitti
Melekler havada yas mâtem tuttu
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Yönünü döndürdün kumlara bast›n
Ali Abbas yüzüne sen nas›l bakt›n
Annesi a¤lad› yürekler yakt›n
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Hür flehidin kardafl F›rat’› tuttu
Babas› Ali’nin elini öptü
Rüyada gördüler sözünü tuttu
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

‹ki kardafl rüyada gördüler düflü
Hüseyin’in yoluna verdiler bafl›
Zeynel Abidin yatakta a¤r›r bafl›
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Ali’ye söyler flu F›rat’› tutmas›n
Kafir Yezit’in kirli elini öpmesin
Hür flehidin mezar›n› yapmas›n
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Hüseyn’in bafl›n› ol fiimir kesti
Anneler ç›ld›rd› yollara düfltü
Kafir fiimir boynun arkadan kesti
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Anneleri sen deveye bindirdin
Su vermedin gül benzini soldurdun
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Yezit’in ordusun daim güldürdün
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Hür flehit tam üç yüz kafiri kesti
En sonunda kesik kollar› düfltü
Hüseyin de Hür flehide yetiflti
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Ak›yor kanlar›m durmuyor kardafl
Hüseyin yoluna verdi iki bafl
Babam› gördüm rüyamda kardafl
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

fiah Hüseyin’e fiimir mecburen sordu
Kesmedi boynun arkadan vurdu
Kafl ile gözü de dua okudu
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Ali’nin o¤luna sen nas›l k›yd›n
Cuma günü nas›l boynunu vurdun
Naflini yumad› kumdan gömdün
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

Küflî Hac› destan yazd› a¤lad›
Kufelilere lanet etti inledi
Hüseyin’e üçyüz mektup yollad›
F›rat suyun Kerbelâ’ya akmad›n

(Hac› Taflç›, Gönülden Gönüle, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s.
5-7)

Hüseyn’in ve Ehl-i Beyt’in fiehit Oluflu

fiebber ile fiübber n’oldu
Hak yan›nda makbul kuldu
‹kisi de flehit oldu
fiehitler sultan› ne oldu
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Hep katiller birlefltiler
Mazlum Hüseyn’i kestiler
Zeynel Abidin’i ast›lar
As›lan sultan ne oldu

Ali o¤lu Abbas n’oldu
Bütün masum susuz kald›
Kerbelâ kana boyand›
Kesilen kollar ne oldu

Hep anneler a¤laflt›lar
Su yerine kan içtiler
Fatma’ya hulle biçtiler
fiehzade Kas›m ne oldu

Hem a¤lars›n hem gülersin
Hakk’tan emir yok dönesin
Müslim gibi ser veresin
Kesilen bafllar ne oldu

Birisi Yezit’e gitti
‹kisi denize batt›
‹flte bize böyle etti
Ey Muhammed bak ne oldu

‹bni Ziyad’›n ganimeti
Masumlar› suya att›
Bütün dünya lanet etti
Bafllar› alan ne oldu

Akflam oldu gün bat›yor
Analar susuz yat›yor
K›zg›n güneflin alt›nda 
Yetmifl iki flehit ne oldu

Kimi flehit kimi gazi
Kerbelâ’n›n yeri yaz›

243



Nerde kald› emlik kuzu
fiehzade Ekber ne oldu

Daim Hac› sen a¤lars›n
Yas çeker kara ba¤lars›n
Bu yolda tam bel ba¤lars›n
Ehl-i Beyt’e bak ne oldu 

(Hac› Taflç›, Gönülden Gönüle, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s.
18-19)
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AL‹ YILMAZ
(Do¤. 1931)

Sivas’›n Divri¤i ilçesinin Çakmakdüzü köyünde do¤du. ‹ki
yafl›nda babas›n›, üç yafl›nda annesini kaybetti. Önce babaanne-
sinin, sonra halas›n›n yan›nda kald›. 10 yafl›nda iken okumaya-
yazmaya bafllad›. 15 yafl›nda ‹stanbul’a geldi. 17 yafl›nda evlen-
di. 1951-1953 y›llar› aras›nda askerli¤ini tamamlad›. fiiir yazma-
ya 1965 y›l›nda bafllad›. fiiirleri, “Gerçeklere Do¤ru” (‹stanbul
2007) ad›yla bas›lm›flt›r. 

Kerbelâ’ya A¤›t

Geldik Aflur aylar›na
Hüseyn’e mâtem tutal›m
Rahmet diyek soylar›na 
Ehl-i Beyt’e yas tutal›m

Âdem atadan bu yana
Gelenler gitti bu hana
Kerbelâ’da masumlara 
K›yd›lar mâtem tutal›m

Kerbelâ’ya düflse yolum
Görülmemifl böyle zulüm
K›r›ld› kanad›m kolum
Ehl-i Beyt’e yas tutal›m
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Kas›m’a tuttular dü¤ün
fiehit eylediler o gün
‹ster a¤la ister dö¤ün
Ehl-i Beyt’e yas tutal›m

Hüseyin’in yo¤u var›
Okland› Ali Asgar’›
A¤laflt›lar zâr› zâr›
Ehl-i Beyt’e yas tutal›m

Bir tek ‹mam Zeynel kald›
‹mam nesli ondan geldi
Ehl-i Beyit zelil oldu
Onlara mâtem tutal›m

Ali Y›lmaz yazd›m niçin
Hep yanar›m için için
Gördün mü flehitler göçün
Göçlere mâtem tutal›m

(Ali Y›lmaz, Gerçeklere Do¤ru, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007,
s. 73)

Beyit

K›rm›z› m› Kerbelâ’n›n topra¤›
Nasip et Yaradan, görem a¤layam
Yeflil midir a¤ac›n›n yapra¤›
Varam da dibinde duram, a¤layam

Gezem görem topra¤›n› tafl›n›
fiimr kestirdi Hüseyin’in bafl›n›
Masumlar›n gözünden akan yafl›n›
Gözlerimden silem silem, a¤layam

Zeyneb’in, Fatma’n›n karal› bafl›
Gülsüm’ün durmadan akar göz yafl›
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Mazlum Hüseyin’in mezar›n tafl›
Yüzlerimi sürem sürem, a¤layam

Ekber’in, Kas›m’›n, Asgar’›n yas›n
Kestiler kollar›n Celal Abbas’›n
Muhipleri tutar onlar›n yas›n
Ol Yezit’e lanet diyem, a¤layam

Bu Ali Y›lmaz da söyler bu sözü
Daha yazam›yor tutmuyor özü
Al kana boyand› Kerbelâ düzü
Ehl-i Beyt’e mâtem tutam a¤layam

(Ali Y›lmaz, Gerçeklere Do¤ru, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007,
s. 96)

Beyit

Dinleyin muhipler söyleyim size
fiu size söyleyen diller s›z›lar
Kerbelâ vak’as› yas oldu bize
Duyup ifliten tüm kullar s›z›lar

Fatma Ana’n›n kaburgas›n k›rd›lar
fiah-› Velayet’e sual sordular
Peygamberin hurmal›¤›n ald›lar
Hasan, Hüseyn, Fatma Ana s›z›lar

Nihayet bafl›ndan bir yara ald›
Hasan Hüseyin’le yaras›n sard›
Ümmü Gülsüm, Zeynep saçlar›n yoldu
Yeryüzünde duyan cihan s›z›lar

Her cefada kald› ol Al-i Aba
Zehir içip kustu Hasan Mücteba
Hemi kardefl flehit hemi de baba
Bu hüzünlü esen yeller s›z›lar
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Kerbelâ’ya geldi ol nesli ulu
Bilmiyor illeri flafl›rd› yolu
Al kana boyand› Kerbelâ çölü
O kanl› Kerbelâ çöller s›z›lar

Hepsi flehit oldu evlad-› kiram
Onlar›n halini kimlere soram
Gidem Kerbelâ’ya yüzümü sürem
O kanl› Kerbelâ çöller s›z›lar

Ali Y›lmaz o günlere ermedi
Hüseyin’in hallerini görmedi
O gün bu gün göz yafllar› dinmedi
Pençe vurur sar› teller s›z›lar

(Ali Y›lmaz, Gerçeklere Do¤ru, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007,
s. 79)

Kerbelâ’ya A¤›t

Gönül gam deryaya dald›
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 
Ne kara günlere kald›
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Hüseyin der ki ya Mevla
Halimi ceddime söyle
Ehl-i Beyt’e yard›m eyle
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Zeynep der ki Hüseyin’im
Esir oldu toy gelinim
Zincire vurdular elim
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Kimisi susuz kal›yor
Kimisi de su ar›yor
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Yaralanm›fl can veriyor
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Abbas’›n kollar› düfltü
Kafirler bafl›na üfltü
Zalimlerle çok savaflt›
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Ali Ekber ile Kas›m
Dedi kimler tutar yas›m
Gömle¤in ald› anas›n
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Böyle mi ümmetin has›
Kestiler Celal Abbas’›
Onlara tutal›m yas›
Kerbelâ’da Kerbelâ’da

Ehl-i Beyit kara yasta
Zeynel Abidin çok hasta
Ali Asgar son nefeste
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Bedenleri çölde yatar
Esirleri çekmifl katar
Muhiplerin yas›n tutar
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

Ali Y›lmaz ben de varsam
Varsam baflucunda dursam
Mezar›na yüzüm sürsem
Kerbelâ’da, Kerbelâ’da 

(Ali Y›lmaz, Gerçeklere Do¤ru, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007,
s. 83-84)
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Hasan ve Hüseyin’e

fiu günlerde iki gözüm
A¤lar Hasan, Hüseyin’e
Kor oldu yan›yor özüm
Yanar Hasan Hüseyin’e

Müminler bu ayda a¤lar
Her nerde var ise sa¤lar
Bac›lar hep kara ba¤lar
Ba¤lar Hasan Hüseyin’e.

Oruç tutar mâtem eder
Kimi Kerbelâ’ya gider
Öz can›n› kurban eder
Eder Hasan Hüseyin’e.

Kerbelâ’n›n susuz çölü
Orda yatar yetmifl veli
Onlar›n atas› Ali
A¤lar Hasan Hüseyin’e.

Düfltü Abbas’›n elleri
Asgar’›n kesik dilleri
fiu esen seher yelleri
S›zlar Hasan Hüseyin’e. 

Fatma Gülsüm Zeynep Ana
A¤lafl›rlar yana yana
Ali Y›lmaz kurban sana
Yanar Hasan Hüseyin’e. 

(Ali Y›lmaz, Gerçeklere Do¤ru, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007,
s. 67)
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‹SMA‹L BÜYÜKTAfi
(Do¤. 03. 03. 1932) 

Erzincan’›n Çatalarmut buca¤›, Hac›alibey Palangas› köyün-
de do¤du. Babas› Mehmet A¤a’d›r. 1939 y›l›n›n bahar›nda Gü-
müfltarla köyüne tafl›nd›lar. Ayn› y›l bu köyde ‹lkokula kaydol-
du. Ayn› y›l›n Aral›k ay›n›n sonunda gerçekleflen Erzincan dep-
reminde annesini ve dört k›z kardeflini kaybetti. 1946 y›l›nda Er-
zincan Sanat Okulu’na kaydoldu. Ayn› y›l babas›n› kaybetti.
1948 y›l›nda evlendi, 1953 y›l›nda askere gitti. 1956 y›l›nda An-
kara’da Maliye Bakanl›¤› Defterdarl›¤› Muhasebe Müdürlü-
¤ü’nde muhasebe memuru olarak göreve bafllad›. 1963 y›l›nda
‹stanbul’a tafl›nd›. ‹câdî mahlas›n› kullanan flairin fliirleri Aflk Do-
¤unca (Gönülden Dile Dökülen fiiirler ), (Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2000) ad›yla bas›lm›flt›r. 

Kerbelâ’ya Mersiye

Tarih kaydetmemifl böyle olay›
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.
Yapanlar›n var m› imandan pay›,
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.

Tüyler ürpertiyor bu kanl› vahflet,
Ebu Süfyano¤lu salm›flt›r dehflet,
Saltanat u¤runa kin ile küdret
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.
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‹slam idi Süfyano¤lu Muaviye,
Adavet besledi Hazreti Ali’ye,
Sonra müminlere oldu halife
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.

Mervan ile Yezit saçt› zehiri,
Emirül-müminin oldu her biri,
Dünya do¤urmam›fl böyle kafiri,
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.

Muhammed’i maske eyledi Yezit,
Ehl-i Beyt’e fliddet gösterdi pelit,
Kalemler acizdir, yazm›yor divit,
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.

Tu¤yan ehli asla mâtem tutmuyor,
Yezit bafltac›d›r onu atm›yor,
Ehl-i Beyt’e gönül meyil katm›yor,
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.

‹câdî’yim der ki ci¤erim yara,
Neden seçilmiyor ak ile kara,
Unutamam seni çekseler dara,
Kerbelâ, Kerbelâ, ahlar Kerbelâ.

(‹smail Büyüktafl, Aflk Do¤unca (Gönülden Dile Dökülen fiiirler),
Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2000, s. 72-73)

Suyun vermedin

Durgun, arg›n akan ey zalim F›rat,
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 
Bafl e¤din Yezit’e eyledin inat,
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 

Ezeli, ebedi akan su idin
Kurda, kufla suyun içirip verdin,
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Ne idi meram›n, ne idi derdin?
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 

Susuz koydun hanedan›, masumu,
Allah’tan bir emir sana oldu mu?
Yezit yapt›¤›n› çekip buldu mu?
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 

K›zg›n çöllerini yakar güneflin,
Kerbelâ çölünde yanar ateflin,
Kime hizmet eylemekti ya iflin?
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 

Susuz flehit oldu hep Âl-i Rasul
Bu mudur ahkam›n, bu mudur usul.
Yakt›n ci¤erini, bilin velhas›l,
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 

‹smail ‹câdî âh çeker a¤lar,
Kerbelâ olay› ci¤erim da¤lar.
Eridi yürekte kalmad› ya¤lar,
Neden Hüseyin’e suyun vermedin? 

(‹smail Büyüktafl, Aflk Do¤unca (Gönülden Dile Dökülen fiiirler),
Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2000, s. 165)

Kerbelâ’ya A¤›t

Muharrem ay›nda, mâtem gününde, 
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.
‹krarl›d›r Hüseyin’in izinde
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

Geçsede as›rlar, devretse ça¤lar,
Kerbelâ olay› ci¤erim da¤lar.
A¤lar bu gözlerim ça¤lay›p a¤lar
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.
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Bre Yezit can›n yak›ls›n nara,
Bu dert ile olmufl ci¤erim yara.
Bülbül gibi düfltüm âh ile zâra,
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

Evlad-› Rasul de ne kadar civan,
Al kanlar içinde kalm›fl masuman.
Susuzluktan feryat ederler aman!
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

Su diyerek feryat eder yavrular,
Analar ci¤erin, parçalar da¤lar,
Melekler, felekler dert ile a¤lar,
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

Yetmifl iki can› ettiler flehit,
Ac›mad› asla kavm-i flum pelit.
Kalemler acizdir yazm›yor divit,
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

Yezitler Hüseyn’i ortaya ald›,
Ya¤mur gibi oklar üstüne sald›.
Peygamber evlad› sahipsiz kald›,
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

Teker teker muhipleri kestiler,
Ya¤ma edip çad›rlar› bast›lar.
Gururlan›p kendilerin kast›lar,
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

‹smail ‹câdî bu derde yand›m,
Mâh-› Muharrem’de hep seni and›m.
Sanki bu olay› günümde sand›m,
Ehl-i Beyt tutar senin yas›n›.

(‹smail Büyüktafl, Aflk Do¤unca (Gönülden Dile Dökülen fiiirler),
Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2000, s. 166-167) 
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DÂ‹MÎ
(Do¤. 1932 – Ölm. 17 Nisan 1983) 

As›l ad› ‹smail Ayd›n’d›r. Sivasl› bir ailenin çocu¤udur. ‹s-
tanbul’da do¤du. Çocukluk ve gençlik dönemini Kangal ve Ter-
can’da geçirdi. 1951 y›l›nda Gülsüm Han›m’la evlendi. Askerlik
dönüflü Erzincan’a yerleflti. ‹ki y›l sonra ‹stanbul’a tafl›nd› ve ‹s-
tanbul’da vefat etti. ‹stanbul Karacaahmet mezarl›¤›na defne-
dildi. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Güller Feryat Eder Mâtem Ay›nda

Gene bir efkara dufl oldum candan
Güller feryat eder mâtem ay›nda
Bülbül kare ba¤lar ba¤-› gülflanda
Dallar feryat eder mâtem ay›nda

Katre olup enginlere ça¤lanan
Pervaneler gibi nare da¤lanan
Evlad-› Ali’ye candan ba¤lanan
Kullar feryat eder mâtem ay›nda

Bir hal ehli bulsam hal beyan etsem
Konsam dost gülüne flak›y›p ötsem
Azm-i rah eyleyüp ol pire gitsem
Yollar feryat eder mâtem ay›nda
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Kerbelâ’da yatan körpe kuzular
Âh ettikçe ci¤erci¤im s›z›lar
Yaz›ld› aln›na kara yaz›lar
Çöller feryat eder mâtem ay›nda

Lanet olsun ol Yezit’in sulbüne
Nas›l k›yd› müminlerin gülüne
Akar gider Kerbelâ’n›n çölüne
Seller feryat eder mâtem ay›nda

Kerbelâ çölünde kanlar döküldü
Mezar›na kara bayrak dikildi
Müminler içinde yas› çekildi
Diller feryat eder mâtem ay›nda

Dâimî’yim der ki mümin sad›klar
Hüseyin aflk›yla ba¤r› yan›klar
Gökteki melekler suda bal›klar
Göller feryat eder mâtem ay›nda

(Yadigar Ayd›n Orhan, Âfl›k Dâimî Hayat› ve Eserleri, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 13)

Hasan ‹le Hüseyin’in Aflk›na

Bir minnet eyledim perverdigara
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na
Müflerref eylesin ol hub didare
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Ehl-i aflk olanlar olur divane
Erener pay›ndan geldi peymane
‹çtim pir dolusun oldum mestane
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Bize tarikat› erkan eyledi
S›rr-› hakikati beyan eyledi
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Cümle âfl›kanlar fi¤an eyledi
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Gel ey gönül düflme cevr-i belaya 
Seninle göçelim bab-› r›zaya
Bir yudum su versen gider mi zaya
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

Dâimî’yim sinem yand› nar oldu
‹flim bülbül gibi âh ü zâr oldu
“Kün” deyince iki cihan var oldu
Hasan ile Hüseyin’in aflk›na

(Yadigar Ayd›n Orhan, Âfl›k Dâimî Hayat› ve Eserleri, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 21)

fiah ‹mam Hüseyin Bendegahiyem

Hakikat nazar k›l efkar›m›za
fiah ‹mam Hüseyin bendegahiyem
Yad iller giremez pazar›m›za
fiah ‹mam Hüseyin bendegahiyem

Yüce da¤ bafllar› duman kar oldu 
fiu genifl dünyalar bafla dar oldu
‹flim bülbül gibi âh ü zâr oldu
fiah ‹mam Hüseyin bendegahiyem

Ne kara yaz›lm›fl aln›m yaz›s›
Asla yüre¤imden ç›kmaz s›z›s›
Fadime Ana’n›n körpe kuzusu
fiah ‹mam Hüseyin bendegahiyem

Defettim gafleti, att›m kederi
Verdim pir yoluna can ile seri
Muhammet Ali’nin çeflm-i enveri
fiah ‹mam Hüseyin bendegahiyem
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Dâimî’yim daim yand›m aflk›na
‹mdat eyle fakir ile düflküne
fiu illerde döndüm deli flaflk›na 
fiah ‹mam Hüseyin bendegahiyem

(Yadigar Ayd›n Orhan, Âfl›k Dâimî Hayat› ve Eserleri, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 120)

Azmi Canan fiah Hüseyin Erenler 

Gönüller merhemi hublar serveri
Azmi canan fiah Hüseyin erenler 
Oldum yollar›n›n kulu kemteri
Azmi canan fiah Hüseyin erenler 

‹rfan bahçesinde gül olup biten
Düflkün kullar›n›n car›na yeten
Kerbelâ çölünde mekan›n tutan
Azmi canan fiah Hüseyin erenler 

Âfl›k›n› sevdalara yetiren
Hal eyleyip müflkülümü bitiren
Müminler gönlümde kadim oturan
Azmi canan fiah Hüseyin erenler 

Gönlüm flikest olmufl cihan içinde
Çektim aflk dar›n› meydan içinde
Kerbelâ çölünde al kan içinde
Azmi canan fiah Hüseyin erenler 

Dâimî’yim ne gam geldi bafl›ma
Yand› dertli gönlüm aflk atafl›na
Yüzüm sürem topra¤›na tafl›na 
Azmi canan fiah Hüseyin erenler 

(Yadigar Ayd›n Orhan, Âfl›k Dâimî Hayat› ve Eserleri, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 208)
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KUL VEL‹ 
(Do¤. 1932) 

Sivas ilinin Kangal ilçesinin Bulak köyünde do¤du. As›l ad›
Veli Kambur’dur. ‹lkokul mezunudur. 1960 y›l›na kadar köyün-
de kald›. 1960 y›l›nda Ankara’ya yerleflti. Karayollar› Genel Mü-
dürlü¤ü bünyesinde iflçi olarak çal›flt›. 1987 y›l›nda emekli oldu.
Ankara’da ikamet etmektedir. 

Sen Hiç Utanmad›n Hey Zalim Yezit

Ehl-i Beyt hakk›na elin uzatt›n
Sen hiç utanmad›n hey zalim Yezit
Rabbil âlemine dilin uzatt›n
Sen hiç utanmad›n hey zalim Yezit

O F›rat suyunun ça¤lamas›ndan
Ehl-i Beyt’in kara ba¤lamas›ndan
Bütün kainat›n a¤lamas›ndan
Sen hiç utanmad›n hey zalim Yezit

Güzel Muhammed’e karfl› ç›kars›n
Torunu Hüseyn’in evin y›kars›n
Fatma’na yüzüne nas›l bakars›n
Sen hiç utanmad›n hey zalim Yezit
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Davet edip getirdiniz Kufe’ye
Esir edip bindirdiniz deveye
Ne yüzle ç›kars›n ulu Mevla’ya
Sen hiç utanmad›n hey zalim Yezit

Kul Veli’m der kalmaz zalim yan›na
Nas›l girdin mazlumlar›n kan›na
Lanet olsun Yezit senin can›na
Sen hiç utanmad›n hey zalim Yezit

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, 9. bask›, ‹s-
tanbul 2007, s. 355)
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KUL SEMÂÎ
(Do¤. 1933 – Ölm. 1997)

Tokat ilinin Turhal ilçesinin Ayranp›nar köyünde do¤du. As›l
ad› Muharrem Oylum’dur. ‹lkokul üçüncü s›n›f ö¤rencisi iken
babas› askere gitti, kendisi de okuldan al›nd›. Daha sonralar› ‹l-
kokulu d›flardan bitirdi. 

1949 y›l›nda Âfl›k Nevruze Bac› ile evlendi. Bu evlilikten alt›
çocuklar› oldu. 

1962 y›l›nda Hac› Bektafl dergâh›n› ziyarete gider, bu gidiflin-
de kendisine Kul Semâî mahlas› verilir. 

1968 y›l›ndan bu yana bir çok yar›flmalara kat›lm›fl, bu yar›fl-
malarda ödüller alm›flt›r. Bir trafik kazas›nda efliyle birlikte vefat
etmifltir. 

Eserleri
Geldim Erenler, Mayatafl Yay›nlar›, ‹stanbul 1973.
Turhall› Bostankolulu Âfl›k Kul Semâî Baba Divan›, Nefesleri ve 12

Hizmet, Anadolu Matbaas›, 1991.

Âh Hüseyin Vâh Hüseyin

Bir âh çekip düfltü yola
Yollar› vard› bir çöle
Çölün ismi Gerbibela
‹mam Hasan fiah Hüseyin
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Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Haymagahlar› kurdular
Toprak kan olmufl gördüler
Hür flehit flehit oldular
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Kapal› F›rat yollar›
Kesildi Abbas kollar›
Vermezler içim sular›
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Susuz flehit o imamlar
Ali Ekber Ali Asgar
Analar âh çekip a¤lar
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Gelin olmufl Fadime Ana
Ele yakm›fl kandan k›na
Haber verin fiehriban’a
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Ebul Kas›m can verince
Fadime saç›n yolunca
Hüseyin a¤lar görünce
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin
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Ehl-i Beyt’i flehit ettiler
Haymegahlar› yakt›lar
Bafllar› m›zra¤a takt›lar
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Lanet Yezit’in can›na
Tapt› dünyan›n mal›na
Muhammed koymaz yan›na
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

Semâî’m bu çile bitmez
Erler dünyay› terketmez
Yalvaran› mahrum etmez
‹mam Hasan fiah Hüseyin
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
‹mam Hasan fiah Hüseyin

(Kul Semâî, Turhall› Bostankolulu Âfl›k Kul Semâî Baba Divan›,
Nefesleri ve 12 Hizmet, Anadolu Matbaas›, 1991, s. 44-45)

263



KUL HASAN
(Do¤. 1933)

Afflin ilçesinin Emirilyas Köyü’nde do¤du. As›l ad› Hasan
Gören’dir. ‹lkokul mezunudur. Yoksul bir ailenin çocu¤u olmas›
nedeniyle saz›n› omuzuna ald›, gurbete ç›kt›. Ankara Devlet Ti-
yatrolar› Genel Müdürlü¤ü’nde gece bekçili¤i yapt›. “Halk Ozan-
lar›n›n Sesi” dergisiyle “Yenigün” gazetesinde fliirler yay›mlad›.
1974’te “Yenigün” gazetesinde yay›mlanan “Bar›fl desen bar›fla-
mam” adl› fliirinden dolay› yarg›land›, yarg›lama sonucu beraat
etti. Ç›raklar› kendi çocuklar› Mustafa ile Latife Gören’dir. Geçi-
mini iflçilikle sa¤lamaktad›r. Evli, sekiz çocuk babas›d›r. 

Büyük bir kitab› dolduracak kadar fliirleri vard›r. Bunlar›n
çok az k›sm›n› “Âfl›k Kul Hasan” (1963) adl› eserinde toplam›flt›r.
Yay›nlanm›fl kasetleri vard›r.

Dostum Diyen Gelsin

Hani dostum diyen gelsin Kerbelâ meydan›na
Dünyas›ndan vazgeçmeyen k›yamad› can›na
Bir içim su vermediler bak hakk›n kurban›na
‹yi günde dost olanlar döndüler Mervan’›na

Lanet olsun sad-hezaran dönenlerin can›na
Oldular nefsinden yana uydular fleytan›na
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Ehl-i Beyt’i yetiman›n bir kere haline bak
O zalimler neler yapt› dini yok iman› yok
Ehl-i Beyt’i gerçek seven can verip ça¤›rd› hak
Hilekarl›kla sevenler döndü kaçt›lar uzak

Lanet olsun sad-hezaran dönenlerin can›na
Oldular nefsinden yana uydular fleytan›na

Ehl-i Beyt’in haymagâh›n yakt› atefl koydular
Yetiman› mazlumlar›n üzerini soydular
Bindirdiler develere hep fladuman oldular
Çektiler kervan› göçü flehr-i fiam’a döndüler

Lanet olsun sadhezâran dönenlerin can›na
Oldular nefsinden yana uydular fleytan›na

Kul Hasan’›m o gün bugün nefsine uyan Yezit
Ehl-i Beyt’i aç ve susuz bak zelil koyan Yezit 
Hüseyn’im serden geçince gömle¤in soyan Yezit
‹krar verip ikrar›ndan geriye dönen Yezit

Lanet olsun sad-hezaran dönenlerin can›na
Oldular nefsinden yana uydular fleytan›na

(‹smail Özmen, Alevi-Bektafli fiiirleri Antolojisi, V, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 416)
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SEF‹L SELÎMÎ
(Do¤. 1933 – Ölm. 30. 12. 2003) 

fiark›flla’da do¤du. As›l ad› Ahmet Günbulut’tur. ‹lkokulu
fiark›flla’da okudu. Sivas’ta bafllad›¤› Ortaokulun ikinci s›n›f›n-
dan ayr›larak bir terzinin yan›nda çal›flmaya bafllad›. Çeflitli ifl-
lerde çal›flt›. Mehmet Çoban taraf›ndan kendisine Sefil Selîmî
mahlas› verildi. Kendi kendine saz çalmay› ö¤rendi. Farkl› yar›fl-
malarda derece ald›. 1983 y›l›nda eflini kaybetti. Eflinin vefat›n-
dan sonra fliirle ilgisi daha da yo¤unlaflt›. 

Sivas Halk Ozanlar› ve Derne¤i’nin kurucular›ndand›r. fiiir-
leriyle ilgili farkl› çal›flmalar yap›lm›fl ve bas›lm›flt›r. 

Eserleri

Kul Yanmas›n, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1989.
Âfl›k Sefil Selîmî “‹rfan Okulu”, (haz. Ahmet Özdemir), fiark›fl-

la ve Çevresi Kültür Sanat ve Sosyal Dayan›flma Derne¤i Yay›n-
lar›, ‹stanbul 2003.

Yal›nkat, (haz. ‹brahim Aslano¤lu), Emek Matbaas›, 1978.
Yar Badesi, (haz. Abdullah Salto¤lu),
Âfl›k Sefil Selîmî, Çoban›n Can P›nar›, (haz. Do¤an Kaya), Sivas

1996.
fiiirleri ve Türküleriyle Sefil Selîmî, (haz. U¤ur Kaya), Anasam

Yay›nlar›, Sivas 2001. 
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Kerbelâ’da

Vuruldum yetmifl yerimden,
fiehit düfltüm Kerbelâ’da.
Kanlar›m akt› serimden,
fiah’a kofltum Kerbelâ’da. 

‹krar›ma sad›k kald›m,
Hüseyin’e yoldafl oldum.
Kafire çok k›l›ç çald›m,
Mezar efltim Kerbelâ’da.

Hedef etti Yezit bizi, 
Dinmez içimdeki s›z›,
Esir ald›, gelin k›z›,
Ben de flaflt›m Kerbelâ’da.

Evlad-› Rasulün yas›,
Budur davalar›n has›,
Nerede Ali’nin sesi,
Susuz pifltim Kerbelâ’da.

Sefil Selîmî’de keder,
Bu dert benim ile gider,
Yas› olan a¤›t eder,
Derdi defltim Kerbelâ’da.

(Ahmet Özdemir, Âfl›k Sefil Selîmî “‹rfan Okulu”, fiark›flla ve
Çevresi Kültür Sanat ve Sosyal Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2003, s. 128) 

Hüseyin

Binbir ismin biri sensin
Seni seçmek zor Hüseyin.
Ateflten gömlek giymiflsin
Dört bir yan›n kor Hüseyin.

267



Hem s›fatt›r, hem sirettir,
Dosta dost olmak cür’ettir,
Aflk›na ermek muratt›r,
Gözlerdeki fer Hüseyin.

Oniki ‹mam’›n da¤›,
Gönül ve yüzlerin a¤›,
Muhammed Mustafa ba¤›,
Müminlere yâr Hüseyin.

Hayri ihsan›n küpesi,
Haydar-› Kerrar’›n sesi,
Hasan-› Kübra’n›n süsü,
K›rk makamda bir Hüseyin.

Ehl-i dil dilinde âyet,
Mümin gözündeki niyyet,
Sefil Selîmî’de hayat,
Her bedende s›r Hüseyin. 

(Ahmet Özdemir, Âfl›k Sefil Selîmî “‹rfan Okulu”, fiark›flla ve
Çevresi Kültür Sanat ve Sosyal Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2003, s. 152) 
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EYM‹RL‹ SEFÎLÎ
(Do¤. 15. 01. 1933) 

Malatya ilinin Arguvan ilçesinin Eymir köyünde do¤du. As›l
ad› Ali Asgar Berktafl’t›r. Meryem Han›m’la Çece Hüseyin’in o¤-
ludur. Henüz dört ayl›k iken annesini, 1953 y›l›nda da babas›n›
kaybetti. 

‹lkokulu köyünde okudu. Üvey annelerin elinde büyüdü. Ba-
bas›n›n vefat›ndan k›sa müddet sonra evlendi. 1954 y›l›nda as-
kere al›nd›. Askerden döndükten sonra Mensucat Fabrikas›’nda
çal›flmaya bafllad›. Bu kurumdan emekli oldu. Malatya’da ika-
met etmektedir. fiiirleri bas›lm›flt›r.

‹mam Hüseyin

Hak nasip eylese görsem yüzünü
fiehitler serdar› ‹mam Hüseyin
Levh ü kalem böyle yazm›fl yaz›n›
Yaralar›n bende ‹mam Hüseyin

Yezit gitti ‹mamlar›n kastine
Asker sald› Ehl-i Beyt’in katline
‹mam biat etmem dedi münkire
fiehitler serdar› ‹mam Hüseyin
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Yezit Ehl-i Beyt’e etti ihanet
Ali o¤lu Yezit’e eder mi minnet
Öz o¤lu Yezit’e okudu lanet
Yaralar›n bende ‹mam Hüseyin

Yaraland› kanlar akar ba¤r›ndan
Hak için savaflt› oldu can›ndan
Mecali tükendi, düfltü at›ndan
fiehitler serdar› ‹mam Hüseyin

Sefîlî’m bu nas›l hikmettir Allah
Evlad-› Rasule de¤il mi günah
Süvarisiz yaln›z döndü Zülcenah
fiehitler serdar› ‹mam Hüseyin

(T. Volkan Aslan, Eymirli Âfl›k Ali Asgar (Sefîlî) Berktafl’›n Ha-
yat› ve Eserleri, ‹stanbul 2008, s. 74) 

Meftunuyum Ben

Hey erenler ben bir derde düfl oldum
Sefil Hüseyin’in meftunuyum ben
Serimi koymuflum onun u¤runa
Mazlum Hüseyin’in meftunuyum ben

Dedesi Muhammed, atas› Ali
And›kça ak›yor gözümün seli
Mekân› kalbimde, muhkemdir yeri
Sefil Hüseyin’in meftunuyum ben

Kerbelâ çölleri yasta, mâtemde
Yaram deva bulur sana varanda
Yezit’in elleri buland› kana
Mazlum Hüseyin’in meftunuyum ben

Kullar›n ad›n› anar söyleflir
Gözünün yafl›nda çimler yeflerir
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Levh ü böyle yazm›fl bafl›na gelir
Sefil Hüseyin’in meftunuyum ben

Sefîlî’yem murad›ma ereyim
Mevla’m nasip eyle flâh› göreyim
Emreyle u¤runda can›m vereyim
Nazl› Hüseyin’in meftunuyum ben

(T. Volkan Aslan, age., ‹stanbul 2008, s. 45) 

‹mam Hüseyin

Mâh-› Muharrem’de mâtem ay›nda
Çekeriz yas›n› ‹mam Hüseyn’in
Bülbüller zâr eyler Firdevs ba¤›nda
Güller açmaz oldu ‹mam Hüseyin

Bu nas›l fermand›r kudretül Allah
Ehl-i Beyt fi¤anda yanar haymegah
Süvarisiz yaln›z döndü Zülcenah
Ç›¤r›fl›r masumlar ‹mam Hüseyin

Seni seven kullar yas› mâtemde
Kafirler k›yd›lar Kerbi çölünde
Kesik bafl› ol Yezit’in elinde
Hala Kur’an okur ‹mam Hüseyin

Yezit asker düzdü F›rat boyuna
Mümin, Müslim eriflemez soyuna
Fadime murats›z Kas›m toyuna
Soldu k›nalar› ‹mam Hüseyin

Sefîlî’yem der ki bu nas›l yaz›
Kestiler ‹mam› kurbanl›k kuzu
Ç›kar m› yürekten bu ye¤in s›z›
Çekeriz yas›n› ‹mam Hüseyin

(T. Volkan Aslan, age., ‹stanbul 2008, s. 61) 
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BEYHÂNÎ
(Do¤. 1933 – Ölm. 17 A¤ustos 1971)

As›l ad› ‹brahim Engin’dir. Erzincan’›n çay›rl› ilçesinin Gam-
ga köyünde do¤du. Aslen Eski Esperek (yeni ad›yla Verimli) kö-
yündendir. Annesinin ad› Gülizar, babas›n›n ad› Hüseyin’dir.
Saz çalmas›n› amcas›ndan ö¤rendi. 1954 y›l›nda halas›n›n k›z›
Asl› ile evlendi. ‹ki y›l sonra askere gitti. 1960 y›l›ndan sonra ‹s-
tanbul’a yerleflti. Mezar› Ka¤›thane’dedir. 

Kerbelâ Çölleri K›z›l Kan Oldu

Kerbelâ çölleri k›z›l kan oldu
fiah Hüseyn’e bütün dünya a¤lad›
Lanet olsun ol Yezit’in can›na
fiah Hüseyn’e bütün dünya a¤lad›

Ehl-i Beyt’i sevenleri k›rd›lar
Bütün bac›lar› fiam’a sürdüler
‹mam› Hasan’a zehir verdiler
Zindanda Zeynel-i Abâ a¤lad›

‹mamlar düfltüler böyle belaya 
Haber veren yok mu Al-i Aba’ya
Feryad›m›z ç›kt› arfl-› alaya
Topraklar inledi, sema a¤lad›

272



Beyhânî’yim bizi esmadan sorun
Çarm›ha gerilmifl ‹sa’dan sorun
Binbir kelam veren Mevla’dan sorun
Hem Musa hem Tur-i Sina a¤lad›

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 356)

Ali Evlad›n› fiehit Ettiler

Ali evlad›n› flehit ettiler
fiah Hüseyn’e böyle zulüm olur mu?
Ehli din olanlar do¤ru söylesin
Ehl-i Beyt’e böyle zulüm olur mu?

Ali nesli gibi mazlum gelmedi
fiehriban Ana’n›n yüzü gülmedi
Hiç kimseye böyle zulüm olmad›
fiah Hüseyn’e böyle zulüm olur mu?

Haber verin Ali el-Murtaza’ya
Haber verin Muhammed Mustafa’ya
Haber verin Fat›matü’z-Zehra’ya
Ehl-i Beyt’e böyle zulüm olur mu?

‹sa ile levh-i kalem a¤lad›
Musa ile binbir kelam a¤lad›
Bütün dünya bütün alem a¤lad›
fiah Hüseyn’e böyle zulüm olur mu?

Beyhânî’yem arfla ç›kt› nidam›z
Muhammed zikrimiz, Ali duam›z
Bir ulu divana kald› davam›z
fiah Hüseyn’e böyle zulüm olur mu?

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 357) 
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SEFÎLÎ
(Do¤. 20. 08. 1934 – Ölm. ?)

Malatya’n›n Arguvan ilçesinde do¤du. As›l ad› Mehmet R›za
Ünlü’dür. Bassey Han›m’la Sad›k Ünlü’nün o¤ludur. Alt› yafl›n-
da babas›n› kaybeder. ‹lkokulu bitirdikten sonra çobanl›k ve iflçi-
lik yapar. 1955 y›l›nda askere al›n›r, 1957 y›l›nda terhis olur. 1958
y›l›nda Saadet Han›m’la evlenir. ‹flsizlik ve geçim s›k›nt›s› nede-
niyle -alt› çocu¤uyla birlikte- 1973 y›l›nda ‹stanbul’a göç eder. 

fiiirleri, Nurten Ünlü taraf›ndan “Bütün fiiirleri I-II” (Ada Ya-
y›n, ‹stanbul 2006) ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

‹mam Hüseyin

Adalet u¤runda can›n› veren
Âlemin sultan› ‹mam Hüseyin
Zalimin cevrine gö¤sünü geren
Hakk›, hakikati bilen Hüseyin

Ta Âdem’den evvel ismi var olan
Eli aya¤›yla hakka yar olan
Huda’n›n nurundan cismi var olan
Bütün bu âlemin var› Hüseyin

Hazreti Zehra’n›n ci¤er paresi
Kerbelâ’da bitmez oldu yaras›
Ali’nin cisminde bir dürdanesi
Sevenlerin gönül yari Hüseyin
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Çekti sanca¤›n› yürüdü çöle
Yaraland› cismi düfltü bu çöle
Düfltü Ehl-i Beyt’i sonunda yola
Bafl›m›n sevdas› seli Hüseyin

Yezit Hüseyin’e yapt› çok cefa
Do¤rular dünyada bulmad› sefa
Aliyyü’l-Murtaza bir de Mustafa
Onlar›n asl›ndan ‹mam Hüseyin

Sefîlî Hüseyn’e yafl döker gayri
Erimez bafl›mdan zalimin kar›
Çekti Kerbelâ’da o flâh›m zoru
Adalet mülkünün var› Hüseyin

(Sefîlî, Bütün fiiirleri II, Ada Yay›n, ‹stanbul 2006, s. 887-888) 

Sultan›ms›n

Hikmet-i kudretten zat-› ezelden
Benim sultan›ms›n ‹mam Hüseyin
Dünya var olmadan ta ki evvelden 
Her derdin derman› ‹mam Hüseyin

Senin öz nurundan var oldu cihan
Yaz›ld› aleme ad›n›z sultan
Seni seven canda bulunmaz güman
Benim merdan›ms›n ‹mam Hüseyin

Kerbelâ’da halka yarar flan›n var
Senin neslin vermez insana zarar
Her yarandan yüzbin türlü kan akar
Gönlüm mehman›s›n ‹mam Hüseyin

Bana senden geldi ilmin kökenin
Senin için açt›m aflk›n dükkan›n
Sensin flu âlemde benim sultan›m
Benim devran›ms›n ‹mam Hüseyin
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Sefîlî der o flah benim pazar›m
Serim koydum dost yolunda gezerim
Sen ummans›n, ben de onda yüzerim
Sen benim deryams›n ‹mam Hüseyin

(Sefîlî, Bütün fiiirleri II, Ada Yay›n, ‹stanbul 2006, s. 646) 

‹mam Hüseyin

Paha m› biçilir senin flan›na
Cihan›n sultan› ‹mam Hüseyin
fiehitlik verildi yüce flan›na
Gönlümün mehman› ‹mam Hüseyin

Deden Muhammed’dir, atan da Merdan
Bu cihana geldin, gittin çok zaman
Senin varl›¤›ndan var oldu devran
Buna flüphe mi var ‹mam Hüseyin?

Zehra’dan var oldun geldin cihana
Sembolün özgürlük ç›kt›n meydana
Sen Âdem’den evvel geldin bu hana
Cahil bunu bilmez ‹mam Hüseyin

Bu senin var›ndan var oldu âlem
Yazd› senin flan›n elimde kalem
Sana ça¤›r›r›m yetifl el aman
Sen benim hüdams›m, ‹mam Hüseyin

Sefîlî bu s›rra gönülden agah
Buna flüphe eden insana hey vah!
Yetifl bu zamana nolur yüce flah!
Çözülsün bu dava ‹mam Hüseyin

(Sefîlî, Bütün fiiirleri II, Ada Yay›n, ‹stanbul 2006, s. 913) 
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AL‹ RIZA KESK‹N
(Do¤. 1935)

Tercan ilçesinin Güzbulak köyünde do¤du. Fadime Han›m’la
Haydar Keskin’in o¤ludur. E¤itim görmedi. Kendi kendine oku-
ma yazma ö¤rendi. Farkl› ifllerde 27 y›l çal›flt›. ‹flçi emeklisidir.
‹stanbul Tuzla’da ikamet etmektedir. 

Ver Benim Murad›m ‹mam Hüseyin 

Ol fiah-› Merdan’a yalvard›m durdum
Çok murat istedim murat almad›m
Çünkü ben Ali’ye lay›k olmad›m
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

Candan seni seven ermifl murada
Yetifl ya Muhammed Ali’m imdada
H›z›r sen de yetifl bu s›hhatimde
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

Ben can› gönülden sizleri severim
Oniki ‹mam’a kurban olurum
K›rklar makam›na zaten hayran›m
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin
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Ali R›za’m der ki dünya fanidir
Kaç sene yaflasam sonu toprakt›r
‹nsan dedi¤in bir esen rüzgard›r
Ver benim murad›m ‹mam Hüseyin

(Ali R›za Keskin, R›za Dede Hayat› ve fiiirleri, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2006, s. 13) 

Nerede Hani

Hüseyin aflk›na dökerim yafl›
Hiç kimse bilemez bu fikir ifli
Kerbelâ düzüne gitti çok kifli
Sana söz verenler nerede hani

Günahkar›m sana affeyle beni
Tüm dar günlerimde gel kerem-kâni
Hüseyin’im oldu dinin kurban›
Sana söz verenler nerede hani

Dünyaya güvenip flaflma yolundan
Yalan söyleme dur kendi halinde
Hüseyin flehit oldu Yezit elinden
Sana söz verenler nerede hani

Ali R›za’m çile ile büyüdüm
Tanr›’ya yalvard›m olmaz dile¤im
Do¤ru yolu fiah Hüseyin’den ald›m
Sana söz verenler nerede hani

(Ali R›za Keskin, R›za Dede Hayat› ve fiiirleri, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2006, s. 15) 
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AD‹L AL‹ ATALAY 
(Do¤. 1936)

Kemaliye’nin Bizmiflen köyünde do¤du. ‹lkokulu köyünde
bitirdi. A¤abeyiyle birlikte Nakliyat ve Ticaret Kollektif fiirke-
ti’ni kurdu, yönetti. 1972 y›l›nda Can Yay›nlar›n› kurdu. 1990 y›-
l›ndan itibaren tamamen yay›nc›l›¤a yöneldi. fiiirlerini ve arafl-
t›rmalar›n› yay›mlad›. 

Eserleri

Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul.
Anadolum Anadolum, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1975.
Âfl›k Demânî Baba Hayat› ve fiiirleri, Can Yay›nlar›, ‹stanbul

1978.
Âfl›k Dertli Baba, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1998.
Hz. Betül Fat›ma Anam›z, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1996.
Noksani Baba Erzurumlu Halk Ozan›, Can Yay›nlar›, ‹stanbul

1975.
Kurtulufl Savafl› Destan›, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 12006.

Mâh-› Muharrem’dir Bugün

Mümin isen bugün yas tut
Mâh-› Muharrem’dir bugün
Kötülü¤ün hepsin unut
Mâh-› Muharrem’dir bugün
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fiimir mel’un bak ki netti
Hüseyin’i flehit etti
Bafl›n al›p fiam’a gitti
Mâh-› Muharrem’dir bugün

Derdimize dert katal›m
Gözden yafl› ak›tal›m
Ehl-i Beyt’e yas tutal›m
Mâh-› Muharrem’dir bugün

Yezit’e lanet sezad›r
Mümine mutluluk vard›r
Bugün açmaz güller hard›r
Mâh-› Muharrem’dir bugün

Adil Ali kan a¤lad›
Ehl-i Beyt kara ba¤lad›
Ay gün tutuldu do¤mad›
Mâh-› Muharrem’dir bugün

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 250)

Lanet Sezad›r

fiâh›m Hüseyin’in çoktur ac›s›
Unutulmaz Kerbelâ’n›n sanc›s›
Neler çekti yavrusu hem bac›s›
Müminin mâtemi kerb ü belad›r
fiehit edenlere lanet sezad›r 

Müslim biat ald› geri cayd›lar
Bu dünyay› baki kal›r sand›lar
Masum yavrulara nas›l k›yd›lar
Müminin mâtemi kerb ü belad›r
fiehit edenlere lanet sezad›r 
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Su yolunu kesti zalim kafirler
Susuzluktan yand› masumlar pirler
fiehit oldu nice yi¤itler erler
Müminin mâtemi kerb ü belad›r
fiehit edenlere lanet sezad›r 

On Muharrem günü bak ki nettiler
Ehl-i Beyt’i tek tek flehit ettiler
Bafllar›n› al›p fiam’a gittiler
Müminin mâtemi kerb ü belad›r
fiehit edenlere lanet sezad›r 

Adil Ali yazar yazar az gelir
Göz yafl›ma dere tepe düz gelir
Müminlere yas-› mâtem haz gelir
Müminin mâtemi kerb ü belad›r
fiehit edenlere lanet sezad›r 

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 243)

Mâtem Tutal›m, Tutal›m

Mâtem ay› geldi canlar
Mâtem tutal›m, tutal›m
Kerbelâ’da akt› kanlar
Mâtem tutal›m, tutal›m

Muharrem’in tam onunda
Abbas’la Kas›m yan›nda
fiehit oldu göz önünde
Mâtem tutal›m, tutal›m

Ümmü Gülsüm âh eyledi
Ali Ekber su söyledi
Kas›m murada ermedi
Mâtem tutal›m, tutal›m
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fiah Hüseyn’in bafl›n kesti
Çad›r yand› duman esti
Bu idi Mervan’›n kast›
Mâtem tutal›m, tutal›m

Adil Ali mâtem ay›
Hiç unutma Kerbelâ’y›
Yezit kald›rd› hayay›
Mâtem tutal›m, tutal›m

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 37)

B›rak›n ki Gidem fiah Hüseyn’e Ben

Gene mâtem ay›n günleri geldi
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben
Ehl-i Beyt’in derdi ba¤r›m› deldi
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben

Ben istemem yalan dünya mal›n›
N’olur Kerbelâ’n›n göster yolunu
U¤urunda nasip eyle ölümü
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben

Koklayamam burda açan gülümü
Dünya için kay›p etmem yolumu
Bana da etseler onca zulümü
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben

Derdime derman› sende arad›m
fiah Hüseyin deyip ölmek murad›m
Ben a¤lar›m arfla ç›kar feryad›m
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben

Ey yaradan benim dile¤im budur
Özümden kibiri tamamen kald›r
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Bir dilim ekmekle bir yudum sudur
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben

Adil Ali der ki gidem o fiah’a
Müminlerin kalbi olan dergaha
Küstüm Kerbelâ’da akan F›rat’a
B›rak›n ki gidem fiah Hüseyn’e ben

(Adil Ali Atalay, age., s. 248)

‹mam Hüseyin, Hüseyin

Mâtem ay› geldi çatt›
‹mam Hüseyin, Hüseyin
Seni seven mâtem tuttu
‹mam Hüseyin, Hüseyin

Seni sevmek bize yeter
Sevmeyenler olur beter
Kerbelâ çölünde yatar
‹mam Hüseyin, Hüseyin

fiimir mel’un ikrar verdi
Çör çöp için geri döndü
Zulmü sana reva gördü
‹mam Hüseyin, Hüseyin

Su vermediler içesin
Âleme rahmet saçars›n
Cennet kap›s›n açars›n
‹mam Hüseyin, Hüseyin

Adil Ali kendi ad›m
Seni sevmektir murad›m
Bize yetifle imdad›n
‹mam Hüseyin, Hüseyin

(Adil Ali Atalay, age., s. 41) 
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SEYD‹ BABA
(Do¤. 1938)

Çorum ilinin merkez Çanakç› köyünde do¤du. Çorum Bele-
diyesi’nde bahçivan olarak çal›flt›. Bu kurumdan emekli oldu. Yi-
ne bahçe iflleriyle ilgilenmektedir. Âfl›kl›k gelene¤ine uygun he-
ce vezniyle yaz›lm›fl fliirleri vard›r. Bir fliirini sunuyoruz.

Kurbanlara Bak

Bizi ça¤›rd›lar kalk›p gitmeye
Peflimize düflen kervanlara bak
Hakikat ehlinin yolun gütmeye
Önümüze tuzak Mervanlara bak

Kerbelâ’n›n bir ismi de Ninova
Kervan kalkt› boflta kald› bu yuva
Okuyup da kabul olmayan dua
Kufe’den yaz›lan fermanlara bak

Cennet imifl müminlerin dura¤›
Hu deyince yak›n eder ›ra¤›
Gökten indirdiler yeflil bura¤›
Kerbelâ çölünde kurbanlara bak

Çok a¤lay›p gözyafllar› dinmeyen
‹krar verip ikrar›nda durmayan
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Susuzlara bir damla su vermeyen
F›rat ça¤lar gider ummanlara bak

Âh eyleyip bir kararda durunca
Dar gününde çabuk gelip erince
‹steyenin murad›n› verince
fiah-› evliyalar merdanlara bak

Seydi Baba der ki bir Cum’a günü
Mazlum Ehl-i Beyt’in ç›km›yor ünü
Dedem ki hedaye verdiydi bunu
fiifle toprak dolu alkanlara bak

(Hüseyin Ç›rakman, Çorumlu Halk Ozanlar›, Alev Yay›nlar›,
‹stanbul 1992, s. 255, 259)
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HÜSEY‹N ORHAN
(Do¤. 02. 10. 1938)

Malatya’n›n Arguvan ilçesinin Kuyudere (eski ad› Minayik)
köyünde do¤du. fiiirlerinde Kul Hüseyin mahlas›n› kullanmakta-
d›r. 1964 y›l›ndan itibaren mahalli sanatç› s›fat›yla bölgenin tür-
külerini söylemeye bafllam›flt›r. Vak›flarda, Cemevlerinde, der-
gahlarda dedelik hizmeti yürütmektedir. 

Alevilik’te ‹badet (Garip Dede Yay›nlar›, 2003) ad›yla yay›m-
lanm›fl bir eseri bulunmaktad›r. 

Havalanma All› Turnam Dön Geri

Havalanma all› turnam dön geri
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na
Sen de mi adad›n canana seri
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

Turnam gök yüzünde Hakk’› zikreder
Eflinden ayr›lm›fl çoktur gam keder
Yaradan turna da ümmetimdir der
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

Turnam feryat etme bu kadar yeter
Senin bu feryad›n cihan› tutar
Billah benim derdim senden de beter
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

286



Ali’den mi ald›n sen bu avaz›
Seninle süslenir mavi gök yüzü
U¤ra Kerbelâ’ya mihman ol baz›
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

Kul Hüseyn’im turnam u¤ra o dosta
De nice gönüller hep kara yasta
Aç o kanatlar›n sen uç aheste
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’n›n aflk›na

(Hasan Basri K›l›ç, Arguvanl› Ozanlar II, Arguvanl›lar Kültür
ve Dayan›flma Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 2004, s. 96, 108)
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MÜSLÜM SEYRÂNÎ
(Do¤. 1938 – Ölm. 24. 2. 2009)

Erzincan’›n Günba¤› köyünde do¤du. As›l ad› Müslüm Kum-
ru’dur. ‹lkokulu köyünde okudu. 

Küçük yaflta ba¤lama çalmaya bafllad›. 14 yafl›nda babas›n›
kaybetti. Çiftçilik, çobanl›k yapt›. Askere gitti. 1961 y›l›nda as-
kerden döndü. Almanya ve Fransa’ya iflçi olarak gitmek için mü-
racaaatta bulundu. Sa¤l›k raporu alamad›¤›ndan gidemedi. 

1965 y›l›nda evlendi. Sa¤l›¤›n›n bozulmas› nedeniyle efli ile
aralar›nda problem ç›kt›. Ayr›ld›lar. O günden itibaren fliir yaz-
maya bafllad›. 

Tedavi için geldi¤i ‹stanbul/ Yenibosna’da kalp krizi geçire-
rek vefat etti. 

Eserleri:

Gerçe¤e Do¤ru, Ekber Matbaas›, 1987.
Gül Bahçesi ‹flte Güllerimiz ‹flte Bülbüllerimiz, Bask› yeri ve tari-

hi yok
Gülistan, Söz ve fiiirleriyle Maddi-Manevi Bilgiler, Erzincan

2007.

fiah Hüseyn’e Hasretimi Yazs›nlar

Kerbelâ’n›n facias›n söylerken
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

288



fiimdi sa¤›m herhangi gün ölürken
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

Varamad›m o kervana vâh bana
Cüda etme sen ya Rabbi bir yana
Ö¤ütlerim sad›k bir dost olana
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

Kederlenir dertli dertli yazar›m
Bir divane oldum yanar gezerim
Efkarlan›r hasretimle özlerim
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

Ba¤r›m yara, akar gözlerim yafl›
Âh ile geçirdim bahar›, k›fl›
Dost canlara vasiyyetim bu ifli
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

Düfl ediben bir hüzünlük çekerim
Kederlenir kanl› yafllar dökerim
Sad›k olan cananlara söylerim
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

Müslim Seyrânî geldim bu yafl›ma
Neler geldi geçti garip bafl›ma
Ben ölünce böyle mezar tafl›ma
fiah Hüseyn’e hasretimi yazs›nlar

(Âfl›k Müslüm Seyrânî, Gül Bahçesi ‹flte Güllerimiz ‹flte Bülbül-
lerimiz, Bask› yeri ve tarihi yok, s. 185-186)
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MUSA MERDANO⁄LU
(Do¤. 1939)

Sivas ilinin, fiark›flla ilçesinin Kaymak köyünde do¤du. Hati-
ce Han›m’la Ali Merdano¤lu’nun o¤ludur. 

‹lkokulu ve Ortaokulu d›flardan bitirdi. 1958 y›l›nda askere
gitti, 1961 y›l›nda terhis oldu. 1961 y›l›nda TBMM’de hizmetli
kadrosunda çal›flmaya bafllad›. 1962 y›l›nda evlendi. 1994 y›l›n-
da emekli oldu. 

Âfl›k Musa, Musa, Merdano¤lu, Âfl›k Merdano¤lu, Merdani, Âfl›k
Merdan mahlaslar›n› kulland›.

fiiirlerinin bir k›sm› “Ozan›n Feryad›” (Ankara 1966) ad›yla ki-
taplaflt›r›ld›. 

‹mam Hüseyin

Düflünürsem sana olan iflleri
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?
Top edip att›lar kesik bafllar›,
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?

Yezit vazgeçmedi dünya mal›ndan
Sen de ayr›lmad›n Hakk’›n yolundan
Abbas’› kestiler iki kolundan
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?
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‹nileflti da¤lar ile tafllar da,
Yerdeki böcekler, uçan kufllar da,
Allah Allah dedi kesik bafllar da,
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?

Yere düfltü parka parka etlerin,
Unutulmaz senin ac› dertlerin
Susuz kald› a¤z› kuru Ekber’in
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?

Lanet olsun o Yezit’in soyuna,
fiimir kafir k›l›ç çald› boyuna,
Döktüler kan›n› F›rat suyuna,
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?

Susuz kald› büyük, küçük kan a¤lar,
Zeynep ç›kar yola bakar san’a¤lar,
Bu zulüme dayan›lmaz can a¤lar
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?

Merdano¤lu yasta kara ba¤lar›m,
Yezit’e, Mervan’a lanet eylerim, 
Hüseyin’i düflündükçe a¤lar›m,
Nas›l a¤lamay›m ‹mam Hüseyin?

(Âfl›k Musa Merdano¤lu, Ozan’›n Feryad›, 3. bask›, Ankara
2005, s. 107)
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EM‹fi BACI
(Do¤. 1939)

Divri¤i’de do¤du. As›l ad› Emine’dir. Do¤du¤u yerde okul
olmad›¤›ndan ilkokula gidemedi. Okur yazard›r. Adil Ali Atalay
ile evlendi. 4 çocuk annesidir. 1961 y›l›nda efliyle birlikte ‹stan-
bul’a tafl›nd›. ‹stanbul’da Kocasinan’da oturmaktad›r. 

Hüseyin

Bilirim ki ceddin Ali Muhammed
‹kisin bir bilmek vard›r Hüseyin
“Sana düflman olan bana der Ahmed...”
Onlar› sevmeyen kördür Hüseyin

Fat›ma anam›z severdi seni
Ayetler, hadisler överdi seni
fiimir keser iken döverdi seni
Ümmetim der zordur Hüseyin

Dünya kurulal› ihanet vard›r
Kimisine kolay, kimine zordur
Sana giden kap› gayeten dard›r
Sevmeyen giremez dard›r Hüseyin
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fiehitler kefensiz yanar yüre¤im
Ne yak›n› belli ne de ›ra¤›m
Hançerlerle delinmeyen yüre¤im 
Kerbelâ’da delenler var Hüseyin

Düflüncen özgürlük hem demokrasi
Sana k›yanlar›n cümlesi asi
Bu Emifl Bac›’n›n duyulsun sesi
Sana kurban olan vard›r Hüseyin

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 352)

Kerbelâ Çölünde Kufllar Öter mi? 

Kerbelâ çölünde kufllar öter mi? 
Ehl-i Beyt’in kan› akt›ktan sonra
A¤aç meyve verip otlar biter mi?
Abbas’›n kollar› düfltükten sonra

Seni seven kullar a¤lar iniler
Yevmü’l-Aflura’d›r yas› yeniler
Bindörtyüz y›l taze durur an›lar
Yezit’in zulümü durduktan sonra

Nice y›llar de¤er senin her an›n
Uzakta de¤ilsin cismimde can›n
Tüm derdi az gelir bütün cihan›n
Ehl-i Beyt’in esir olduktan s›nra

Tükenmiyor derdim, zaten tükenmez,
Kerbelâ olay› kaleme gelmez
Sevenler cihan› bir pula almaz
Çad›rlar›n ya¤ma olduktan sonra

Emine’ydim Emifl Bac› sen ettin
Beni ald›n aflk›n yurduna att›n
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Çok flükür Hüseyn’in aflk›n› tatt›m
Erenler yoluna girdikten sonra

(Ali Adil Atalay, age., s. 353)

A¤lar›m

Annesi Fatma’d›r dede Muhammed
Kufeliler yaz›p ettiler davet
Mazlum Hüseyin’im etti icabet
Zalim hilesine yanar a¤lar›m

fiehit sözü duysam dilim dolafl›r
Kas›m bir Yusuf’tur gözler kamafl›r
Ehl-i Beyt’e ancak mertlik yarafl›r
Mertlerin merdine yanar a¤lar›m

Yorulmufltu yorgun düfltü yollarda
S›cak çoktu susuz kald› çöllerde
Ana, bac› esir gurbet ellerde
Esirler haline yanar a¤lar›m

Yi¤itlerim flehit hep teker teker
At›ndan düflünce can Ali Ekber
Annesi, bac›s› gör neler çeker
Anneye, bac›ya yanar a¤lar›m

Sizi seven âfl›k yolundan dönmez
Birlik dirlik bilir, ikilik bilmez
Gönülde yaflayan ebedi ölmez
Sevgiz yakar beni yanar a¤lar›m

Emifl Bac› der ki fikrim uyand›
Kerbelâ misali yüre¤im yand›
fiehadet flerbetin içenler kand›
fiah-› Kerbelâ’ya yanar a¤lar›m.

(Ali Adil Atalay, age., s. 366) 

294



EKBERÎ
(Do¤. 1940)

Malatya ilinin Arguvan ilçesinin Çavufl Köyü’nde do¤du.
As›l ad› Ali Ekber Gülbafl’t›r. ‹lkokulu köyünde okudu. Malatya
Atatürk Ortaokulu’na kay›t yapt›rd›. Bitirmeden ayr›lmak zo-
runda kald›.

1962 y›l›nda askere al›nd›. 1964’te askerli¤ini tamamlayarak
köyüne döndü. 1966 y›l›nda Ehl-i Beyt Yolu Gazetesi’nde çal›flt›.
1969 y›l›nda ‹stanbul/Maltepe Tekel anbar›nda çal›flmaya baflla-
d›. 1970 y›l›nda iflini Malatya Tekel Baflmüdürlü¤ü bünyesine
nakletti. 1986 y›l›nda bu kurumdan emekli oldu.

1990 y›l›nda tekrar ‹stanbul’a döndü. Unkapan›’nda Ekberî
Müzik Üretim ve Yap›mevi’ni kurdu ve çal›flt›rmaya bafllad›.
Dördüncü kitab›n›n haz›rl›¤›yla meflguldür.

Eserleri

Aflk ve Gurbet, Birinci Kitap, Yeni fiafak Matbaas›, ‹stanbul 1966.
Aflk ve Gurbet, ‹kinci Kitap, Gayret Matbaas›, Malatya 1986.
Aflk ve Gurbet, Üçüncü Kitap, Karar Matbaac›l›k, ‹stanbul 2000.

Benim fiâh›m

Benim flâh›m Kerbelâ’da e¤lenir
Mâh-› Muharrem’de flehit olan yar
Ceddi Muhammed atas› Ali’dir
Mâh-› Muharrem’de flehit olan yar
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Dini yok imans›z, zalim buyruksuz
Edep yok, erkan yok haktan korkusuz
Su vermeyip flehit ettiler susuz
Mâh-› Muharrem’de flehit olan yar

Bir kavm-i zalim ki bütün mel’anet
Hak Teala onlara eyledi lanet
Ekberî kulunam eyle inayet
Mâh-› Muharrem’de flehit olan yar

(Ekberî, Aflk ve Gurbet, Üçüncü Kitap, Karar Matbaac›l›k, ‹s-
tanbul 2000, s. 132)

Ya Hüseyin

Elim kolum ba¤l› kald›m
Ya Hüseyin medet senden
Ci¤erci¤im da¤l› kald›m
Ya Hüseyin mürvet senden

Bir garibim hem naçar›m
Gözlerimden kan saçar›m
Derdimi sana açar›m
Ya Hüseyin imdat senden

Ekberî’yem tek ümidim
Dilimden düflmeyen virdim
Kölenim kap›na geldim
Ya Hüseyin ülfet senden

(Ekberî, Aflk ve Gurbet, Üçüncü Kitap, Karar Matbaac›l›k, ‹s-
tanbul 2000, s. 170)

Mâh-› Muharrem

Dedim ne yanars›n divane gönül
Bilmez misin dedi mâh-› Muharrem 
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Dinle bak susmufl lal olmufl bülbül
Görmez misin dedi mâh-› Muharrem 

Bir kavim ki Ehl-i Beyt’i suçlad›
Kimi m›zrak att›, kimi tafllad›
‹flte o gün, bugün mâtem bafllad›
Tutmaz m›s›n dedi mâh-› Muharrem 

Peygamber torunu öldürülenler
Güya müslümand› reva görenler
Hiç böyle yapar m› iman edenler
Sormaz m›s›n dedi mâh-› Muharrem 

Kimi bafls›z kald›, kimisi kolsuz
Hak u¤runa dö¤üfltüler korkusuz
K›zg›n çölde do¤rand›lar aç susuz
Duymaz m›s›n dedi mâh-› Muharrem 

Eyvâh dedi gönül Ekberî sana
Ana, baba, bac›, kardefl yan yana
Kerbelâ çölünde boyand› kana
Bakmaz m›s›n dedi mâh-› Muharrem 

(Ekberî, Aflk ve Gurbet, ‹kinci Kitap, Gayret Matbaas›, Malat-
ya 1986, s. 174)
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OZAN DERYÂ
(Do¤. 23. 11. 1940) 

Sivas’›n Karaçay›r nahyesinde do¤du. Reyhan Han›m’la Ali
Durukan’›n o¤ludur. As›l ad› Sabri Durukan’d›r.

1954 y›l›nda babas›ndan Kur’an okumay› ö¤renir. 1962-1964
y›llar› aras›nda askerlik yapar. 1964 y›l›nda askerden döner.
PTT’nin açt›¤› s›nav› kazanarak fiark›flla’da postac›l›k yapmaya
bafllar. 1965 y›l› sonunda görevini Sivas’a nakleder. 1969 y›l›na
kadar bu görevini sürdürür. 1966 y›l›nda Nurten Han›m’la evle-
nir. 1976 y›l›nda Âfl›k Ali ‹zzet taraf›ndan flaire Deryâî mahlas›
verilir. Bu mahlasla fliirler yazar. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

‹mam Hüseyin Aflk›na

Ömür geçti cefa ile,
‹mam Hüseyin aflk›na.
Yaflamad›m sefa ile,
‹mam Hüseyin aflk›na.

E¤mem inkara bafl›m›,
Y›k›p zalime kafl›m›
K›rk y›l döktüm göz yafl›m›,
‹mam Hüseyin aflk›na.
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Gerçekleri gör olal›m,
Dostlar niçin kör olal›m?
Gelin canlar bir olal›m,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Mazlumun hakk›n verelim,
Haks›z› yere serelim,
‹nkara karfl› dural›m,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Aflk›n badesini kand›k,
Hakk’›n atefline yand›k,
Her gün Kerbelâ’y› and›k
‹mam Hüseyin aflk›na

Hal ehlini haldafl ettik,
S›r ehlini s›rdafl ettik,
Yol ehlini yoldafl ettik,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Aflk ehline flarap olduk,
Hak yolunda harap olduk,
Ayaklarda turap olduk,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Gâhi ba¤r›m›z ezildi,
Gâhi gönlümüz üzüldü,
Gâhi derimiz yüzüldü,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Zalim vurdu ald›k yara,
Bülbül gibi düfltük zâra,
Gâhi çekilmifliz dara,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Gerçeklerin sözündeyiz,
Erenlerin özündeyiz, 
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Ehl-i Beyt’in izindeyiz,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Odur derdimiz tabibi,
Odur yolumuz sahibi,
Biz olduk, yolun talibi,
‹mam Hüseyin aflk›na.

Biz hak için ettik nida,
Kullu¤umuz ettik eda,
Kul Deryâî’m can›m›z feda,
‹mam Hüseyin aflk›na.

(Ozan Derya (haz. Selma Güneri), Rahmet P›nar›, Sivas 1999,
s. 208-209)

Kerbelâ

Biz katland›k Hakk’tan gelen cefaya,
Ortal›kta bir tek bafl›m Kerbelâ.
Zalim kan içiyor bak kana kana,
Kalmad› ki bir kardafl›m Kerbelâ

K›yamete kadar sürecek yas›m,
Ne Abdullah ne bir Avn Abbas’›m,
Elleri k›nal› yitirdim Kas›m,
Akar oldu hem göz yafl›m Kerbelâ.

Ali Ekber’in naras›n› duyanda, 
Ehl-i Beyt’im meleflirdi fi¤anda
Misli var m› belal›kta cihanda?
Hem ac›s›n hemi h›fl›m Kerbelâ.

Gö¤üsler dururum zalimin kast›n,
Nice yi¤itleri ba¤r›na bast›n,
Hiç kimsem kalmad›, yay›m› yast›n,
Harabede kald› eflim, Kerbelâ.
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Leyla yarim, Ekber’ine a¤lad›,
Bac›m Gülsüm karalar› ba¤lad›,
Ehl-i Beyt’in akt› kan› ça¤lad›,
Gözlerimden akar yafl›m, Kerbelâ.

Kast›m›za ç›km›fl Zülcevflen, fiimir,
Yezit kafirinden al›nm›flt›r emir,
Kafir Ubeyidin ba¤r› tafl, demir,
Saray›nda bekler bafl›m, Kerbelâ.

Ehl-i Beyt’im esir olur ba¤lan›r,
fiol zalimler, flad oluben e¤lenir,
Bizi sevenlerin ba¤r› da¤lan›r,
Zalimlerle var savafl›m, Kerbelâ.

Zalim azar, çad›rlar›m sar›l›r,
Yaranlar›m a¤lamaktan yorulur,
Ehl-i Beyt’im zincirlere vurulur,
Buralarda kal›r nafl›m, Kerbelâ.

Talan olur, emanetler, eserler,
fiol zalimler kan›m›za susarlar,
Bu bafl›m› bedenimden keserler,
Altm›fl›nda de¤il yafl›m, Kerbelâ.

Ali evlad›y›m, mert o¤lu merdim,
Zulme bafl kald›rd›m, bir savafl verdim.
Nice yi¤itleri ba¤r›na serdim,
Dost ve ye¤en, hem kardeflim, Kerbelâ.

Hüseyin’im yaradana var›nca,
Atam, dedem beni flehit görünce,
Sevenler buraya yüzün sürünce,
Arfl alaya var›r bafl›m, Kerbelâ. 

(Ozan Derya (haz. Selma Güneri), Rahmet P›nar›, Sivas 1999,
s. 214-215)
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Kerbelâ Olay›

K›r›ld› kanad›m, ba¤r›m yaral›,
Zaten ac›l›y›z gelme süvari,
Zalim bize yara vurdu vural›
Hepten yaral›y›z gelme süvari

Ne yârdan›m kald›, ne de yandafl›m,
Hemi zulüm oldu, hemi de h›fl›m,
fiehit verdim yatar alt› kardeflim,
Yürek yaral›d›r gelme süvari.

Birer birer gitti yerdim diyenin,
Nice akrabam›z nice yi¤enim.
Zaten bana yeter kendi fi¤an›m,
Bizleri korkutma gelme süvari. 

Bizi bu cefaya gark eden Huda,
Yine de biz ondan olmad›k cüda,
Yetim kald› Sakine’miz uykuda,
Onu korkutursun gelme süvari.

Hep ça¤›rd›m ululardan uluya,
Burda zulmettiler gerçek veliye,
Seni flekvederim atam Ali’ye
Korkutma bizleri gelme süvari.

Cihana s›¤maz ki Zeynep’in derdi,
Bütün yak›nlar›n hep flehit verdi,
Hakk’›n düflmanlar› hepsini k›rd›,
Kimsemiz kalmad› gelme süvari.

(Ozan Derya (haz. Selma Güneri), age., s. 212-213)

Vurmay›n Benim

Hüseyin aflk›na koyuldum yola,
Her zaman bafl›ma vurmay›n benim.
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Ben Hakk’›n kuluyum, kul olmam kula
Bofluna gönlümü k›rmay›n benim.

Ulu tan›yamaz uludan gayri
Veli tan›may›z veliden gayri,
Yolu tan›may›z Ali’den gayri,
Ne olur yolumu soray›m benim.

Ça¤lay›ben ummanlara dökülsem,
Ba¤lasalar bir köfleye çekilsem,
Bu yolda yolcuyum bin kez y›k›lsam,
‹sterseniz yüzüm görmeyin benim.

Güzel Hüseyn’imi anar giderim
Hüseyin aflk›na yanar giderim,
Bin y›ll›k yaram var kanar giderim,
Dokunman yaram› sormay›n benim.

Geldik, gittik, biz cefadan y›lmad›k,
Biz Hakk’›n yolunda geri kalmad›k,
Biz bofluna, Ozan Deryâ olmad›k,
Dilimi zincire vurmay›n beni

(Ozan Derya (haz. Selma Güneri), Rahmet P›nar›, Sivas 1999,
s. 211)

Seversen Hüseyn’i ‹ncinme Bana

Kamil insan bilip eyledim sitem,
Seversen Hüseyn’i incinme bana.
Dost kusurun görmek olduysa hatam,
Seversen Ali’yi incinme bana.

Hep güller aç›l›r rengi rengine,
Dostlukta girilmez gönül cengine,
Bir dost bulamad›m dengi dengine,
Seversen Hüseyn’i incinme bana. 
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E¤er incinsende sakla özünde,
Bizi kenar atma durup sözünde
Gam kasavet belirmesin yüzünde,
Seversen Hüseyn’i incinme bana. 

Mevla’m rakip k›lm›fl bülbüle har›,
Çiçek olmay›nca bal etmez ar›,
Kul Ozan Deryâî’m üzdümse yari,
Seversen Hüseyn’i incinme bana. 

(Ozan Derya (haz. Selma Güneri), Rahmet P›nar›, Sivas 1999,
s. 257) 
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RIZA GÜNEfi 
(Do¤. 1941)

Tokat ilinin Erbaa ilçesinin Keçeci köyünde do¤du. Sat› Ha-
n›m’la Bektafl Günefl’in o¤ludur. ‹lkokulu do¤du¤u köyde oku-
du. Askerlik ça¤›na kadar köyde çobanl›k yapt›. 1961 y›l›nda as-
kere al›nd›. Asker dönüflü evlendi, çiftçilik yapt›. 1993 y›l›ndan
bu yana ‹stanbul’da ikamet etmektedir. fiiirleri, “Bahçenin Gülü
Dost Bülbülü” (Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2007) ad›yla bas›lm›flt›r. 

A¤lar Gözler fiah Hüseyin Diyerek

Bilmez misin Kerbelâ’n›n fira¤›n
A¤lar gözler fiah Hüseyin diyerek
Tutmaz m›s›n Muharrem’de yas›n›
A¤lar gözler fiah Hüseyin diyerek

Sorun Zeynep’ten bela çilesini
Ümmü Gülsüm yoldu hep saçlar›n›
Görüp gövdelerden kesik bafllar›
A¤lar gönül fiah Hüseyin diyerek

Hele Fat›ma görseydi bu hali
Y›k›layd› çark› felek devran›
Dönmez oldu Hakk’›n ferman›
Ben a¤lar›m fiah Hüseyin diyerek
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Bir zalim ümmete oldular esir
Yezit’in zulmünden çektiler ecir
Zeynel Abidin kald› biçare fakir
Yand› yürek fiah Hüseyin diyerek

Seni sevenlerin yüzü gülmedi
Lanet Yezit hiç imana gelmedi
Nar cehennem dahi kabul etmedi
Lanet derim göz yafl›m› silerek

Kul R›za nerede Sakiy-i Kevser
Hüseyin için dökülen yafllar
Onunla ça¤lay›p onunla akar 
A¤lar gözüm fiah Hüseyin diyerek

(R›za Günefl, Bahçenin Gülü Dost Bülbülü, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2007, s. 256)

Dökülen Gözyafl› Hüseyin ‹çin

Kerbelâ çölü de sana yurt oldu
Analar babalar saçlar›n yoldu
Kas›m, Ekber, Asgar hep flehit oldu
Dökülen gözyafl› Hüseyin için

Hür flehit terketti mülkü saltanat
Girince meydana titredi F›rat
Dua edin analar bekliyor imdat
Can›n kurban etti Hüseyin için

A¤lad› melekler ba¤land› saflar
Parelendi ci¤er yolundu saçlar
Kalem olmufl kollar gövdesiz bafllar
Döküldü meydanda Hüseyin için 

Cennetin gülünü soldurdu zalim
Ümmet-i Muhammed bu nas›l hain
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Lanete müstahak kesmeyin daim
Elde kalem a¤lar Hüseyin için

Bir su vermediler kurban kuzuya
Yürek dayanm›yor böyle s›z›ya
Ald› k›rbas›n› su getirmeye
Kalem oldu kollar Hüseyin için

Ali R›za gözyafl›n gitmesin bofla
Söyle sen sözünü kâr etmez tafla
Muharrem ay›nda girelim yasa
Gülmüyor yüzümüz Hüseyin için

(R›za Günefl, Bahçenin Gülü Dost Bülbülü, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2007, s. 294)

Gülmez Yüzüm A¤lar Gözüm Hüseyin

Hayal oldu Kerbelâ’n›n firak›
A¤lar gözüm dinmez yafl›m Hüseyin
Kerbelâ’da sana kuruldu tuzak
Gülmez yüzüm a¤lar gözüm Hüseyin

O zalim olmufltur Allah düflman›
Halka karfl› dedi oldu piflman›m
Bu ifli yapan o ‹bn-i Ziyad’›n
Lanet olsun lanet derim Hüseyin

‹lahi bunlara gösterme cennet
Cehennem nar›n› iyice bezet
Kavrulup yans›nlar çeksinler azap
Sana cennet nasip ‹mam Hüseyin

Peygamberin kuca¤›nda gezdi¤in
Bilirlerdi nazik bo¤az öptü¤ün
Ald›lar bafllar› etdiler dü¤ün
‹slam demem ‹slam de¤il Hüseyin
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Ç›km›yor içimden bu nas›l ac›
Getirin salavat güruhu naci
Kul R›za kul senden al›r ilac›
Verirsin derman› ‹mam Hüseyin

(R›za Günefl, Bahçenin Gülü Dost Bülbülü, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2007, s. 308)

Biri Hasan Biri ‹mam Hüseyin

Cenneti alân›n iki gülleri
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin
Soldu benizleri a¤lad› cihan
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Kunda¤› göklere al›p ç›karan
Cebrail de¤il mi Hakk’a ileten
Sallay›p befliklerini uyutan
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Fatma’na’n›n göz nurlar› de¤il mi
Peygamberin ci¤er ba¤› de¤il mi?
Ali evlad› cennet süsü de¤il mi?
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Nettin lanet Yezit yapt›n oyunu
Nas›l lay›k gördün kötü huyunu
Cehennem de kabul etmez soyunu
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Evliya, enbiya boyand› yasa
Arfltaki melekler çekiyor tasa
Cafer için geldi akan göz yafla
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Görmedi böylesi asuman yand›
Kerbelâ çölleri kana boyand›
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Analar bac›lar evlats›z kald›
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Hasan’a verildi a¤› zehiri
Ak›yor Hüseyn’in susuzdur kan›
Bunlard›r dünyan›n tad› flekeri
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

Yad›ma geldikçe gülmüyor yüzüm
Kul R›za dilinden kesme sen sözün
Seven kullar›na Kevser’i sunan
Biri Hasan biri ‹mam Hüseyin

(R›za Günefl, Bahçenin Gülü Dost Bülbülü, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2007, s. 332-333)

Ah Hüseyin Vah Hüseyin Hüseyin

Ah ediben zâr› zâr› a¤lar›m
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin
Ci¤erci¤im flerha flerha da¤lar›m
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin

Fat›ma’n›n ci¤erinin ba¤›s›n
Müminlerin yüre¤inin ya¤›s›n
Ol münkir Yezit’e lanetler ya¤s›n
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin

A¤›rd›r Kerbelâ zulmü yaras›
Zeynep, Gülsüm flehitlerin anas›
Yolar saç›n, gözden dökerler yafl›
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin

Böyle gelmemifltir cihana bela
Ali Ekber’in anas›d›r o Leyla
Gördü o¤lun boyam›fllar al kana
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin
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Kas›m’› çekip ald›lar meydana
Bakt› kolunda yaz›lm›fl bir name
De¤medi gelinin eli eline
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin

Gelin gelip Kas›m’›n kesti yolun
Ayr›l›kt›r vade vaktidir bugün
Varsa söyle vasiyyetin dile¤in
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin

Kul R›za’y›m kul olay›m yoluna
Celal Abbas hep boyanm›fl al kana
Analar saç›n yolar bak fi¤ana 
Ah Hüseyin vah Hüseyin Hüseyin

(R›za Günefl, Bahçenin Gülü Dost Bülbülü, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2007, s. 167)
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DURMUfi GÜNEL
(Do¤. 1941) 

Gümüflhane ilçesinin fiiran ilçesinde do¤du. Emine Han›m’la
‹smail Günel’in o¤ludur. ‹lkokul e¤itimini tamamlad›ktan sonra
yolu gurbete düfltü. fiiirlerinin bir k›sm› “Gönlün Dili Bahçenin
Gülü” (Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1995) ad›yla bas›lm›flt›r. 

Kerbelâ Kurban› ‹mam Hüseyin 

Gece gündüz hayalinle yaflar›m
Kerbelâ kurban› ‹mam Hüseyin 
Muharrem ay›nda kaynar taflar›m
Kerbelâ kurban› ‹mam Hüseyin 

Boynunu e¤medi Yezit soyuna
fiimir asker düzdü F›rat suyuna
Cenkte dü¤ün tuttu Kas›m soyuna
Kerbelâ kurban› ‹mam Hüseyin 

Yeni güvey idi vuruldu Kas›m
Su için k›r›ld› kolu Abbas’›n
Muharrem ay›nda tutar›z yas›n
Kerbelâ kurban› ‹mam Hüseyin 
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Ya¤ma edip haymagâh› yakt›lar
Kafalar› m›zraklara takt›lar
Utanmadan minareye ç›kt›lar
Kerbelâ kurban› ‹mam Hüseyin 

Böyle miydi Hüseyin’in yaz›s›
Durmufl ç›kmaz yaralar›n s›z›s›
Muhammed torunu, Fatma kuzusu
Kerbelâ kurban› ‹mam Hüseyin 

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 387)

Yâ Hüseyin

Aflk›n ci¤erimi yakt›
Sana kurban ya Hüseyin
Yezit sana karfl› ç›kt›
Kerbelâ’da ya Hüseyin

fiimir susam›flt› kana
Hakk’› seven senden yana
Yezit gelmedi imana
Karfl› ç›kt›n ya Hüseyin

Asaletten temiz soyun
Vermediler F›rat suyun
Yezit’e e¤medin boyun
Su ç›kard›n ya Hüseyin

Cenk içinde dü¤ün tuttun
Ac› bir feryat eflittin
Bey o¤luna yard›m ettin
Çok ganisin ya Hüseyin

Yezitler ç›kmad› bafla
Kerbelâ’da o savafla
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Aflk›n› verdin Durmufl’a
‹çerimde ya Hüseyin

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 388)

Olmam

Ehl-i Beyt’e özden ikrar verdimse
Verip ikrar›ndan dönenden olmam
S›tk›yla imanda karar k›ld›msa
Verilen ikrardan dönenden olmam

Gönlüme do¤duysa sevgi günefli
Hazreti Ali’dir ‹mamlar bafl›
Kerbelâ’ya aksa gözümün yafl›
Gözünün yafl›n› silenden olmam

Gönül bir kabedir sevgi yaparsam
Din iman› sevip Hakk’a taparsam
Kötülü¤ün zincirinden koparsam
Muharrem ay›nda gülenden olmam

Hakk’a zikir eyle gezme avare
Durmufl aflk oduyla olmufltur yara
Hakikata var›p durursam dara
Riyayla ibadet edenden olmam

(Durmufl Günel, Gönlün Dili Bahçenin Gülü, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1995, s. 92)

A¤lar

Nice flehit yedi toprak
Turap ile da¤lar a¤lar
Bitmez ise yeflil yaprak
Sitem eder dallar a¤lar
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Münkirin var imifl kast›
Çok var›m›fl Ali dostu
Fatma Ana ayak bast›
Fedek ile ba¤lar a¤lar

Ehl-i Beyt’e e¤ik boynum
Ondan baflka vard›r neyim?
Diller Hüseyin Hüseyin
Gece gündüz söyler a¤lar

Bozuk imifl Yezit fikri
Viran ola Kufe flehri
Dolaflarak F›rat nehri
Hüseyin’e ça¤lar a¤lar

Müminlerdir yolu süren
Bu yolun s›rr›na eren
Hüseyin’e gönül veren
Durmufl ile beyler a¤lar

(Durmufl Günel, Gönlün Dili Bahçenin Gülü, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1995, s. 37)

Medine’nin Da¤› Tafl›

Medine’nin da¤› tafl›
Kerbelâ’ya bakar a¤lar
A¤açlar›, kurdu, kuflu
Kerbelâ’ya bakar a¤lar

Ehl-i Beyt’e inen Kur’an
Sevenlerdir seni soran
Efller, dostlar, kamu yaran
Kerbelâ’ya bakar a¤lar

Ehl-i Beyt’e e¤dim boyun
Ondan baflka vard›r neyim
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Diller Hüseyin Hüseyin
Gece gündüz söyler a¤lar

Münkirlerin varm›fl kast›
Çok var›m›fl Ali dostu
Ana Fatma ayak bast›
Fedek ile ba¤lar a¤lar

Müminlerdir yolu süren
Bu yolun s›rr›na eren
Hüseyin’e gönül veren
Durmufl ile beyler a¤lar

(Ali Adil Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 386)
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SEY‹T MUSTAFA ORHAN
(Do¤. 05. 06. 1942)

Malatya ilinin Arguvan ilçesinin Kuyudere (eski ad›yla Mi-
nayik) köyünde do¤du. 1955 y›l›na kadar bu köyde yaflad›. 1977
y›l›nda Almanya’ya gitti. Yaflam›n› Almanya’da sürdürmektedir. 

1997 y›l›ndan bu yana fliir yazmakta, fliirlerinde Kul Mustafa
mahlas›n› kullanmaktad›r. fiair evli, befl çocuk babas›d›r. 

Eserleri

Rüzgarda Savrulan Ömür, 
Hakikat Sevgisi ‹nsand›r Me¤er, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2005. 

A¤lar›m

fiah Hüseyin deyip yürüyen canlar
Özlerinde sevgi olanlar anlar
Nice gelip geçti sultanlar canlar
fiah Hüseyin deyip yanar a¤lar›m

Yüce Ehl-i Beyt’e pusu kuranlar
Hüseyin’i gerdan›ndan vuranlar
Halen olmufl arkam›zdan ürenler
fiah Hüseyin deyip yanar a¤lar›m
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‹leri gelenler üre durdular
Ehl-i Beyt’in ordusunu k›rd›lar
Zeynel Abidin’i pare böldüler
fiah Hüseyin deyip yanar a¤lar›m

Hüseyin soyundan geldim diyenler
Mazlum göz yafl›yla haram yiyenler
Yaratan’a olsun sevgi ayanlar
fiah Hüseyin deyip yanar a¤lar›m

Kul Mustafa’m der ki posta oturan
Yar›m yamlak ‹mamlar› bitiren
Hakikat sevgiye zulüm götüren
fiah Hüseyin deyip söyler a¤lar›m

(Seyit Mustafa Orhan, Hakikat Sevgisi ‹nsand›r Me¤er, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 92)
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GAR‹P BEKTAfi 
(Do¤. 01. 01.1943 – Ölm. 26. 05. 2008)

Erzurum’un Aflkale ilçesinin Özler köyünde do¤an flair kü-
çük yaflta babas›n› kaybeder. Gençlik döneminde ‹stanbul’a ge-
lir. 1963 y›l›nda askere al›n›r. 1976 y›l›nda ‹stanbul Belediye-
si’nde iflçi kadrosuyla çal›flmaya bafllar. Park ve Bahçeler Mü-
dürlü¤ü’nde görev yapar. 1999 y›l›nda emekli olur. 

Eserleri

Geldim, Haflmet Matbaas›, ‹stanbul 1985.
Gördüm, Nural Matbaas›, ‹stanbul 1988. 
Gezdim, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1993.
Yazd›m, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2000.
Gidiyorum, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2005

Aflk›na

Bir can›m var›d› verdim erenler
Kerbelâ’da fiah Hüseyin aflk›na 
Serimi meydana serdim erenler
Kerbelâ’da fiah Hüseyin aflk›na 

Aflk›n atefline yakt›m özümü
Uyand›m gafletten açt›m gözümü
Muhammed Ali’ye verdim sözümü
Kerbelâ’da fiah Hüseyin aflk›na 

Bütün kainat› eyledin seyran
Hakk›n emriyle dönüyor devran
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Dosta varmak için yürüyor kervan
Kerbelâ’da fiah Hüseyin aflk›na 

Var›p kap›s›na yüzümü sürdüm
Erenler cemine kusursuz girdim
Bütün gerçekleri orada gördüm
Kerbelâ’da fiah Hüseyin aflk›na 

Garip Bektafl der ki kurbanl›k koçum
O canan› sevmek benim tek suçum
K›namay›n dostlar yan›yor içim
Kerbelâ’da fiah Hüseyin aflk›na 

(Garip Bektafl, Gezdim, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 42)

Ne Bilir

‹nsan s›fat›nda hayvan gezenler
Hüseyin’i, Kerbelâ’y› ne bilir 
Gönül k›r›p mazlumlar› ezenler 
Hüseyin’i, Kerbelâ’y› ne bilir 

Enel-Hak deyipte candan geçmeyen
Cans›z bedenine kefen biçmeyen
‹mam Hasan gibi zehir içmeyen
Hüseyin’i, Kerbelâ’y› ne bilir 

‹krar verip ikrar›n› gütmeyen
Özü temiz Hak yoluna gitmeyen
K›rklar makam›nda mekan tutmayan
Hüseyin’i, Kerbelâ’y› ne bilir 

Haks›za, zuluma karfl› durmayan
Zulmün ordusuyla cenge girmeyen
Can›, bafl› Hak yoluna vermeyen
Hüseyin’i, Kerbelâ’y› ne bilir 

Su içmeden susuz flehit düflmeyen
Kaynay›pta aflk bendinden coflmayan
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Garip Bektafl gibi yan›p piflmeyen
Hüseyin’i, Kerbelâ’y› ne bilir 

(Garip Bektafl, Gidiyorum, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 76)

Ne Yaps›n

Her gün üzerine bomba ya¤›yor
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n
Çakal gelmifl aslanlar› bo¤uyor
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n

Coniler iflliyor insanl›k suçu
Mazlumun zalime yetmiyor gücü
Durduran olmuyor piç o¤lu piçi
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n

Bak›n flu dünyan›n safsatas›na
Dünya boyun e¤mifl itin has›na
Lanet olsun bunun ta ortas›na
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n

Nerde birlefli¤i hani milleti
Herkes paylafl›yor bu ganimeti
‹flte flu dünyan›n ac› illeti
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n

Hani Avrupa’n›n n’oldu birli¤i
Nato’su Cento’su bütün varl›¤›
Onlar icat etti bu kahpeli¤i
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n

Zalim ç›karc›lar ç›ban›n bafl›
Kardeflim bu savafl ç›kar savafl›
Hiç dinleyen yok ki Garip Bektafl’›
Kerbelâ ne yaps›n, Ba¤dat ne yaps›n

(Garip Bektafl, Gidiyorum, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 111)
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Dokunma

Bütün evliyalar orda yat›yor
Amerika Kerbelâ’ya dokunma
Onlar insanl›¤a ›fl›k tutuyor
Amerika Kerbelâ’ya dokunma

Orada kuruldu ‹slam’›n özü
Yeter art›k yeter çok üzdün bizi
Sanmay›n ki tarih affeder sizi
Amerika Kerbelâ’ya dokunma

‹slam’›n üstünde oynars›n oyun
Senin oyununa e¤meyiz boyun
Size söylüyorum zalimler duyun
Amerika Kerbelâ’ya dokunma

Ordaki petroller seni yakacak
Bütün kainat› üsten y›kacak
Kahpe ‹ngiliz de orda ölecek
Amerika Kerbelâ’ya dokunma

Hesab›n yanl›fl› Ba¤dat’tan döner
Dünya insanlar› hep seni k›nar
Can yakan zalimin can› da yanar
Amerika Kerbelâ’ya dokunma

Yaram›z derindir derinden ifller
fiahidimiz olsun da¤ ile tafllar
Senin de yurdunda öter baykufllar
Amerika Kerbelâ’ya dokunma
Ba¤dat’› benzetme sak›n Afgan’a
Bütün insanl›¤› boyars›n kana
Garip Bektafl der ki uyar›m sana
Amerika Kerbelâ’ya dokunma

(Garip Bektafl, Gidiyorum, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 125)
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ÂfiIK YOKSUL DERV‹fi
(Do¤. 25. 12. 1943)

As›l ad› fiemseddin Kubat’t›r. Afyonkarahisar’›n Emirda¤ il-
çesinin Karacalar köyünde do¤mufltur. Kubato¤ullar› ailesine
mensuptur. Hatice Han›m’la Seydi Kubat’›n o¤ludur. ‹lkokul
mezunudur. 

12 yafl›nda fliir yazmaya bafllar. 14-15 yafllar›nda Kur’an’› ez-
berler. 1959 y›l›nda ‹stanbul’a gelir, Kartal Cevizli ve Tafll›tarla
Rami’de dokuma fabrikas›nda çal›fl›r. 1966 y›l›nda askerden dö-
ner, saz çalmay› ö¤renir. Kadiri tarikat›na intisap eder. 

Yurt içinde ve yurt d›fl›nda say›s›z konserlere kat›lan flairimiz
farkl› sempozyumlarda konuflmac› olarak tebli¤ler sunmufltur.
Farkl› derecelerde ödüller alm›flt›r. Antalya, Ankara, Nevflehir,
‹sparta, Afyon, Eskiflehir’de semah zakirli¤i yapm›flt›r. 

Zaman zaman fahri imaml›k yapan flairimizin oniki fliiri
Frans›zca’ya tercüme edilmifltir. fiiiirlerinde aruz veznini kullan-
mas›na ra¤men genelde 7, 8, 11’li heceleri tercih etmifltir. Evli,
befl çocuk babas› olan flairimiz, Emirda¤’›n Karacalar köyünde
ikamet etmektedir. 

Eserleri

fiehitlerin An›s›, Ankara 1967.
Gönülden Sesler, U¤ur Ofset, Eskiflehir 1986.
Aflk›n Dizeleri, Öztürk Matbaas›, Ankara 1987.
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Yüzbin Oldu Yarelerim, Öztürk Matbaas›, Ankara 1989.
Dost Eline Götür Beni, Öztürk Matbaas›, Ankara 1989.
Nefeslerin Özü, Ufuk Ofset, Ankara 1993.
Hoflgörü, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1993.
Yunusça, Erk Yay›nc›l›k, Ankara 1996.
Deyifllerin Dilinden, Gürler Ofset, Ankara 1997.
Güzelleme, Gürler Ofset, Ankara 1997.
Duygularla Nefeslerle Evrensel fiiirlerimiz, Afyon Valilik Yay›n-

lar›, Afyon 1999.

Ya Hüseyin Diyerek

fiah Hüseyin Zülfikar’› kufland›,
Enbiya, evliya yere döflendi,
Cufl u hurufl etti sular bofland›,
Ça¤lad›lar ya Hüseyin diyerek.

Da¤lar, tafllar, çöller böyle ba¤r›flt›
Kurtlar, kufllar, mahlukatlar ça¤r›flt›,
Zâr u figan birbirine kar›flt›,
A¤lad›lar ya Hüseyin diyerek.

Dinlediler fiah Ali’nin na¤ras›n,
Bulmad›lar bu dertlerin çaresin,
Yedi yerde Sakine’min yaresin,
Ba¤lad›lar ya Hüseyin diyerek. 

Hele bak›n gelinlere k›zlara,
Yafllar revan oldu o gül yüzlere,
Ci¤erini atefllere, közlere,
Da¤lad›lar ya Hüseyin diyerek. 

Y›k›ld› flâh›m›n gönül saray›,
Yirmi dört bac›lar giydi karay›,
Hiç kimseler saramaz bu yareyi,
Ba¤lad›lar ya Hüseyin diyerek. 
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Ahd ü peyman etti yetmifl iki can,
Ne güzel itikat, ne güzel iman,
‹mam Hüseyin’e kendini kurban,
Eylediler ya Hüseyin diyerek.

Çok periflan Ehl-i Beyt’in halleri
Hep döküldü yeflilleri, allar›
Yand›, piflti dudaklar›, dilleri 
Söylediler ya Hüseyin diyerek. 

Ehl-i Beyt’i seven yand›, yak›ld›
Yirmi dört bac›n›n ba¤r› söküldü
Masumlar›n gözyafllar› döküldü
A¤lad›lar ya Hüseyin diyerek. 

Feryad ü fi¤anlar arfla çekildi
Sakine yavrunun beli büküldü.
Yetmifl iki server yere y›k›ld›
A¤lad›lar ya Hüseyin diyerek. 

Yoksul Dervifl dindiremem yas›m›
fiah Hüseyin e¤leyemez Kas›m’›
Yirmi dört bac›y›, ondört masumu
E¤lediler ya Hüseyin diyerek. 

Aman Ya Hüseyin 

Böyle midir bu fele¤in yaz›s›?
Esir m’olur peygamberin kuzusu?
Ci¤erden mi ç›kar flâh›n s›z›s›,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Çad›rlar yand› da külü y›¤›ld›,
Çocuklar da çöl yaz›ya da¤›ld›,
Ümmü Gülsüm feryâd›na bo¤uldu,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!
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Kardefller, bac›lar gelin varal›m,
fiehitlerin yaras›n› saral›m,
Akan kanlar›na yüzler sürelim,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Orada k›ld›lar halka namaz›,
Evlad›, ayali, gelini, k›z›,
Bu çölde yaln›z b›rakma bizi,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Zeynel Abidin’im çok a¤›r hasta,
Arfl› ala titrer böyle bir seste,
K›yamete kadar kal›r›m yasta,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Yirmi dört bac›n›n böyle halleri,
Kerbelâ çölünde soldu gülleri,
Zincire vuruldu iki kollar›,
Aman ya Hüseyin gitme ne olur!

fiah Hüseyin k›l›c›n› kufland›,
Yirmi dört bac› da yere döflendi,
Sanki feryât, Nuh tufan› bofland›,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Çad›rlar içinde bir fi¤an koptu,
fiah ‹mam meydana at›n› tepti,
Sakine, Fat›ma bir mâtem yapt›,
Aman ya Hüseyin, gitme ne olur!

Feryad› fi¤an›m arfla dayand›,
Ondört masum yavru susundan yand›,
Yetmifl iki server kana boyand›,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Ehl-i ayalini esir ederler,
Kald›r›p bizleri fiam’a giderler,
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Zeynel Abidin’e zulüm ederler,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

Peygamber kuzusu all› geline,
Zincirler vurulur iki koluna,
Yoksul Dervifl Sakine’min haline,
Aman yâ Hüseyin gitme ne olur!

A¤lad›

El aman Allah’›m bu nas›l ac›?
Akt› göz yafllar›m her yan a¤lad›.
Yoldu saçlar›n› yirmi dört bac›
Sine delik, ci¤er püryan a¤lad›.

fiah Hüseyn’in efli ol fiehribani,
Zülcenah üstünde k›ld› devran›,
Yürütüldü Ehl-i Beyt’in kervan›,
Bindi develere üryan a¤lad›.

Yedi kat semadan koptu bir feryat,
fiah Hüseyn’e k›yd›, bu nas›l ümmet
‹flte Mümin, Müslim cümle kainat,
Yer, gök, do¤u, bat› her yan a¤lad›.

Yetmifl iki server sözünden dönmez,
‹nsan de¤il cümle mahluk dayanmaz,
Sakine yavrumun feryad› dinmez,
Oldu iki gözü giryan a¤lad›.

Elleri kurusun Allah zalimin,
Enbiya, evliya dediler amin,
Ela lanetullahi ale’z-zalimin*
‹nan ayet ayet Kur’an a¤lad›
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Hangi kitaptad›r böyle yaz›lar,
Su diye inleflir körpe kuzular,
Yirmi dört bac›n›n ba¤r› s›z›lar,
E¤er insan, e¤er hayvan a¤lad›.

Mâtem tutup saçlar›n› yolanlar,
Gece gündüz yand› flâh› bilenler,
Yoksul Dervifl der ki, âfl›k olanlar,
Bir ay, bir gün de¤il her an a¤lad›.

(fiemsettin Kubat, Deyifllerin Dilinden, Ankara 1997, s. 238)

A¤lafl›r

Mâh-› Muharrem’de mâtem gününde,
Gerçeklerin feryad›nda, ününde,
Yirmi dört bac› da a¤lar dü¤ünde,
Dökülür gözünden p›nar a¤lafl›r.

Dedesi Hüseyn’in boynundan öptü,
Gör, zalimler fiah’a ne zulüm yapt›,
K›rklar meclisinde bir feryat koptu,
Durmadan çerh edip döner a¤lafl›r.

K›rk nefer ortaya alm›fl Düldül’ü,
Zeynel Abidin’in periflân hâli,
Bak›n, peygamberin ehl-i ayâli,
Elleri koynunda yanar a¤lafl›r.

Uza¤›m›fl Kerbelâ’›n aras›,
Cenab› Kas›m’›n yoktur çâresi,
Sar›lm›yor Sakine’nin yâresi,
Bin dörtyüz senedir kanar a¤lafl›r.

fiah Ümmü Gülsüm’e verdi âlemi,
Sitti Zeynep çekti derdi, elemi,
Âfl›k olanlar›n her gün kelâm›,
fiâh Hüseyn’i anar anar a¤lafl›r.
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Kurtlar, kufllar bile da¤lar içinde,
As›rlar geçse de, ça¤lar içinde,
Öz özünden özge a¤lar içinde,
Hakk’›n mevcudat› yanar a¤lafl›r.

Yoksul Dervifl Fuzuli’nin efline,
Geldi yatt› flâh›n mezar tafl›na,
Yüzbin melek, fiah Hüseyn’in bafl›na,
Günde yetmifl kerre iner a¤lafl›r.

Cenab› Zeynep’in Göçü Geliyor

Gelin kardefllerim karfl› gidelim,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.
Yakar›m ci¤eri püryan edelim,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Ça¤›rd›m, ba¤›rd›m duyulmaz sesim,
Kanlara boyand› Cenab› Kas›m,
Feryat ile a¤lar Rukiye, Gülsüm,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Hazreti Resulün gonca gülleri,
Perifland›r masumlar›n hâlleri,
Bak›n, kandan k›nal›d›r elleri,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Bir selam yollasam gül yüzlü dosta, 
Zeynel Abidin’im çok a¤›r hasta,
Ehl-i Beyt’i seven hep cümle yasta,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Zincirler vurmufllar iki koluna,
Yirmi dört bac›n›n bak›n haline,
Kervan› yürüyor Kufe yoluna,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.
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De¤men Allah aflk›, incir Zeyneb’im,
Kollar›n› keser zincir Zeyneb’im,
Görülmedik zulüm nadir Zeyneb’im,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Mazlum’a vermedi F›rat suyunu,
Esir edip Muhammed’in soyunu,
Yollarda dolaflt› mâtem ay›n›,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

fiehribanu Zülcenah’la s›r oldu,
Sakine’nin na’fl› yollarda kald›,
O Kufe flehrine bir haber geldi,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Ümmü Leyla flühedân›n gelini,
Kerbelâ’da soldurdular gülünü,
Zincire vurdular iki kolunu,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Bak›n fiah Hüseyin masumlar›na,
Göz kamafl›r Ehl-i Beyt’in nuruna,
Kervan› yürüyor Kufe yoluna,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Hep bac›lar bir araya geldiler
Feryat edip saçlar›n› yoldular,
fiehitlerin bafllar›n› ald›lar,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

fiehitlerin yaralar› kan›yor,
Ehl-i Beyt’in çad›rlar› yan›yor,
Bac›lar da develere biniyor,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Sakine, babas›n cesedin gördü,
Var›p babas›na yüzünü sürdü,
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Kimseler çekmedi böylesi derdi,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

fiühedalar al kanlara boyand›,
Zâr› fi¤an arfl alâya dayand›,
O masum yavrular susundan yand›,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

‹nsi, cinni hep melekler derildi,
Mâtem tutup birbirine sar›ld›,
Böylesi zulümler nerde görüldü?
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Sakine benziyor k›rm›z› güle,
Soldu gül yana¤› kuru bir lâla,
Suyun yok mu diyor ey Zeynep hala,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Hazin hazin gider Kufe yoluna,
Hele bak›n Sakine’nin haline,
Zincir vurulur mu masum koluna?
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Ekber ile Askar o körpe kuzu, 
Al kana boyand› o nurlu yüzü,
O da Muhammed’in gelini, k›z›,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Abbas’›n kesildi her iki kolu,
fiehzade Kas›m’›n periflan hali,
Susuzluktan kurur duda¤›, dili,
Cenab› Zeynep’in göçü geliyor.

Ol Celal Abbas’›n kolu kesildi,
Elinde sanca¤› kana bas›ld›,
Evliya, enbiya mâtem yas oldu,
Âfl›k Yokul Dervifl feryat yas oldu,
Hazreti Zeynep’in göçü geliyor.
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Kerbelâ

Bizden selam olsun aziz canlara
Geldi mâtem günü, yastay›m bugün.
Kerbelâ çölünde akan kanlara,
A¤l›yor asüman yastay›m bugün

Hazreti Muhammed, Ali gelini,
Mekan etti Kerbelâ’n›n çölünü,
Soldurdular yeflilini, al›n›,
Sormay›n erenler hastay›m bugün.

Zeynel Abidin’im hasta inliyor,
Arflta melek feryad›n› dinliyor,
Muhiplerin gözyafllar› dinmiyor,
Feryad› fi¤anda hastay›m bugün

Giyinmifl duva¤› anam karal›,
fiah Kas›m’›n sineleri yaral›,
Medine flehrine bu çöl aral›,
Masumlar ça¤›r›r yastay›m bugün.

Ali Ekber günefl gibi parl›yor,
Vurup nara flimflek gibi gürlüyor,
Kafirleri demet demet k›r›yor,
Ehl-i Beyt yastad›r ben de yastay›m.

Saçlar› da¤›lm›fl, yüzleri solmufl,
Yirmi dört bac›ya bak neler olmufl,
Sakine yavrumun beli bükülmüfl,
Mâh-› Muharrem’de yastay›m bugün

Karalar ba¤lad› al›n üstüne,
Böyle zulüm olmaz Hakk’›n dostuna,
Sad-hezaran lanet Yezit kast›na,
Mümin kan a¤l›yor yastay›m bugün.
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Mustafa dedemiz bir cem eylesin,
Hep canlar divanda elin ba¤las›n,
Anneler, bac›lar gelsin a¤las›n,
Muhipler a¤lafl›r yastay›m bugün

Yoksul Dervifl duyuramaz sesini,
Çekemedim fiah Hüseyn’in yas›n›,
Kolsuz alemdar› fiah Abbas’›n›,
Muhipler a¤lafl›r yastay›m bugün

(fiemsettin Kubat, Deyifllerin Dilinden, Ankara 1997, s. 228-
229)

Ehl-i Beyt’in Mâtemi 

Yüce flaha Ehl-i beyt’e k›yd›lar
Ümmü Gülsüm, Zeynep, hanüman a¤lar
Enbiya, evliya kara giydiler
Nesli pak muhibb-i hanedan a¤lar

‹nler Zeynel Aba çok a¤›r hasta
Medet ya Hüseyin gel son nefeste
Cümle huri, melek bir ulu yasta
Düldül feryat eder fiehriban a¤lar

Soldurdular Ehl-i Beyt’in gülünü
Zincire vurdular all› gelini
Sakine’min kimse sormaz halini
Onsekiz bin alem flu cihan a¤lar

Evlad-› Resul’dür Ali’nin o¤lu
Yedi kez salland› Kerbelâ çölü
‹nliyor kainat bir figan dolu
Yedi kat semalar asuman a¤lar

Yirmidört bac›ya zincir vurdular
Böyle bir zuluma lay›k gördüler
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Otuzalt› günde fiam’a vard›lar
Cümle yarad›lm›fl bir fi¤an a¤lar

Esir mi olur peygamberin kuzusu
Böylemiydi fiah Hüseyn’in yaz›s›
Hiç gitmiyor ci¤erimin s›z›s›
Akar göz yafllar›m bir umman a¤lar

Oda Muhammed’in ehli hayali
Medet ya Hüseyin yetifl ya Ali
fiu Yoksul Dervifl’in periflan hali
Bir ay, bir gün de¤il her zaman a¤lar.

(fiemsettin Kubat, Duygularla Nefeslerle Evrensel fiiirlerimiz,
Afyon Valilik Yay›nlar›, Afyon 1999, s. 211)

Hüseyin

Bugün Kerbelâ’y› seyran eyledim
Cism ile can›m› püryan eyledim
Çad›rlar kurulmufl hayran eyledim
K›l›c›n beline ba¤lar Hüseyin

fiâh›m Ali, Selman ile Kanber’e
Yüzleri mi kald› o peygambere
Çevirdiler dört köfleyi çembere
Yezitler yollar› ba¤lar Hüseyin

Hür Gazi’yle o¤lu düflmüfl meydana
Haber verin gelsin fiah-› Merdan’a
Acep görmüyor mu Fat›ma Ana
Bu dert ci¤erleri da¤lar Hüseyin

De¤medi Sakine yedi yafl›na
Var›p yatt› babas›n›n döflüne
fiehrüban annenin bak göz yafl›na
F›rat suyu gibi ça¤lar Hüseyin
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Asgar’›n a¤z›na ok att›lar bak
Ali Ekber’i de kan ettiler bak
Güveyi Kas›m’› donatt›lar bak
Leyla’n›n bafl›n› ba¤lar Hüseyin

Al kana beledi Leyla duva¤›
Abbas omzuna ald› sanca¤›
Durdular savafla bir seher ça¤›
Ehl-i Beyt yastad›r a¤lar Hüseyin

Bu yolu ö¤retti gül Zehra bize
Özümüz ba¤l›d›r Kadir fiahbaz’a
Sitti Zeynep, Ümmü Gülsüm, Pakize
Bafl›n› saç›n› yolar Hüseyin

Yoksul Divani’yem bir ulu yasta
‹mam Zeynelaba çad›rda hasta
Yüzbin selam olsun o nazl› dosta
Mümin olan sana a¤lar Hüseyin.

(Âfl›k Yoksul Dervifl, Dost ‹line Götür Beni, Ankara 1989, s.
114-115)

‹mam Hüseyn’i

Yazarsa kalemler binbir hecele,
Eller anlatamaz ‹mam Hüseyn’i
Yeter mi haftalar, ay, gün, geceler,
Y›llar anlatamaz ‹mam Hüseyn’i 

Hakka yak›n idi her bir saniye, 
Ne hacet gerektir Tur-i Sina’ya,
Kimin gücü yeter methi senaya
Diller anlatamaz ‹mam Hüseyn’i 

Kendi metheyledi kelam içinde,
Arfl-› azam levhi kalem içinde,
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‹flte onsekiz bin alem içinde,
Kullar anlatamaz ‹mam Hüseyn’i

Hakk›nda ayand›r Sure-i Rahman,
Ayette okundu lü’lüü’l-mercan ,
Kerbelâ’da verdi yetmifl üç kurban
Çöller anlatamaz ‹mam Hüseyn’i

Cümle mürsel enbiyan›n kamusu,
Dertlerine derman buldu cemisi,
Selamete erdi Nuh’un gemisi,
Bunlar anlatamaz ‹mam Hüseyn’i

Binbir kelam›nan binbir sözünen,
Ne söyleyim flu yaral› özünen,
Âfl›klar da cofla geldi saz›nan,
Teller anlatamaz ‹mam Hüseyn’i

Hazreti Fat›ma ci¤er paresi,
Yetmifl yedi yerden kanar yaresi,
Sende cümle dertlilerin çaresi,
Kullar anlatamaz ‹mam Hüseyn’i
Dertler anlatamaz ‹mam Hüseyn’i

Hak Halili Bac› Sultan’›m a¤lar,
Abdülkadir flâh›m sinesin da¤lar,
fiah Hüseyin der de gözyafl› ça¤lar,
Seller anlatamaz ‹mam Hüseyn’i
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HAN‹F‹ KARA
(Do¤. 1945)

Kahramanmarafl’›n Afflin ilçesinin Alemdar köyünde do¤du.
Elbistan ilçesinin A¤l›ca Köyü nüfusuna kay›tl› olan Hanifi Ka-
ra, ilkokulu do¤du¤u köyde, ortaokulu Elbistan’da okudu. Ga-
ziantep Ö¤retmen Okulu’ndan mezun oldu. 1965’ten bu yana
çeflitli il ve ilçelerde ö¤retmenlik yapt›. 1987 y›l›nda A.Ü. Aç›k
Ö¤retim Fakültesi Önlisans bölümünden mezun oldu. Ayn› y›l
Elbistan Fatih ‹lkokulu Müdürlü¤ü’ne atand›. 1994’te Fatih ‹l-
kö¤retim Okulu Müdürlü¤ü görevini yürütmekte iken emekliye
ayr›ld›. Evli, befl çocuk babas›d›r. 

Eserleri

Günefl ve Yarasalar, fliir, (Elbistan 1995). 
Gönül P›nar›ndan Damlalar, fliir, (Elbistan 1996).
Yüzdeki ‹mza, fliir, (Elbistan 1997). 
Tafllar Topra¤a Ba¤l›, fliir, (Elbistan 1998).
Bir Avuç Özgürlük, fliir, (Elbistan 1999).
Söze Vuran Dalga, fliir, (Elbistan 2000).
Aynadaki Görüntü, fliir, (Elbistan 2001).
Kalemin Gizledi¤i, fliir, (Elbistan 2002).
Ad›n Sakl› Durur, fliir, (Elbistan 2004).
Pipetleme, deneme, Elbistan 2005.
Gel ki Gül Koksun Dünya, fiiir, Elbistan 2007.
Çeflm-i fiehla, fliir, Elbistan 2009.
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Kerbelâ

Âlimler diyar› Ba¤dat yan›yor 
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.
Onca Hüseyin’ler dâr’›n kat›nda
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.

K›l›çlar s›yr›ld› durmuyor k›nda
Bu zulüm nedeni tarihi kinde
Filistin, Somali iflgal alt›nda
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.

ABD, ‹srail zulüm saç›yor
Masumlar› ekin gibi biçiyor
Vampir olmufl flehit kan› içiyor
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.

fieyh fiamil diyar› can Çeçenistan
Sizi candan sever Marafl, Elbistan
Lübnan kan a¤l›yor, âh Afganistan!
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.

‹ran’la Suriye tehdit alt›nda
Bush’un gözü ya petrolda, alt›nda
Zebaniler bekler yerin alt›nda
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.

Irak’ta hafakan artt›kça artar
Bu zulmü terazi, ne kantar tartar
Yetifl imdad›ma, Rabb’im sen kurtar
Her günüm Aflura, her yer Kerbelâ.

(Hanifi Kara, Gel ki Gül Koksun Dünya, Elbistan 2007, s. 65) 
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KUL EL‹F
(Do¤. 1945)

Sivas ilinin Divri¤i ilçesinin Ya¤basan köyünde do¤du. As›l
ad› Elif Kambur’dur. Babas›n›n ad› ‹smail fiahin’dir. Kangal ilçe-
sinin Bulak köyünden Ahmet Kambur ile evlenmifltir. Bu evlilik-
ten üç çocuklar› olmufltur. fiiirleri henüz kitaplaflmam›flt›r. 

Aks›n Benim Kan›m Aks›n

Kerbelâ’n›n çöllerinde
Aks›n benim kan›m aks›n
Hüseyin’in yollar›nda 
Aks›n benim kan›m aks›n

Kerbelâ kana boyand›
Ehl-i Beyt’in ba¤r› yand›
fiehriban’›m orda kald›
Aks›n benim kan›m aks›n

Okla k›l›çla vurdular
Masum yavruya k›yd›lar
O fiah’a tuzak kurdular
Aks›n benim kan›m aks›n
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‹ster Kul Elif’i as›n
Kerbelâ mâtemim yas›m
fiehitler yolunda kesin
Aks›n benim kan›m aks›n

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, 9. bask›, ‹s-
tanbul 2007, s. 368)
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AL‹ ERDO⁄AN
(Do¤. 1947-48? – Ölm. 5 Aral›k 2004)

Cennet Han›m’la M. Süleyman Erdo¤an’›n o¤ludur. ‹ki ya-
fl›nda annesini, ilkokulu bitirdi¤i günlerde babas›n› kaybeder.
1966 y›l›nda askere al›n›r, 1968 y›l›nda evlenir, ‹stanbul’a gelir.
De¤iflik ifllerde çal›fl›r. 1992 y›l›nda Çay Fabrikas›’ndan emekli
olur. Sar›gazi Yenido¤an Osmangazi mahallesinde ikamet et-
mekte iken vefat eder. 

Hüseyin

Miladi y›l›nda alt›yüz seksen
Hakk’›n bayra¤›n› açt› Hüseyin
Yezit’in zulmünü kabul etmeyip
Adalet yolunu seçti Hüseyin

‹nsanlar› ça¤›r›rd› Hak yola
‹ntizâr etmezdi asla bir kula
Sevenleri feda etti bu yola
Kevser havuzuna vard› Hüseyin

Evlatlar›n bir bir Hakk’a yollad›
Fakirleri, mazlumlar› kollad›
Kötü hal koymad› hepsin s›rlad›
Hak için var›ndan geçti Hüseyin
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Dedesi Muhammed atas› Ali
Fat›ma Ana’n›n goncac›k gülü
Muharrem ay›n›n onuncu günü
fiehitlik flerbetin içti Hüseyin

Ali’m görmek diler her an cemal›n
Beni mest ediyor senin her an›n
Düflkün periflan›m n’olur tut elim
Erifltir gerçe¤e beni Hüseyin

(Ali Erdo¤an, Varl›k Hakk’›n Söz Bahane, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2006, s. 66) 
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MEVLÜT ÖZCAN
(Do¤. 01. 01. 1949)

Sivas’›n Kangal ilçesinin Kavak buca¤›nda do¤du. Divri-
¤i’nin fiahin köyü nüfusuna kay›tl›. Çamfl›h›l›. Zülfü Han›m’la
Haydar Özcan’›n o¤ludur. 

1956 y›l›nda babas› Adana’ya göçtü. K›fllar› Adana’da, yazla-
r› Sivas’ta idiler. ‹lkokul beflinci s›n›fa kadar Pilevne ‹lkoku-
lu’nda, beflinci s›n›f› Tepeba¤ Mahallesi 5 Ocak ‹lkokulu’nda
okudu. Adana Tepeba¤ Ortaokulu’ndan mezun oldu. Adana Sa-
nat Enstitüsü’ne kay›t yapt›rd›ysa da bitiremedi. 1976 y›l›nda ‹s-
tanbul Milli Piyangocular Yard›mlaflma Derne¤i’ni kurdu. 1998
y›l›nda Milli Piyango sat›c›l›¤› yapmakta idi. Ayn› günlerde ‹s-
tanbul Milli Piyangocular Odas› yönetim kurulu üyesiydi. 

Evli, dört çocuk babas›d›r. 
fiiirlerinin bir k›sm› “Bizi Ali’ye Says›nlar” (‹stanbul 1998)

ad›yla yay›mland›. 

Ya Hüseyin

Mektup yazd› Kufeliler
Durma yetifl ya Hüseyin
Müslüm’ü de öldürdüler
Durma savafl ya Hüseyin
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Düflürdüler yola göçü
B›rak›p kaçt› bir kaç›
Yüklediler sana suçu
Durma savafl ya Hüseyin

K›zg›n çöllerde yoldas›n
Yaflamda da hep soldas›n
Dünya haks›za kalmas›n
Durma savafl ya Hüseyin

Zehir verdiler Hasan’a
Yola ç›k dediler sana
Yürü sak›n yolda durma
Durma savafl ya Hüseyin

Çad›rlar bir bir söküldü
Güllerin boynu büküldü
Kuma kanl› yafl döküldü
Durma savafl ya Hüseyin

Ozan Özcan bu flehitler
Kesilmiyor cinayetler
Sana kast etti Yezitler
Durma savafl ya Hüseyin

(Mevlüt Özcan, Bizi Ali’ye Says›nlar, ‹stanbul 1998, s. 38)
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HASAN SEV‹N
(Do¤. 1949)

Bingöl’ün Adakl› ilçesinin Kârer Bölgesi’nin Sütlüce köyünde
do¤du. Zarife Han›m’la Süleyman Sevin’in o¤ludur. 

‹lkokulu köyünde okudu. 1969 y›l›nda Bingöl Lisesi’nden
mezun oldu. Tunceli Erkek ‹lkö¤retmen Okulu’nun fark dersle-
rini vererek kendi köyünün ‹lkokul ö¤retmenli¤ine atand›. Bu
köyde 13 y›l ö¤retmenlik yapt›. Çocuklar›n›n e¤itimi nedeniyle
Bingöl merkezinde çal›flmaya bafllad›. 1988 y›l›nda iki y›ll›k Es-
kiflehir Aç›k Ö¤retim Fakültesi E¤itim Önlisans Program›’n› ta-
malad›. 18 Mart 1996 tarihinde emekli oldu.

Eserleri

Yaflam›n Verdikleri fiiirlerde, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1999.
Yaflam Yolunda Gönül Sesi, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2003.
2000 Y›l›nda Ehl-i Beyt Gerçe¤i ve Alevilik, Can Yay›nlar›, ‹stan-

bul 2003. 
Gönülden Gönüllere, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2008.
Kârer, Can Yay›nlar›, ‹stanbul ……… 

‹mam Hüseyin

Hakikat u¤runa can›n› veren
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin
Evveli, ahiri, gerçe¤i gören
Yetifl car›m›za ‹mam Hüseyin
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Düzenin zulmüne boyun e¤medin
Kerbelâ çölünden geri dönmedin
Ceddinin flan›ndan ödün vermedin
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin

Bafl›na gelenler sana ayand›
Can›n› verenler Hakk’a uyand›
Kerbelâ sahras› kana boyand›
Yetifl car›m›za ‹mam Hüseyin

Muhammed Ali’nin çeflm-i ç›ra¤›
‹nsanl›k âlemin gerçek dura¤›
Gönül dostlar›nda gönüller ba¤›
Gel dinim iman›m ‹mam Hüseyin

Hasan o yoluna koydu serini
Gönüller sultan› güzel pirini
Hak muhabbetinden kesmez dilini
Car›m›za yetifl ‹mam Hüseyin

(Hasan Sevin, Gönülden Gönüllere, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 374)

‹mam Hasan, fiah Hüseyin

Muhammed’in çiçekleri
Hakikat›n gerçekleri
Âl-i Aba küçükleri
‹mam Hasan, fiah Hüseyin

Peygamberdir dedeleri
Ali, Fatma bebeleri
Tanr› görür sevenleri
‹mam Hasan, fiah Hüseyin 

Âl-i Rasul Hakk’a göçtü
Yaflam onlar için hiçti
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Süfyaniler bir bir biçti
‹mam Hasan, fiah Hüseyin 

Zeynel, Bak›r, Cafer, Kaz›m
R›za, Tâkî, Nâkî gözüm
Askeri, Mehdi düvaz›m
‹mam Hasan, fiah Hüseyin 

Hasan Rasul ald› yara
Ehl-i Beyt hakk›n› ara
Âfl›k oldum ben didara
‹mam Hasan, fiah Hüseyin 

(Hasan Sevin, Gönülden Gönüllere, Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 378)

Âh Hüseyin Vâh Hüseyin

Hakk’›n nuru güzel özün
Hakk kelam› senin sözün
Nur cemalde flirin yüzün
Âh Hüseyin vâh Hüseyin

Cenneti Ala’da vard›n
Penc-i Al-i Aba oldun
Yaflam boyu cefa gördün
Âh Hüseyin vâh Hüseyin

Deden Muhammed Mustafa
Baban Aliyyü’l-Murtaza
Annen Fat›matü’z-Zehra
Âh Hüseyin vâh Hüseyin

Kerbelâ çölüne geldin
Yezit’i karfl›nda gördün
Gerçekler u¤runa öldün
Âh Hüseyin vâh Hüseyin
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Hasan yaflam boyu a¤lar
Ehl-i Beyt’e kara ba¤lar
fiah Hüseyin diye yanar
Âh Hüseyin vâh Hüseyin

(Hasan Sevim, Yaflam Yolunda Gönül Sesi, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2003, s. 196)

Kerbelâ Çölünde fiâh›m Periflan

Kerbelâ çölünde su, su dediler
Yezit, ‹bni Ziyad su vermediler
Yetmifl iki can› susuz gömdüler
Kerbelâ çölünde flâh›m periflan

Düldül çölde tozu dumana katar
Zeynel Aba hasta, periflan yatar
fiehitlerin kan› F›rat’a akar
Kerbelâ çölünde kan›m periflan

fiehriban, Sakine a¤›tlar yakar
Ehl-i Beyt fi¤an› Allah’a kalkar
Alkanlar içinde flehitler yatar
Kerbelâ çölünde flehit periflan

Hasan fiah Hüseyin Hakk’› dinledi
Haktan gelen emri çölde söyledi
Yezit’in zulmüne boyun e¤medi
Kerbelâ çölünde fiâh›m periflan

(Hasan Sevim, age., s. 187)

Ehl-i Beyt’e A¤layal›m

Kara günü bilen canlar
Ehl-i Beyt’e a¤layal›m
Iss›z çölde akt› kanlar
Ehl-i Beyt’e a¤layal›m
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Ali Aba çekti ac›
Anne, baba, kardefl, bac›
A¤layan Güruh-i Naci
Ehl-i Beyt’e a¤layal›m

Zalim Yezit çölü sard›
Kerbelâ’da flâh›m vard›
Âh u figan arfl› yard›
Ehl-i Beyt’e a¤layal›m

Su içmeden oldu flehit
Ehl-i Beyt kefensiz meyyit
Seven dostlar yazar beyit
Ehl-i Beyt’e a¤layal›m

Hasan söyler, akar yafllar
Boynu bükük, kesik bafllar
Seven canlar döker yafllar
Ehl-i Beyt’e a¤layal›m

(Hasan Sevim, age., s. 195) 
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HÜSEY‹N KADÎMÎ
(Do¤. 1949)

Malatya’n›n Hekimhan ilçesinin Baflk›n›k köyünde do¤du.
As›l ad› Hüseyin Toptafl’t›r. ‹lk ve orta ö¤renimini Adana ilinin
Ceyhan ilçesinde tamamlad›. Akçada¤ Ö¤retmen Okulu’nda d›-
flardan s›navlara kat›larak fark derslerini verdi. Adana’n›n, Ma-
latya’n›n köylerinde ve ilçelerinde 26 y›l s›n›f ö¤retmenli¤i yapt›. 

Evli, iki çocuk babas›d›r. Eserlerinde Malatyal› Âfl›k Hüseyin
Kadîmî ve Hüseyin Toptafl adlar› birlikte yer almaktad›r. fiiirle-
rinde Kadîmî, Hüseyin Kadîmî mahlaslar›n› kullanmaktad›r. 

Eserleri:

Gönül Ezgileri, (Birinci ve ikinci bask›), Malatya 2003-2004.
Bahar Çiçekleri, Malatya 2003.
Sevdalar ve Özlemler, Malatya 2004.
Sevda P›nar›, Malatya 2006.
Sevgi Dünyas›, Malatya 2006.

Adafl›m Ad›na Kurban

fiah Hüseyin senin ad›n
Adafl›m ad›na kurban
‹ki cihan nurdan var›n
Adafl›m ad›na kurban
Seni yaratana kurban
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Sahralar›n gülü sensin
Âfl›klar›n dili sensin
Ehl-i Beyt’in özü sensin
Adafl›m ad›na kurban
Seni yaratana kurban

fiah’›m›n ci¤er paresi
Muhammed’in gül tanesi
Ehl-i Beyt’in nur tanesi
Adafl›m ad›na kurban
Seni yaratana kurban

Kerbelâ olmaz olayd›
Yürekler yanmaz olayd›
Gülümüz solmaz olayd›
Adafl›m ad›na kurban
Seni yaratana kurban

Kadîmî’nin yüre¤isin
Günlündeki dile¤isin
‹ki cihan mele¤isin
Adafl›m ad›na kurban
Seni yaratana kurban

(Hüseyin Toptafl, Gönül Ezgileri, 2. bask›, Malatya 2004, s. 137)

fiah Hüseyin

Nur cihanda dost ararsan
Dost dost fiah Hüseyin
Hakk yolunda dost sorarsan
Dost dost fiah Hüseyin
Dost dost yar Hüseyin
Dost dost can Hüseyin

Serin esen yellerdedir
Coflup taflan sellerdedir
Çiçek açan güllerdedir
Dost dost fiah Hüseyin
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Yolu Mevla’n›n yoludur
Soyu Muhammed soyudur
Fatma anan›n o¤ludur
Dost dost fiah Hüseyin

Kadîmî’nin dünyas›d›r
‹ki cihan sevdas›d›r
fiah-› Merdan atas›d›r
Dost dost fiah Hüseyin

(Hüseyin Toptafl, Sevdalar ve Özlemler, Malatya 2004, s. 150)

Yar Hüseyin

Lokman’s›n sen, dermans›n sen
Can›m can›m can Hüseyin
Yaran›m sen yoldafl›m sen
fiâh›m flâh›m fiah Hüseyin
Yar Hüseyin

Faziletin örne¤isin
‹nsanl›¤›n erdemisin
Ehl-i Beyt’in rehberisin
fiâh›m flâh›m fiah Hüseyin
Yar Hüseyin

Kurban›m seyrangâh›na
Kurban›m k›blegâh›na
Kurban›m divangâh›na
fiâh›m flâh›m fiah Hüseyin
Yar Hüseyin

Çöl ovan›n gülü sende
Bülbüllerin dili sende
Müminlerin gönlü sende
fiâh›m flâh›m fiah Hüseyin
Yar Hüseyin
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Kadîmî der: özün nurdur
Senin asl›n neslin nurdur
Gitti¤in Hakk yolu nurdur
fiâh›m flâh›m fiah Hüseyin
Yar Hüseyin

(Hüseyin Toptafl, Sevda P›nar›, Malatya 2006, s. 140)

fiah Hüseyin

Yar diye pefline düfltüm
fiah Hüseyin can Hüseyin
Canan›n ehline düfltüm
fiah Hüseyin can Hüseyin

Ey benim fecr-i güneflim
Ey benim nurlu ateflim
Dünyalarda yok bir eflin
fiah Hüseyin can Hüseyin

Sevdan›n çölünde yolsun
Müminin gönlünde gülsün
Mevla’n›n özünde nursun
fiah Hüseyin can Hüseyin

Yüceler yücesi özün
Enginler engini gönlün
Güzeller güzeli yüzün
fiah Hüseyin can Hüseyin

Kadîmî serinden geçti
Engür flerbetinden içti
Ehl-i Beyt’in yolun seçti
fiah Hüseyin can Hüseyin

(Hüseyin Toptafl, Sevda P›nar›, Malatya 2006, s. 141)
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B‹NAL‹ AKTAfi
(Do¤. 1949)

Erzurum’un Aflkale ilçesinin Çatalbay›r köyünde do¤du. fia-
kire Han›m’la A¤a Aktafl’›n o¤ludur. 1962 y›l›nda Erzincan Er-
kek Sanat Okulu’ndan ayr›ld›. 1964 y›l›nda ‹stanbul’a geldi, ak-
rabalar›n›n yan›na yerleflti. 1968 y›l›nda evlendi. Aflkale Maden
Oca¤›’nda 12 y›l çal›flt›. S›k› yönetim döneminde burada çal›flan
iflçilerin haklar› kayboldu. Tekrar ‹stanbul’a döndü. 1994 y›l›nda
emekli oldu. 

S›r Oldun

Evde pir oldu
Gördüm nur oldu
Birde s›r oldu
Ya ‹mam Hüseyn

Gönlüm pak oldu
Yüzüm ak oldu
Bakt›m yok oldu
Ya ‹mam Hüseyn

Kap›da girdi
‹çerde s›rd›
Yüzüme bakt›
Ya ‹mam Hüseyn
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Uykudan kalkt›m
‹çeri bakt›m
Yan›ma geldi
Ya ‹mam Hüseyn

Uyand›m yoktu
Kendime bakt›m
Yataktan kalkt›m
Ya ‹mam Hüseyn 

Kap›y› açt›m
Bu ifle flaflt›m
Pefline düfltüm
Ya ‹mam Hüseyn 

Karanl›kta kalkt›m
Orada doland›m
Dilim doland›m
Ya ‹mam Hüseyn 

Çok flükür bana
Kurban›m cana
Ben yana yana
Ya ‹mam Hüseyn 

Bu bir gerçektir
Her an görmektir
Gönlünü bulmakt›r
Ya ‹mam Hüseyn

Binali ba¤land›m
Pefline a¤lad›m
Hakk’a yalvard›m
Ya ‹mam Hüseyn

(Binali Aktafl, Dost Hasreti, ‹stanbul 2004, s. 241)

354



HÜSEY‹N YALÇIN
(Do¤. 1951)

Kars’ta do¤du. Lise mezunudur. Uzun süre Kültür Bakanl›-
¤›’na ba¤l› ‹lçe Halk Kütüphanesi’nde ve ‹l Halk Kütüphane-
si’nde memurluk yapt›. Emekli oldu. I¤d›r’da ikamet etmektedir. 

Aflk›n Zaferi

Kalbim aflk›nla dolu ey flehid-i Kerbelâ
Yolum, aflk›n›n yolu, ey sefir-i Kerbelâ
Uza¤›m senden uzak, aflks›z, gafil nekesle
Yak›n›m sana yak›n, âfl›k, ârif herkesle

Rahmetten uzak olsun, Hüseyn’in katilleri
Ebedi atefl olsun, o korkunç menzilleri
fiirkin kanl› kufla¤›, ne kadar da alçakt›
Resul kokan Hüseyn’e, k›l›ç kald›racakt›

fieytan istila etti, azd›rd› kinlerini
Makamla aldatarak, satt›rd› dinlerini
Avlanmaya ç›kt›lar, dinmez bir ihtirasla
Anka kuflunu kimse, avlayamazd› asla

Ci¤er yiyen kad›n›n, kan içen evlatlar›
Onlar idi Hamza’yla, Hasan’›n cellatlar›
Yüce Haydar soyuna, düflmand›lar ezelden
Soysuz korkard› elbet, Hüseyn adl› güzelden
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Yeni bafltan yakarak, ihanet ateflini
Ça¤›rd›lar zillete, hürriyet güneflini
Söndürmek istediler, Hakk’›n o pâk nurunu
Alçakça yeltendiler y›kmaya din surunu

fiehadet kemendine, müflteri koç yi¤itler
Aflk pazar›nda ald›, gerdanl›k birer birer
Onlar tevhid yolunun, eflsiz kahramanlar›
Kuflatt›lar tarihi, ça¤lar›, zamanlar›

Hayber k›ran Ali’nin, Ekber’i Neyneva’da
Alemdâr-› Resul’ün, Abbâs’› Kerbelâ’da
Müctebâ’n›n Kâs›m’›, taksim etti saflar›
Zeharâ’n›n çocuklar›, titretti alçaklar›

Zafer tac› bafllarda, par›ldad› izzetle
Özgürlük âfl›klar›, yaflamazd› zilletle
Sars›lmad› mu’minler, da¤ gibi direndiler
Aflurâ k›yam›nda, flirki ezip yendiler

Büyük kurban, büyük kan, Kerbelâ’ya verdi flan
Alt› ayl›k bir aslan, zulmü y›kan kahraman
“Ali Es¤er” bir ordu, ordularla yenilmez
Kanl› kunda¤› bayrak, o asla yere inmez

Yapayaln›z komutan, yürüyünce meydana
fiâhid oldu Kerbelâ, “Arfl’tan düflen ilk kan”a
O mukaddes kan ile lâlezâr oldu sine
Vefa hayrette kald›, vefan›n böylesine

Üç yafl›nda “Rukayye”, o vaveyla çocu¤u 
Feryad›yla sars›ld›, kan imparatorlu¤u
Çat›rdad› gökleri, Kerbelâ sahras›n›n 
Mesaj› çok büyüktür, va Hüseyn sadas›n›n 

Hak bat›ldan ayr›ld›, ‹slâm nuru yüceldi
Elinde kanl› gömlek, Zeynep sahneye geldi
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Att› tarih üstüne, Fât›ma miras›n› 
Gönüller tutuflturdu, tuttu Hüseyn yas›n› 

Gönül mülkünde iman, baflta hakk›n sevdas› 
Bir destand›r Hüseyin, Zeyneb’i, Kerbelâ’s› 
Galip geldi k›l›ca, flehidin soylu kan› 
Budur “Aflk›n zaferi”, budur aflk›n destan›

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 22-24) 

Aflk›n Vedas›

Tarih; Aflura günü, yeryüzü Kerb u belâ
Arfla dönmüfltü zemin, gökyüzüydü Kerbelâ…
‹ndi âlem-i imkan, göklerden yeryüzüne
K›pk›z›l bir flafa¤›n kan ya¤an gündüzüne

Binlerce soysuz namert, insanl›¤› unuttu
Yetmifl ikiye karfl› saf ba¤lay›p, saf tuttu
Bir katliam yapt›lar, Leyla’n›n aflk çölünde
Divaneler y›kand› o kutsal kan gölünde

Elem vard› o çölde, topra¤›n ba¤r› kand›
Dökülen o kanlarla yeryüzü çalkaland›
O derya sahilinde en büyük susuz kurban
Kibriya menzilinde, flehadete Mihriban

Tüm nehirler mahcuptu, gözler Hüseyin’deydi
F›rat’›n yüzü al al, sular kan rengindeydi
Sulara hükmederek kopar›rd› tufanlar,
Bo¤ard› zalimleri dökülen masum kanlar

Su yoktu umurunda, O Hakk’›n fluurunda
O vuslat mahreminde, O sonsuzluk nurunda
Benlik yok idi O’nda, O’ydu vahdet incisi
Yürüyordu meydana ondördün beflincisi
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‹flte o an yükseldi, Zeyneb’in nâlân sesi
O kurbanl›k bo¤aza, koydu Zehra busesi
Bac› kardefl vedas›, sar›ld›lar kol-boyun
Müslim’i satan flehir Kufe etmiflti oyun

O vedayla bafllad› Zeyneb’in k›yameti
Leyla’y› mecnun etti, ayr›l›k alameti
Yarad›l›fl mülkünde olmufltular ayn› can
Vallahi o tabloya, divane, ehl-i irfan

Gökten yere inmiflti bir ezadar kafile
Yi¤itlerin serdar› Aliyy-i Haydar ile
Cafer’in kanatlar› yeniden kan›yordu
Aslan yürekli Hamza “Va Hüseyn’a!” diyordu

Fat›ma s›zl›yordu, hüzün vard› sesinde
Peygamberle birlikte o veda sahnesinde
A¤l›yordu Cebrail, ‹sa ve Meryem’le ruh
Zeyneb’in okudu¤u aflk›n mersiyesinde

Bedir ve Hayber’deki flanl› sancak yükseldi
Tek kiflilik bir ordu, ordulara yöneldi
Sald›rd› kahramanca, kahramanl›k hayrette!
Yücelik var, hayat var, Hüseyni flehadette

O veda sahnesinin, yar kokulu flahidi
Kainata s›¤mayan Hüseyn aflkta aflk idi
Kainat sahifesi o gün orda dürüldü
‹nsanl›¤›n Hüseyn’i orada öldürüldü

Âfl›klar mest oluyor onun bu vedas›na
O giderken ebedi, flehadet sehpas›na
Görmemifl böyle veda, aflk denilen o bela
Gönüller mekan›s›n, ey mukaddes Kerbelâ

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 131-133) 
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Hançer Yaras›

Susuz dudaklar›n aflk›n zemzemi
O hilal kafllar›n Zülfikâr kimi
Telinde anam›n kokusu vard›
Hüseyn Can Zeyneb’in senle yaflard›

Zeynep’ti o susuz flaha ezâdar
Zeynep’ti o çukur yerde ilk zuvvâr
Zuvvâr kabri öper ve lakin ya Rab
Öptü o gün kesik bo¤az› Zeyneb

Gözümün önünde kesildi bafl›n
Aziz Zeyneb’iydim yedi kardafl›n
fiimdi kalm›fl›m ben yars›z, kimsesiz
Zeyneb’in yaflamaz, Hüseyn Can sensiz

Zeyneb’im, dünyada hiç gülmemiflim 
Gözümün yafl›n› hiç silmemiflim
Hüseyn can sana çok a¤lad›m ama
Düflman›na asla e¤ilmemiflim

Rukayye’n ar›yor, çöllerde seni
B›rakmad›m görsün bafls›z bedeni
Soruyor durmadan, babam nerdedir
Bilmez misin yavrun intizârdad›r?

A¤ard› bir günde Zeyneb’in bafl›
Ölmüfltür Abbâs’›, yeddi kardafl›
Ekber’in, Kâs›m’›n halas› ölsün 
Es¤er kunda¤›n› Rubâb bürünsün

K›z›l kan›n ile senin Hüseyn Can
A¤aran saç›m› eyledim elvan
Bükülen belime bir bak Hüseyn’im
Kan olan zülfüme el çek Hüseyn’im
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‹brahim misali sen ey Hüseyn Can
Kor olan kalbimi eyle gülistan
Tur olan kalbime eyle tecelli 
Sensiz nas›l dinsin ey Nuh bu tufan

Tevessül eyledim, anam Zehrâ’ya
Gelsin atam ile bu Kerbelâ’ya
Befl yafl›mdan beri a¤lar kalm›fl›m
Ana vallahi men de gocalm›fl›m

Senden ö¤rendim ben, dersini aflk›n
Sensiz bir an bana, bin y›l› aflk›n 
Mektebim, üstad›m, serverim benim
Neye yarar ömür, sensiz Hüseyn’im

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 148-149) 

Güzeller Kerbelâ’s›

Ruhlar›m›z âfl›kt›r, can yakan sözlerine
O flifâd›r âfl›¤›n, a¤layan gözlerine
Can mülkünde cânând›r, arfl mülkünün leylas›
Ondan baflka kimin var güzeller Kerbelâ’s›!

Anam›z mersiyede a¤larken flehitlere
Göz yafllar› kar›flt› emdi¤imiz sütlere
Görünce Kerbelâ’y› onlar›n sinesinde
Tan›d›k o Mevla’y› Zeyneb mersiyesinde

Zeyneb’in ay parças›, do¤ranan Ekber’ine
Kundak’ta gül goncas›, oklanan Esger’ine
Mersiye meclisinde yanarak a¤lad›lar
O mâtem günlerinde hep kara ba¤lad›lar

Su içerken daima Hüseyn’i yad ettiler
Bize Hüseyn aflk›n› çocukken ö¤rettiler
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Tuttular elimizden giderken Aflura’ya
Gidiyoruz san›rd›k o kanl› Kerbelâ’ya 

Siyah gömlek giydirip desteye b›rakt›lar
O çocuk kalbimizde bir mefl’ale yakt›lar
Susuz Ali Esger’i gözlerimiz arard›
Ona su vermek için kalplerimiz yanard›

Rubab’›n dilleriyle bize lay lay dediler
Zeyneb’e ses verdiler Rukayye vay dediler
O çocukluk y›llar› canlan›r gözümüzde
fiükran size analar, velâ var özünüzde

Ya Hüseyn sedas›yla ruhlar›m›z tan›flt›
Bizim için o günler Hüseynî uyan›flt›
Ne kadar da severdik sinemize vurmay›
Babam›z›n oldu¤u o destede olmay›

“‹mam’›n K›rk›” günü ‹mam ihsan› vard›
Elleri salavatl› anam helva yapard›
O mübarek kokusu yay›l›rd› her yere
Tabak tabak helvay› da¤›t›rd›k evlere

Sefer ay›ndan on gün Muharrem tamam idi
Yeni bir fleyler almak iki ay haram idi
Her evde tutulurdu Hüseyn’e mâtem yas›
Nezri olan seslerdi a¤a Hazret Abbas’›

Parl›yor y›ld›zlar›n en a’la ›fl›klar›
fiimdi biz Hüseynîyiz, Kerbelâ âfl›klar›
Velâyet semas›ndan bak›yor güzel flâh›m
fiehâdet sofras›ndan r›z›kland›r Allah’›m!

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 151-152) 

361



Senin Aflk›n A¤a Hüseyn

Yüre¤ime mühür vurdun
Galu belada ya Hüseyn
Topra¤›m› sen yo¤urdun
Kerb u belâ’da ya Hüseyn

Senin aflk›n a¤a Hüseyn
Kalbimin iftihar›d›r
Varl›¤›m›n sebebisin
Kan›n aflk›n p›nar›d›r

Ey gözümün nuru Hüseyn
Âfl›klar›n turu Hüseyn
Aflk›n ile ›slanm›fl›m
Muhabbet ya¤muru Hüseyn

Gözyafl›yla y›kanm›fl›m
K›z›l renge boyanm›fl›m
Ben anadan do¤ar iken
Senin aflk›na yanm›fl›m

Gözlerimin yafl› Hüseyn
Kurumas›n hiç bir zaman
Sana mâtem tutaca¤›m
Gözü yafll› ba¤r› nâlân

Kerb u belâ güzel diyar
Sende yatar o nazl› yar
O Zeyneb’in güzelidir
‹smi Hüseyn kalbe yazar

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 312) 
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HÜSEY‹N KARA
(Do¤. 1952)

Çorum’un Turgut köyünde do¤du. Güllü Han›m’la R›za Ka-
ra’n›n o¤ludur. Ailenin ikinci çocu¤udur. Ehl-i Beyt davas›na gö-
nül vermifl, bu duyarl›kla fliirler yazm›flt›r. fiiirleri bas›lm›flt›r. fia-
irimiz evli, dört çocuk babas›d›r. 

fiiirleri “Ehl-i Beyt Sevdas›” (Kevser Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2009)
ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

fiah’›m Hüseyin

Hakk’›n çizgisinden zerre sapmad›
Peygamberin can› fiah’›m Hüseyin
Kerbelâ’da geri ad›m atmad›
Canlar›n canan› fiah’›m Hüseyin

Muhammed Ali’nin cennet gülleri
Hasan’la Hüseyin yazar elleri
Okurlar Kur’an’›, bülbül dilleri
‹limler sultan› fiah’›m Hüseyin

Hiç minnet etmedi Süfyan o¤luna
Kerbelâ çölünden cennet yoluna
Kavuflacak Ehl-i Beyit soyuna
fiehitler kurban› fiah’›m Hüseyin
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Muhammed Mustafa atas›na yar
Hakk’›n kurban›nda ‹smail de var
Kerbelâ’da flehit Hüseyn-i serdar
Tevhidin burhan› fiah’›m Hüseyin

Biz ki Ehl-i Beyt’e demifliz beli
Muhammed, Fat›ma, Hasan ve Ali
Cihan kurulmadan bunlar evveli
Dertlinin derman› fiah’›m Hüseyin

Kul Hüseyin kurban fiah-› Merdan’a
A¤lar gece gündüz hep yana yana
Bütün âlem flahit senin flan›na
fiahitler sultan› fiah’›m Hüseyin

(Hüseyin Kara, Ehl-i Beyt Sevdas›, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2009, s. 113-114)

A¤la Gözüm A¤la

Bugün on Muharrem yürek yan›yor
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi
fiah’›m fiia’lar›n seni ar›yor
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

Resul evlad›na ac›mad›lar
‹nsanl›ktan onlar bi-haberdiler
Mazlumlar› dört bir yandan sard›lar
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

Ufac›k bebeler a¤lafl›r durur
Zeynep Ana yanar ba¤r›na vurur
F›rat’› kestiler ci¤erler kurur
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

Alt› ayl›k Es¤er susuz can verdi
Kan›yla ‹slam’a fleref, flan verdi
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Yezit’in taht›n› yerlere serdi
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

O gün kainatta koptu velvele
A¤lad›lar vahfli hayvanlar bile
Da¤lar tafllar bile geldiler dile
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

Yezit’e uydular, hakk› satt›lar
Resul evlad›n› esir ettiler
Her an› onlara zehir ettiler
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

Selam olsun sana ey Zeynep Ana
Hüseyin yanacak daima sana
Can›m kurban olsun o mazlum cana
A¤la gözüm a¤la Hüseyin deyi

(Hüseyin Kara, Ehl-i Beyt Sevdas›, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2009, s. 115)

Hüseyin

Kerbelâ serveri Üçüncü ‹mam
Fena âleminden sizlere selam
Derdini, belan›, gadan› alam

Elini Mevla’ya açt› Hüseyin
fiehadet flerbetin içti Hüseyin

Hüseyin nuruyla çöller ›fl›d›
M›zraplarda yetmifl iki bafl›d›
Zeyneb’in gözünde kanl› yafl›d›

Elini Mevla’ya açt› Hüseyin
fiehadet flerbetin içti Hüseyin
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Kavufltu elçiye yüzü gülüyor
Arfl’ta tüm melekler selam veriyor
Cennet-i a’laya do¤ru gidiyor

Elini Mevla’ya açt› Hüseyin
fiehadet flerbetin içti Hüseyin

Hüseyin Hüseynî olmakt›r demek
Kur’an’daki Hâ Mîm Hüseyin demek
Kime nasip olur vuslata ermek

Elini Mevla’ya açt› Hüseyin
fiehadet flerbetin içti Hüseyin

(Hüseyin Kara, Ehl-i Beyt Sevdas›, Kervan Yay›nlar›, ‹stanbul
2009, s. 118)

Muharrem’in Onu Geldi¤i Zaman

Kerbelâ çölünde Hazreti ‹mam
Yezitler bulad› toz ile duman
Kufeli bir oldu vermedi aman

Muharrem’in onu geldi¤i zaman
Yezit’te yok imifl din ile iman

Kerbelâ çölünde yaln›z kaland›
Kufeliler bafltan sona yaland›
Yetmifl iki flehit kana buland›

Muharrem’in onu geldi¤i zaman
Yezit’te yok imifl din ile iman

Kerbelâ çölünü kana bulatan
Zeynep döker yafl› çölde a¤latan
Ac›madan Ali Asker’i oklatan
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Muharrem’in onu geldi¤i zaman
Yezit’te yok imifl din ile iman

Kerbelâ çölünde bast›rd› s›cak
A¤lamaya yetti güçleri ancak
Zeynep b›rakmad› elinden sancak

Muharrem’in onu geldi¤i zaman
Yezit’te yok imifl din ile iman

Felek a¤›n yavafl yavafl örmesin
Zulüm yapan murad›na ermesin
Tanr› dile¤ini asla vermesin

Muharrem’in onu geldi¤i zaman
Yezit’te yok imifl din ile iman

Kerbelâ vak’as› bir destan oldu
Hüseyin’em rengim sarar›p soldu
O kanl› çöllere kabirler doldu

Muharrem’in onu geldi¤i zaman
Yezit’te yok imifl din ile iman

(Hüseyin Kara, Ehl-i Beyt Sevdas›, Kervan Yay›nlar›, ‹stanbul
2009, s. 121)

fiah Hüseyin’i

Kerbelâ’da candan bafltan geçtiler
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i
Hak deyipte hak yolunu seçtiler
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i

Kerbelâ’da ‹mam olmufltur flehit
Onun s›rlar›na eremez zahit
Hüseyin’e can›m kurband›r Yezit
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i
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‹mam’a atm›flt›r fleytan tafl›n›
Ak›tt›m gözümden kanl› yafl›m›
Vallahi veririm fiah’a bafl›m›
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i

Fitne fücur bu dünyaya ekildi
Iyiler kötüler burda seçildi
Pir Sultan flah dedi, dara çekildi
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i

Bir nara atarak at›na bindi
Kükreyip kafirin üstüne sürdü
Ak›m ak›m Arfl’tan melekler indi
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i

Der Hüseyin fiah’›m okla vuruldu
Ol mübarek bafl› taflla yar›ld›
fiah diyenler k›yma gibi k›y›ld›
Seven böyle sever fiah Hüseyin’i

(Hüseyin Kara, Ehl-i Beyt Sevdas›, Kervan Yay›nlar›, ‹stanbul
2009, s. 120)

‹mana Geldim

Serdar Hüseyin’im bugün hastay›m
Derdime bir çare dermana geldim
Akl›ma Kerbelâ düfltü, yastay›m
Ald›m k›l›c›m› meydana geldim

Serimi koymuflum Hakk’›n yoluna
Yard›m et Allah’›m aciz kuluna
Lanet olsun Ebu Süfyan o¤luna
Hüseyin aflk›yla imana geldim
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Hüseyin dost hali bize ayand›r
Ehl-i Beyt’in yolu ayan beyand›r
Bir can›m var o da Hakk’a kurband›r
Can›m vermek için meydana geldim. 

(Hüseyin Kara, Ehl-i Beyt Sevdas›, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2009, s. 117)
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DO⁄ANCAN
(09. 06. 1956)

Kars ilinin, Selim Lalo¤lu köyünde do¤du. As›l ad› Do¤an
Türkdo¤an’d›r. Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Uzun sü-
redir Adana’da ikamet etmektedir. 

“Divan› ve Nefesleri ‹le Alevi ve Bektafli Yolu” adl› bir eseri ya-
y›mlanm›flt›r. 

Yetifl ‹mdad›ma, Merdan’›m Gel Gel

Kerbelâ çölünde biçare kald›m
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel
Susuzluktan yand›m yand›m kavruldum
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Dört yan›m› sard› Yezit ordusu
Ab-› hayat olmufl F›rat’›n suyu
Ne minnet biliriz, ne can korkusu 
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Çoluk çocuk, revan olduk yollara
Bize mekan oldu kanl› Kerbelâ
Düfltü¤ümüz bela sanki bin bela
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Ebu Sa’d, biat ister, Yezit’e
Yoksa hiç bir aman vermem, ben size
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Kesilse bafl›m da lanet Yezit’e 
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Su diye inliyor, körpe yürekler
Boynundan vurulmufl, bak Ali Asker
Cenge girip flehit oluyor, erler
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Ne gecemiz belli, ne de gündüzler
Birer birer soldu, bak mahsun yüzler
S›zl›yor yürekler, a¤l›yor gözler
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

fiehitlik flerbeti içen kan›yor
Hamle yap›p pervaz gibi dönüyor
Mervan’›n ordusu aman vermiyor
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Birer birer soldu, Ali’nin gülleri
Cenge giren yi¤it, gelmiyor geri
Bir yudum suyumuz yok, on günden beri
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

Hüseyin, o¤lunu sürdü, meydana
Feryatlar, fi¤anlar, ç›kt› her yana
Da¤lar, tafllar bafllad›lar, fi¤ana
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

fiehitlik flerbeti içti, bunca can
Aman vermiyordu, lanet Yezitan
Hüseyin büründü, kan ile revan
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

B›rakm›yor, Yezit mazlum peflini
Bir ok geldi, k›rd› inci diflini
Kesti fiimir o civan›n bafl›n›
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel
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Do¤ancan, bu ac› bize dert oldu
Diyar› gurbetler, bize yurt oldu
Hüseyin’imin davas› mahflere kald›
Yetifl imdad›ma, Merdan’›m gel gel

(Ozan Do¤ancan, Divan› ve Nefesleri ‹le Alevi ve Bektafli Yolu,
Bask› yeri ve y›l› yok, s. 22-24)

Yüre¤imden Kan Gider

Gene geldi Kerbelâ’n›n günleri
Lele kurban yüre¤imden kan gider
Fadime Ana’n›n körpe gülleri 
Lele kurban yüre¤imden kan gider

Aray› aray› bulsam izini
Geçti¤in yerlere sürsem yüzümü
Kana belediler iki gözünü
Lele kurban yüre¤imden kan gider

Geçti¤in yollarda selvi olsayd›m
Gelip geçti¤inde gölge salayd›m
Mâtemini cümle aleme yayd›n
Lele kurban yüre¤imden kan gider

Zalim Kerbelâ’n›n çölü kavrulsun
Poyraz ç›ks›n kumu gö¤e savrulsun
K›r›ls›n Yezit’in eli k›r›ls›n
Lele kurban yüre¤imden kan gider

Hüseyin yarad›r içimde kanar
Gönül sevdanlad›r hep seni anar
Do¤ancan’›m cismim aflk›nla yanar
Lele kurban yüre¤imden kan gider

(Ozan Do¤ancan, Divan› ve Nefesleri ‹le Alevi ve Bektafli Yolu,
Bask› yeri ve y›l› yok, s. 25) 
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MUSA KARATEPE
(Do¤. 1958)

Afyon ilinin Bayat ilçesinin Sa¤›rl› köyünde do¤du. ‹lkokulu
do¤du¤u köyde, Ortaokulu Afyon’da okudu. Ortaokul y›llar›n-
da müzikle ilgilenmeye, ba¤lama çalmaya bafllad›. 1976 y›l›nda
evlendi, 1978-1979 y›llar›nda askerlik yapt›. 1982 y›l›ndan bu
yana kamyon floförlü¤ü yaparak memleketi bafltan bafla gez-
mektedir. Afyon’da ikamet eden ozan›m›z evli, dört çocuk ba-
bas›d›r. 

‹mam Hüseyin 

Ya ‹mam Hüseyin ey benim fiâh›m
Kalm›fl›z dünyada darda efendim.
Tükenmez fi¤an›m bitmez ki âh›m,
Gönül bülbülümüz zârda efendim.

Canlar kurban olsun parelerine
Emret, merhem olam yarelerine.
Gül olup sar›lam berelerine
B›rakt›n bizleri derde efendim.

Bast›¤›n topra¤a kurban olay›m
‹zin ver yoluna bin kez öleyim
N’olur gül yüzünü bir kez göreyim
Senin sevgin vard›r serde efendim.
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Sana ne yapt›lar gülyüzlüm böyle
Var mahfler yerine Resule söyle
Seni sevenlere flefaat eyle
Unutma bizleri orda efendim.

Musa der severim flâh›m› candan
Ben Ehl-i Beyt’tenim, Ehl-i Beyt benden
Nas›l ayr›l›r›m can Hüseyin’den
Yatars›n inflallah nurda efendim.

E¤len Telli Turnam 

E¤len telli turnam haber ver bana
Kerbelâ çölüne varmaz m›s›n sen
Hüseyin aflk›na yanar›m nara
Bendeki ac›y› görmez misin sen

Geçtiniz mi F›rat, Dicle boyundan?
‹çirmedi zalim ›rmak suyundan
Muhammed Mustafa Ali soyundan
Yetmifl iki can› sormaz m›s›n sen 

Selam olsun Muhammed’e, Ali’ye
Ehl-i Beyt soyuna bu öfke niye
Âh eder a¤lar›m Hüseyin diye
Garibe teselli vermez misin sen

Mahfler günü ulu divan kurulsun
Ehl-i Beyt’e kalkan eller k›r›ls›n
Bu davam›z ahrette görülsün
Hakk›n divan›na durmaz m›s›n sen

Musa der, yanm›fl›m atefle, köze
Âh eder coflar›m yafl gelir göze
Selam olsun canlar, erenler size
Bendeki yaray› sarmaz m›s›n sen. 
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Neler Var Özümde

Neler var özümde, neler var canda
Ehl-i Beyt aflk›yla yas›lm›fl›m ben.
Bir Ali olmuflum ulu divanda
Hakk›n huzurunda bas›lm›fl›m ben. 

Allah var, Ali var, Resul tac›mda
Her ne yapsam kesilmiyor ac›m da
Pir Sultan olmuflum dar a¤ac›nda
fiâh›m flâh›m diye as›lm›fl›m ben

Dara düfltük biz Kerbelâ çölünde
Ac›, ›st›rap var garip gönlümde
Hüseyin olmuflum Yezit elinde
Allah Allah deyi kesilmiflim ben

Allah’›n aslan› ‹mam-› Ali
Erenler flâh›d›r Bektafl-› Veli
Al kana boyand› Kerbelâ çölü
Yetmifl iki yerden kesilmiflim ben

Musa der ki garip gönlüm iniler
Ondört as›r geçti yarem yeniler
Nice can› ac›madan yediler
Nesimiler gibi yüzülmüflüm ben
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MEHMET DEM‹RER
(Do¤. 1959)

K›r›kkale’nin Karacal› köyünde do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimi-
ni K›r›kkale’de tamamlad›. 

Türk Telekom’da memurluk yapt›. Emekli oldu. K›r›kkale’de
ikamet etmekte olan flair, evli, iki çocuk babas›d›r. 

‹mam Mesaj›n› Verdi Duydun mu?

Kerbelâ çölünde susuz bedenler
Su de¤ildi maksat, baflka nedenler
Kalan ibret als›n gitti gidenler
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Mahzun oldu Ehl-i Beyt’in k›zlar›
Gözü yafll› koydun ‹mam, bizleri
Kerbelâ çölünün susuz yazlar›
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Toplan›p geldiler er meydan›na
Can katt›lar ‹mam’›n o can›na
Kimsenin yapt›¤› kalmaz yan›na
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?
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Bedir’le Kerbelâ muhakkak zafer
Bilki Allah Hüseyin’le beraber
Ey Ehl-i Beyt’in dostlar› ne haber
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Yaln›z Yezit olsa binbir mel’anet
Kimi sessiz kalm›fl, kimi ihanet
‹mam’da yok zerre kadar nedâmet
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Kerbelâ’ya karargâh› kurdular
Onlar verdikleri sözde durdular
Güya Bedr’in hesab›n› sordular
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Kerbelâ çölünün susuz gülleri
Kan içinde kalm›fl güzel elleri
Yezit kendi kesti bütün yollar›
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Hüseyn Allah için can›ndan geçti
Biliyorsun zaten Yezit bir hiçti
Peygamber ‹mam’a kolunu açt›
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Hüseynî mesaj› alan alacak
Mesaj› almayan piflman olacak
Onlar flehit oldu, Yezit n’olacak
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Ehl-i Beyt emanet, Kur’an emanet
Sahip ç›kmak nerde, pek çok h›yanet
H›yanetin sonu zillettir elbet
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

Mehmet der ki lanet cümle zâlime,
Hak yerine bat›l yazan kaleme
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Hüccet tamam olmufl bütün âleme
‹mam mesaj›n› verdi duydun mu?

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 70-72) 

Hakla Bat›l Kavgas›d›r Kerbelâ

Yezit’in ordusu geliyor, aman
Kerbelâ çölünü kaplad›, duman
Hüseyin bizlere temsili, iman
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Bunun kökü eskilere dayan›r
Analizi do¤ru yapan uyan›r
Kerbelâ’da k›z›l kana boyan›r
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

‹mamlar zâlime biat eder mi?
Hak bât›l›n arkas›na gider mi?
Sat›lm›fl ravi’ler, do¤ruyu der mi?
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

‹mam verdi suyu, onlar vermedi
Ço¤unun gözleri hakk› görmedi
Verdi¤i sözlerde Yezit durmad›
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Oyunda, oynaflta, fehflâda iken
Vebâli boynuna yerine diken
Melundur, Hüseyn’e k›l›c› çeken
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Sakîfe’de atm›fllard› temeli
Hakk› yok etmekti as›l emeli
Yeri geldi her bir fleyi demeli
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ
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Mescid-i Nebî’de k›r›ld› kap›
Ali’nin elinden al›nd› tapu
Öne ç›kard›lar soy ile sopu
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Benim mesaj›m› anlayan anlar
Kerbelâ’da sözün flâhidi kan’lar
Peygamber vârisi bütün ‹mamlar
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Cennet gençlerinin efendisine
Biat yak›fl›r m›, Yezit pisine
Kurân’›n bak, bizzat, sen kendisine
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Kerbelâ’da yakt›lar, yan›yor atefl
Bunlar Firavun’a, Nemrut’a kardefl
‹lâhî mesaja, ilâhî bir efl
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Betûl verdi Hüseyin’e dersini
Söyledikçe, söylediler tersini
Tatl› da¤›tt›lar, hem de kaç sini
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

Bitmedi bu dava devam ediyor
Hele bak›n, Peygamber de ne diyor
Herkes hak etti¤i yere gidiyor
Hakla bât›l kavgas›d›r, Kerbelâ

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 72-74)

O fiâh-› Mazlum’a Ac›mad›n m›?!

Haks›z kalkan eller k›r›lacakt›r
Kanl› akan F›rat durulacakt›r
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Mazlum hakk› elbet sorulacakt›r
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

Hak bat›la do¤ru akar m› sand›n?
Su kendi kendini y›kar m› sand›n?
Gül, Hak’tan ayr›lsa, kokar m› sand›n?
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

Hacc› yar› kesti, k›yama geldi
Lutfetti ‹mam’›m rüyama girdi
Çatlatmay›n beni, burama geldi
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

Kan gölü eyledin Yezit oray›
Ne çok seviyorsun mülkü paray›!
Bafl›na y›k›l›r zalim saray›
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

Hüseyin toplad› flialar›n›
Terk edip geldiler yuvalar›n›
Yapt›lar son defa dualar›n›
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

‹mam sesleniyor: “Dileyen gitsin
Gitmeyenler kals›n, bu zillet bitsin..”
‹te haks›zl›kt›r, desem bir itsin
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

Mekke’den Kufe’ye göç katar katar
Hüseyin can›n› Allah’a satar
Bir insan olamaz bu katar beter
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

Kerbelâ çölünde ‹mam’›n na’fl›
Onun için döker ümmet göz yafl›
Yezitlerin ancak zulümdür ifli
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?
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Mehmet, görmez oldu hakk› gözleri
Esir oldu peygamberin k›zlar›
Soldu susuzluktan o gül yüzleri
O fiâh-› Mazluma ac›mad›n m›?

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 185-186) 

Kerbelâ’y› Göreni 

Cibril-i Emin geldi
Verdi kara haberi
Peygambere söyledi
Kerbelâ denen yeri

O sahne canlanm›flt›
Gözlerinin önüne
Bunu da yapacaklar
Demek ‹slam dinine

Kundakta uzatt›lar
Peygamber kuca¤›na
Hüzün o gün düflmüfltü
Ehl-i Beyt oca¤›na

Mescide geldi¤inde
Karfl›lard› onlar›
Peygambere malumdu
Hepsinin de sonlar›

‹ncinmesinler diye
Secdeyi uzat›rd›
Emanet ettikleri 
Kerbelâ’y› bat›rd›

Boynundan çok öperdi
Bilirdi kesecekler
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Ac› duymas›n diye
Cebrail onu bekler

Bak›nca tan›m›flt›
Kerbelâ topra¤›n›
Dal›ndan kopard›lar
Gülünü, yapra¤›n›

Biliyorum buras›
Benim için son durak
Görüyorum orada
Beni bekliyor Burak

Bac›s›na söyledi
Söylenecek sözleri
K›zlar›na bir bakt›
Doldu iki gözleri

Bir hayli zor olmufltu
Vedalaflma töreni
O yüzden hüzün kaplar
Kerbelâ’y› göreni

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 188-189) 

Kerbelâ’da K›yamda

Hüseyn’i verecekler
Peygamber bekler onu
Cibril haberi verdi
Kerbelâ onun sonu

Kerbelâ olay›n›
O günden gördü gözler
Babac›¤›m sen niçin 
A¤l›yorsun haber ver
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Fat›ma’dan saklay›n
Duymas›n bu haberi
A¤z›n›za almay›n
Kerbelâ denen yeri

Gün geçti büyümüfltü
Emekliyordu art›k
Akl›na geldi¤inde
A¤lard› üstü örtük

O kadar çok severdi
Öperdi oynafl›rd›
Öyle de¤er verirdi
Baflucunda tafl›rd›

Bo¤az›ndan kaç defa
Öptü¤ünü gördüler
Hüseyn’ini ne kadar
Çok seversin dediler

Hüseyin dedesiyle
Çok baflbafla kalm›flt›
O bütün vakar›n›
Dedesinden alm›flt›

Fat›ma yetifltirdi
Kerbelâ askerini
Hiç kimse dolduramaz
Hüseyin’in yerini

Hac görevi yaparak 
Ç›kt› oradan yola
Kerbelâ denen yerde
Verdi zoraki mola

Etraf›n› kuflat›p
Ablukaya ald›lar
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Biat etmen gerekli
Diye haber sald›lar

Zillete boyun e¤mek
Bunlar bizden uzakt›r
Hutbe irad eyledi
Bizim aln›m›z akt›r

Birçok mektup yazarak
Sizler davet ettiniz
Biz icabet eyledik
Siz nereye gittiniz

O Yezit’in yan›nda
Sizler de Yezitsiniz
Hak âflikâr ortada
Bat›lda sabitsiniz

Bak›n hak dine karfl›
fieytanlar hep atakta
K›l›çlar beni al›n
Dinim kals›n ayakta

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 189-190) 
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GÜLSEN
(Do¤. 1960)

Gümüflhane’nin fiiran ilçesinin K›r›nt› köyünde do¤du. As›l
ad› Gülseren Kambur’dur. ‹lkokuldan sonra e¤itimini sürdüre-
medi. Gençlik dönemlerinde Emifl Bac› ile tan›fl›r. Aylarca onun-
la beraber kal›r. Kendisi gibi halk ozan› olan Kul Veli (Veli Kam-
bur) ile evlenir. Bu evlilikten bir k›zlar› olur. Kul Elif’le eltidirler. 

Senin Yolun fiah Hüseyin

Yol gördüm inceden ince
Senin yolun fiah Hüseyin
Hal gördüm yüceden yüce
Senin halin fiah Hüseyin

‹çirdin meyinden kand›k
Aflk›n atefline yand›k
Tuttuk sad›klardan sad›k
Senin halin fiah Hüseyin

Gizli tüter aflk duman›
Gönülde koymaz güman›
Cümle dertlerin derman›
Senin halin fiah Hüseyin

Ehli olana bulaflan
Dost birli¤ine ulaflan
fiu vücudumda dolaflan
Senin halin fiah Hüseyin
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Var eyledin birlikleri
Lokma olur yedikleri
fiimdi Gülsen dedikleri
Senin kulun fiah Hüseyin

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, 9. bask›, ‹s-
tanbul 2007, s. 369)

Hüseyin, Hüseyin fiâh›m Hüseyin

O mazlum Hüseyn’e nas›l k›yd›lar
Hüseyin, Hüseyin fiâh›’›m Hüseyin
Çad›rlar› ya¤ma etti ald›lar
Hüseyin, Hüseyin flâh›m Hüseyin

fiehit oldu o fiah döküldü kan›
Kerbelâ’ya doldu ac› fi¤an›
Kara ba¤lar yak›nlar›, duyan›
Hüseyin, Hüseyin flâh›m Hüseyin

Gösterdi bizlere dosdo¤rusunu
Münkirler dinlemez Hak ça¤r›s›n›
fiehit eylediler süt yavrusunu
Hüseyin, Hüseyin flâh›m Hüseyin

Gülemem ki gülmek benim neyime
Özümü ba¤lad›m üstad pirime
Atefl düfltü yakt› sönmez serime
Hüseyin, Hüseyin flâh›m Hüseyin

Gülsen’im hep soldu aç›lan güller
Her an sizi zikir ediyor diller
Yaralar›m günden güne derinler
Hüseyin, Hüseyin flâh›m Hüseyin

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, 9. bask›, ‹s-
tanbul 2007, s. 370) 
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KEMAL ÖZDEK
(Do¤. 1962)

Bingöl’ün Yedisu ilçesinin Ak›ml› köyü, Ifl›ktepe mezras›n-
da do¤du. Önce Erzincan’a, sonra ‹stanbul’a göç etti. ‹nflaat ifl-
çili¤i yapt›. 2004 y›l›ndan itibaren özel bir ifl yerinde çal›flmaya
bafllad›. 

fiiirleri “Çok Susad›m Ya Hüseyin” (Can Yay›nlar›, ‹stanbul
2009) ad›yla yay›mland›.

Çok Susad›m Ya Hüseyin

Mevla’m aflk› bize vermifl
Muhammed Ali’den gelmifl
Pirin fiah Hüseyin demifl
Çok sevindim ya Hüseyin

Beden üstü kuru kafa
Özümden as›n bir rafa
Selam olsun bafl tarafa
Çok susad›m ya Hüseyin

Pirimdir bafl›m›n tac›
Sevgisi derdim ilac›
‹smin söyler kardefl bac›
Çok susad›m ya Hüseyin
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Neden hasretim dinmiyor
Kimse derdimi bilmiyor
Gönlümde bir aflk geziyor
Çok susad›m ya Hüseyin

Turna olup bir uçay›m
fiâh›n ba¤›na düfleyim
Doldur aflk›na içeyim
Çok susad›m ya Hüseyin

Kula¤›mla duydum sesi
Ça¤›r›yor turna kuflu
Gözünde ak›yor yafl›
Çok susad›m ya Hüseyin

Talip olan etle t›rnak
Nat›k kuran ilmi yaprak
Sevgin, suyum Kemal toprak
Çok susad›m ya Hüseyin

(Kemal Özdek, Çok Susad›m Ya Hüseyin, Can Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2009, s. 10)
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YAfiAR TOPKAYA
(Do¤. 05. 02. 1963)

Kars ilinin Arpaçay ilçesinin Yalç›nlar köyünde do¤du. Yal-
ç›nlar ‹lkokulunu, Akyaka Ortaokulu’nu, Kars Alpaslan Lise-
si’ni bitirdi. Orta-Do¤u Teknik Üniversitesi Tekstil Bölümü’nden
mezun oldu. Tekstille ilgilenmektedir. Zehra TV’de Ehl-i Beyt
Ö¤retileri, Radyo Baycan’da Cuma Sohbetleri program› yap›yor.
Evli, iki çocuk babas›d›r. 

Hüseyn’edir Özlemim

As›rlard›r hasretini çekerim
Y›llar! Hüseyn’edir özlemim benim
Kan a¤lar›m kanl› yafllar dökerim
Seller! Hüseyn’edir özlemim benim

Sevgi madenidir, aflk›n deryas›
Odur gaml› gönüller vaveylas›
Hüseyn her âfl›¤›n hazin sevdas›
Yollar! Hüseyn’edir özlemim benim

Sevda çekenlere sevgilidir o
Nur-i Muhammed’in bülbülüdür o
Cennet-i a’lan›n flah gülüdür o
Dallar! Hüseyn’edir özlemim benim
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Hüseyn’dir sevdal› canlara canan
Hüseyn’dir kesik bafl Kur’an okuyan
Kalpleri Hüseyin aflk›yla yanan
Kullar! Hüseyn’edir özlemim benim

Her Muharrem ci¤er da¤l›yorum ya
Gözyafl› sel olup ça¤l›yorum ya
Nerde al kan görsem a¤l›yorum ya
Allar! Hüseyn’edir özlemim benim

Bu mektep sevdas› bol eyler bizi
Hakikate varan yol eyler bizi
Hüseyn aflk› baflka hal eyler bizi
Haller! Hüseyn’edir özlemim benim

De¤meyin yaral› kanar yüre¤im
Y›llard›r bu aflkla yanar yüre¤im
Her çölü Kerbelâ sanar yüre¤im
Çöller! Hüseyn’edir özlemim benim

Sönmeyen mefl’alem elimde benim
Rehberim sen oldun, yolumda benim
Ad›n ezber oldu dilimde benim
Diller! Hüseyn’edir özlemim benim

U¤raflt›m a¤ama yetmedi elim
Y›llard›r periflan, periflan halim
Yand›m, ta göklere savruldu külüm
Küller! Hüseyn’edir özlemim benim

Kokusu âleme saç›lan güller
Hazan mevsiminde biçilen güler
Rengi kan k›rm›z› aç›lan güller
Güller! Hüseyn’edir özlemim benim

As›rlard›r Kabe’m, k›blem sen oldun
Feryad›m sen oldun, nalem sen oldun
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Hasretim, hüzünüm, çilem sen oldun
Eller! Hüseyn’edir özlemim benim

Bu yol bize kutlu yol ya Hüseyin
Cennettir sizinle çöl ya Hüseyin
Ac›y› eyledik bal ya Hüseyin
Ballar! Hüseyn’edir özlemim benim

Sonuçsuz Hüseyn’e varmayan yollar
Zakkumdur Hüseyin kokmayan güller
F›rat kenar›nda kesilen kollar
Kollar! Hüseyn’edir özlemim benim

Hüseyn’siz hayaldir cennet güman›
Hüseyn’siz kim buldu gerçek iman›
Ey saba yelleri müjde zaman›
Yeller! Hüseyn’edir özlemim benim

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 53-55) 

K›blegâh›m›z

Server-i Âl-i Aba; Fahr-i Kâinat
Resul-i Kibriya flâh›m›z bizim
Ondan sonra kadir bilmedi ümmet
Budur feryad›m›z âh›m›z bizim

Kevser-i Resul’dür, Betul-i Zehra
Velayet ba¤›n›n flah gülü Zehra
Resul’e herkesten sevgili Zehra
Odur güneflimiz, mâh›m›z bizim

‹mamlar babas›, fiah-› Velayet
Hakk›nda Kur’an’da yüzlerce âyet
Ali’nin hakk›n› bilseydik flayet
Olmazd› âh›m›z, vâh›m›z bizim
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Hasan-› Mücteba ey Mazlum ‹mam
Seni sevenlere ne keder, ne gam
Ey sevgili canan, ey benim Mevla’m
Dönmeyiz; bakidir ahdimiz bizim

fiehid-i Kerbelâ, fiah-› fiüheda
Olsun bütün canlar yolunda feda
Ç›nlar kulaklarda bir hazin seda
Kerbelâ’d›r k›blegâh›m›z bizim

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 55-56) 

Canland›rd› Kur’ân’›

Canland›rd› Kur’ân’›
Hüseyn’in nurlu bafl›
Oldu hakk›n furkan›
Binbir yaral› na’fl›

Can vermeseydi Hüseyn
Kalmazd› din-i ‹slam
Bu dine hayat veren
Hüseyin’dir vesselam

Nübüvvet bahçesinin
fiah gülüydü Hüseyin
Hakk›n, hakk› söyleyen
Bülbülüydü Hüseyin

Hüseyn’in âfl›¤›y›m
Gözümden kanlar akar
Hüseyn’in derdi bizi
Bir ömür boyu yakar

Tufanl› deryalar›n
Daim Nuh’udur Hüseyn
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Muhammed’i ‹slam’›n
Kalbi, ruhudur Hüseyn

Hüseynî yi¤itli¤in
Zehra idi kayna¤›
Tutar âfl›klar› hep 
Elde Hüseyn sanca¤›

Hüseyn’in âfl›¤›y›m
O’na fedad›r can›m
Hüseyin’den hediye
Bana dinim, iman›m

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 56-57) 

A¤lasam

Gidip Kerbelâ’ya ben efendimin
Kap›s›nda boyun büksem a¤lasam
Önünde bin defa eylesem yemin
H›çk›r›p, içimi çeksem a¤lasam

Bilirim ki orda titrer dizlerim
Y›llar oldu efendimi özlerim
A¤laya a¤laya fliflse gözlerim
Dertli yüre¤imi yaksam a¤lasam

Zirvesine ç›ksam derd ü âh›m›n
Keffareti olsa tüm günah›m›n
Efli¤ine yüzüm sürsem flâh›m›n
Doyunca gözyafl› döksem a¤lasam

Varl›¤›m› kurban etsem ad›na
Lutfuyla eriflse can murad›na
Baflsa¤l›¤› versem son evlad›na
O, nurlu yüzüne baksam a¤lasam
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A¤lasam Zeyneb’in mahzun haline
Alemdar’›n kalem olan koluna
Yüzümü çevirsem F›rat yoluna
fiöyle difllerimi s›ksam a¤lasam

A¤latsam topra¤›, tafl› yeridir
Yansa yüre¤imin bafl› yeridir
Kurusa gözümün yafl› yeridir
Kalbimin bendini y›ksam a¤lasam

Rahmet p›nar›ndan içsem bir yudum
fiâh›m nazar etse, artsa umudum
Ç›¤l›¤a dönüflse sesim, sükutum
Ça¤lasam sel gibi aksam a¤lasam

Secde k›lsam topra¤›na flâh›m›n
Selam dursam sanca¤›na flâh›m›n
Hiç düflmesem uza¤›na flâh›m›n
Aflk›n minas›na ç›ksam a¤lasam

Bana Arafat’t›r Kerbelâ çölü
Hüseyin’siz âlem ölüdür ölü
Hüseyin ›t›rl› k›rm›z› gülü
Ba¤r›m›n bafl›na taksam a¤lasam

A¤lasam o güle, Resul a¤larm›fl
Murteza, Mücteba, Betul a¤larm›fl
Hakk› hakça bilen her kul a¤larm›fl
Huzurunda yüzü aksam a¤lasam

Ey flâh›m, bize de kap›lar› aç
Nuru Velayet’ti tüm âleme saç
‹nsanl›k o¤lunun zuhruna muhtaç
Bu aflk ile pir u paksam a¤lasam

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 220-222) 
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Kerbelâ 

Ey haremi parçalanan, türbesi gaml› Kerbelâ
Sende a¤am Hüseyn yatar, sureti kanl› Kerbelâ
Sen da¤lay›p yürekleri, a¤latt›n Resulullah’›
As›rlard›r yaflar sende bu mâtem canl› Kerbelâ

Senden mahzun akar F›rat, mâtemi var yastad›r o
Sana yönelmeyen kalpte, maraz vard›r hastad›r o
Yücelir aflk›n sanca¤›, alemdar Abbas’tad›r o
Önünde hep bafl e¤eriz, sanca¤› flanl› Kerbelâ

Hem Mekke, hem Medine’sin, sen Beytü’l-Ahzan’s›n bize
Sende dirilir kalbimiz, candan öte cans›n bize
‹ftihar ederiz senle, sen flerefsin flans›n bize
Sen izzetin mirac›s›n, yi¤it destanl› Kerbelâ

Biz aflk› sende tan›d›k, âfl›klar›n mabedisin
Senin aflk›n bitmez bizde, hep yaflars›n ebedisin
Sen ‹slam’›n son kalesi, Müslüman›n edebisin
Sende feyze çatar›z biz, kuzu kurbanl› Kerbelâ

Her gün Aflura’d›r bize, yas›m›z var ehl-i gam›z
Nazar eylesin flâh›m›z, icabet bulsun duam›z
Duam›z budur Allah’a: Tez zuhur etsin a¤am›z
Kalmas›n bu kalp hüzünlü, gönül hicranl› Kerbelâ 

(Musa Ayd›n, age., s. 218-219)

Kerbelâ Çiçekleri 

As›rlard›r a¤lar›z, dinmedi bu âh u zâr 
Hep kan, hep gözyafl›m› tarihin gerçekleri 
Zaman bir ayna gibi gerçe¤i eder ikrar 
K›rm›z› açar her dem Kerbelâ çiçekleri 

Dinmiyor dinmez asla gözlerden akan yafllar 
Bir flehadet bitince, baflka flehadet bafllar 
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fiem’e pervane olup depreflir eski aflklar 
Yakar kendini oda sevgi kelebekleri 

Beklenen sevgiliden, as›rlard›r haber yok 
A¤lar feryat ederiz, zira s›k›nt›m›z çok 
Her gün baflka bir yerden, kalbimize de¤er ok 
Çatlad› sab›r tafl›, kestiler bebekleri 

Vuslat ne zaman Mevla, yolda kald› gözlerim 
Ta¤utlar azd› Mevla Zülfikar’› özlerim 
Gel art›k, gel Mevlam›z takatliyken dizlerim 
Art›k her gün havl›yor Süfyan’›n köpekleri 

Her gün zulüme gebe, zalim do¤urur zaman 
Eser zulüm tufan›, yakar kavurur zaman 
Zalime verir f›rsat y›kar devirir zaman 
Okflamaz gönlümüzü ilkbahar külekleri 

S›k›nt›m›z büyüktür, ümidim daha büyük 
Teslim olmad›m asla, olmad› bafl›m e¤ik 
Çünkü lay›k olursak, Mehdi askerleriyik 
Bir tek zuhur söndürür, bu yanan yürekleri

(Musa Ayd›n, age., s. 219-220)
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MUSA AYDIN
(Do¤. 1965)

I¤d›r’da do¤du. ‹lk ö¤renimini I¤d›r’da tamamlad›. ‹slami
‹limler ö¤renmek amac›yla ‹ran’›n Kum kentine gitti. Orta ve
yüksek ö¤renimini Kum kentinde gerçeklefltirdi. 17 y›l sonra
memleketine geldi, askerlik görevini yapt›ktan sonra K›r›kka-
le’ye yerleflti. Ehl-i Beyt Mektebi’nin ö¤retilerini talim ve tebli¤
için Bab›ali Ehl-i Beyt ‹lim Vakf› bünyesinde çal›flmaya bafllad›.
‹lmi çal›flmalar›n› sürdürmekte; fliir, makale ve kitap çal›flmalar›
yapmaktad›r. 

Eserleri

Gülzâr-› Ehl-i Beyt, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul 2004.
Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul 2008.

A¤l›yorum

Bir yi¤ide a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir
Bir flehide a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir çöle a¤l›yorum
Ad› onun Kerbelâ’d›r
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Bir flah güle a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir diyara a¤l›yorum
Zulüm, bela, keder, dolan
Bir dildara a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir gülzâra a¤l›yorum
K›z›l güllerle süslüdür
Bir nigara a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir geceye a¤l›yorum
Ahitleflme gecesiydi
Bir Yüceye a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir güne a¤l›yorum
Ad› onun Aflura’d›r
Bir Emin’e a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir maflu¤a a¤l›yorum
Âlemi meftun eyledi
Bir afl›¤a a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir vedaya a¤l›yorum
Ba¤r›m›z› pareleyen
Bir a¤aya a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir bafla a¤l›yorum
Zalimlere e¤ilmeyen
Bafls›z na’fla a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir
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Ben bir kana a¤l›yorum
Ad› onun Sarullah’t›r
Ben bir cana a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir Kur’an’a a¤l›yorum
M›zraklara taç edilen
Bir canana a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir kefene a¤l›yorum
Bir parçac›k has›rdand›
Üryan tene a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben nebiye a¤l›yorum
Yavrular› kurban olan
Bir veliye a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir mâha a¤l›yorum
Haflimî gençlerin mâh›
Ben bir flâha a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir râyete a¤l›yorum
Kopmufl koldan yere düflen
Bir âyete a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir kardefle a¤l›yorum
Aflk u vefa madenidir
Bir günefle a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir serdara a¤l›yorum
Alemdar-› Kerb u belâ
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Ben bir yâre a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir yüze a¤l›yorum
O yüz sanki Nebi’nindir
Bir azize a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir aslana a¤l›yorum
Ad› Aliyy-i Ekber’dir
Bir kurbana a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben Ekber’e a¤l›yorum
Ad› Ali, sanki Haydar
Bir servere a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir askere a¤l›yorum
Tarihin en minik eri
Bir rehbere a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir oka a¤l›yorum
Minicik bo¤az› öpen
Ben bir Pak’a a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir masuma a¤l›yorum
Ad› Aliyy-i Esger’dir
Bir mazluma a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir yi¤ide a¤l›yorum
Ad› Kas›m nazenindir
Bir seyyide a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir
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Bir sabiye a¤l›yorum
Kan› yüce göklerindir..
Bir vasiye a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir habibe a¤l›yorum
Ad› habib Mezâhir’dir
Bir garibe a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir k›za a¤l›yorum
Ad› nazl› Rukayya’d›r
Bir nur yüze a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir Hür’e a¤l›yorum
Ad› Hürr-i Riyahi’dir
Bir özgüre a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir anaya a¤l›yorum
Ad› Ümmü’l-Mesaib’dir
Bir babaya a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben Zeyneb’e a¤l›yorum
O ki efsane kahraman
Bir mektebe a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir suya a¤l›yorum
O ki Zehra’n›n mihridir
Bir uluya a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Su meflkine a¤l›yorum
Susuzlara ulaflmayan
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Bir hazine a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir nehire a¤l›yorum
Öyküsü çok çok hazindir
Susuz yare a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir abide a¤l›yorum
Ad› Zeynü’l-Abidin’dir
Bir flahide a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben Müslim’e a¤l›yorum
Kufe’deki nur elçisi
Bir Kerim’e a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir namaza a¤l›yorum 
Ok ya¤murunda k›l›nan
Bir susuza a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Ben bir küle a¤l›yorum
Yanm›fl çad›rlar›n külü
Bir al güle a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir kervana a¤l›yorum
Hüseyin’siz geri dönen
Bir mihmana a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

Bir ümmete a¤l›yorum
‹mam›ndan kopar›lm›fl
Bir hüccete a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir
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Bir orduya a¤l›yorum
Otuzbine yetmifl iki
Pak bir soya a¤l›yorum
Ad› ‹mam Hüseyin’dir

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 158-160) 

Kalk Aya¤a Ey Teflne Leb

Yatma s›cak kumda Hüseyn
Bak aç›lm›fl râh-› F›rât
Kalk sen de bir yudum su iç 
A¤lafl›yor tüm kâinât

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb 

Kalk ey flehitler serveri 
Ey hür insanlar rehberi
Kalk incitme Peygamber’i
Anan Zehrây-› Ether’i

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

Kalk ey meydanlar aslan› 
Sen ey dertlerin dermân›
Yatma topraklarda böyle 
Kalk dertlere dermân eyle 

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

Bedenin kalm›fl kefensiz 
Bafl›n m›zrakta bedensiz
Sen kâinât›n ruhusun 
Âlem neye yarar sensiz 

403



Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

Ey sâhipsizler sâhibi
Neden unuttun Zeyneb’i 
Kulak ver flu feryâd›na 
N’olursun gel imdad›na! 

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

Seccâd’›n hasta yatakta 
Zeynep’tir bir tek ayakta 
Yaln›z bafl›na neylesin 
Kime derdini söylesin?! 

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

Ey bâ¤›bân, kalk aya¤a 
Kalk bir nazar eyle ba¤a
Bak, susuz kalm›fl güllerin 
Ötmüyor hiç bülbüllerin 

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

Bak açt› kahpe zâlimler 
Bafl›n› masum k›zlar›n 
Kalk art›k bildir haddini
Kâfirlerin, soysuzlar›n 

Kalk aya¤a ey teflne leb 
Yaln›z kalm›fl bac›n Zeyneb

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 162-164) 
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Lanet

Tarihi karartan tüm zalimlere
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet
Zulme destek, sahte tüm âlimlere
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Hak Resullerine çektirenlere
Fitne tohumlar› ektirenlere
Zulüm binalar› diktirenlere
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Verdikleri ahdi bozan güruha
Hakka isyan edip azan güruha
Resulü incitip üzen güruha
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Nebi’mize epter diyen eptere
Dünyadaki bütün müstekbirlere
Küfür cephesinde, azg›n serlere
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Ebû Leheplere, Bû-Cehillere
Emanete hain na-ehillere
Küfrü, dalaleti yayan dillere
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Hakk› bilinçlice saklayanlara
Suçluyu, caniyi aklayanlara
Âlemin kalbini oklayanlara
Lanet eyle Rabbim, ebedî lanet

Resul güllerini solduranlara
Ba¤r›n› kan ile dolduranlara
Yezit’in yüzünü güldürenlere
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet
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Yezit’e o tac› giydirenlere
Kerbelâ’ya bela ya¤d›ranlara
Es¤er’i kanlarda bo¤duranlara
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Evlad-› Resul’e hor bakanlara
Sudan bile mahrum b›rakanlara
Zehra yüre¤inde od yakanlara
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

Mahzun yürekleri da¤layanlara
Zalimlere imkân sa¤layanlara
Zeyneb’in kolunu ba¤layanlara
Lanet eyle Rabbim, ebedi lanet

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 177-178) 
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AL‹ KIRAN
(Do¤. 1965)

I¤d›r’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤renimini I¤d›r’da tamamlad›. Er-
ciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü’nden
mezun oldu. Bir kamu kuruluflunda makina mühendisi olarak
çal›flmaktad›r. 

Saki

Su kenar›nda bir er, suya hasret duda¤›
Avucu dolu suyla, içmeye utan›yor
Hay›r, içmez o sudan hat›r›nda ada¤›
Umutla su bekleyen çocuklar› an›yor

Su de¤mez o duda¤a, su içmeden Rugeyye
Gözlerinde etti¤i ahdine vefa sakl›
Su bekleyen çocuklar suya kavuflsun diye
Gö¤sü oklara haz›r, o ölmeye adakl›

Kula¤›nda ç›nl›yor Esger’in su feryad›
Susuz minik dudaklar hiç durmadan inliyor
Bitmeli susuzlu¤u, dinmeli bu feryad›
Sanki kainat susmufl bu feryad› dinliyor

Aldatamaz ki O’nu dünyan›n arzular›
Yüre¤ine hükmeden bir tek Hüseyn sevgisi
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Yere döktü yavaflça avucundan sular›
Susuz do¤ruldu yerden Kerbelâ’n›n sakisi

Susuz saki, can saki, dertlere derman saki
Biçare s›¤›na¤›, cömertlerin flâh›s›n
Susuz dudaklar›nla bizi de bir an saki
Sen dertliler umudu, vefa k›blegâh›s›n

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 212-213) 

Feryat

Mene bir ses ver amand› gardafl
K›yamet gopan zamand› gardafl
Yâr u yaversiz gald›m çöllerde
Hal› Zeyneb’in yamand› gardafl

Gün gaba¤›nda bafls›z bedenin
Bafl›n nizede Hüseyn’im senin
Dinmedi feryad› Rugeyye’nin
Hal› Zeyneb’in yamand› gardafl

Gözüm önünde nizede bafl›n
Da¤› sinemde yeddi gardafl›n
Getmez gözümden kefensiz na’fl›n
Hal› Zeyneb’in yamand› gardafl

Yan›r çad›rlar Seccad’›m han›
Vaveyla sesi al›p her yan›
Nas›l terkedim bafls›z yatan›
Hal› Zeyneb’in yamand› gardafl

Yoktur köme¤im han› Ekber’im
fiebih-i Resul’dü o dilaverim
Galmad› gardafl yâr u yaverim
Hal› Zeyneb’in yamand› gardafl
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Yan›r üre¤im Eli Esger’e
Kas›m, Ebul-Fezl, cevan Ekber’e
Kerbelâ döndü gardafl mahflere
Hal› Zeyneb’in yamand› gardafl

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 213-214) 

Rugeyye Mersiyesi

Baba Husayn hardasan, çok özledim men seni
Han› sen çok sevirdin niye tek koydun meni?
Yoksa sen özlemedin bu nazl› Rugeyye’ni?
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Esger gülümüzüydü hofllanard›k naz›ndan
Su yolunu kestiler, soldu Esger suzundan
Su vermediler baba, vurdular bo¤az›ndan
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Esger’im de ölüptür kime lay lay diyecem?
Sen yoksun, Ekber yoktur, kime naz eyliyecem?
Bilirem ezizli¤im bitti, ey vay diyecem
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Parça parça olmufltu, baba, gördüm Ekber’i
Seslendim, ses vermedi, gan dolmufltu gözleri
Baba niye vurdular flebih-i peygamberi 
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Baba can çok vurdular gamçi bu Rugeyye’ne
“Baba vay” dedikçe men gene vurdular mene
Anlad›m görmeyecem, hasret gald›m men sene
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Baba can men çok suzam, emim Abbas nerdedi?
Su sözü verdi, onun vefas› dillerdedi
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Yoksa O’da ölüptür, elem düflüp yerdedi
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Çad›rlar yand› baba, zulüm arfla dayand›
Günefl tutuldu, sema k›z›l kana boyand›
Sordum kimse demedi Necef yolu ne yand›?
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Bibim Zeynep a¤l›y›r bakt›kça bu meydana
Herden de feryad eder, dolan›r yana yana
Hey deyir nazl› bala veda eyle babana
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

Baba mene bir ses ver, sensen bu bafls›z beden?
Heç bir yan› görünmür dafldan, oktan, nizeden
Baba hangi dindendi bize bu zulmü eden?
Bizi niye vurullar, suçumuz nedir baba?

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 215-216) 
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EFGAN USTA
(Do¤. 1967)

I¤d›r’da do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini I¤d›r’da tamamlad›.
Askerlik görevini ifa ettikten sonra I¤d›r’da bir kamu kurumun-
da ifle girdi. Yirmi y›ld›r ayn› kurumda görev yapmaktad›r. Gö-
rev yaparken, aç›kö¤retim sistemi ile e¤itim yapan Anadolu
Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesine devam ederek 1996 y›l›nda
mezun oldu. 

fiair, evli ve dört çocuk babas› olup Farsça bilmektedir. 

Hüseyn Eba Abdillah

Ey Kerbelâ Haydar’›
Ey Zehra yadigâr›
Ey Kevser’in kurban›
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Sensin aflk›n sultan›
Kan›n Allah’›n kan›
Hak-Bat›l’›n Furkan’›
Hüseyn Eba Abdillah
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Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Yetmifl iki yâranla
Att›n tarihe imza
O tertemiz kan›nla 
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Ey Resul-ü Kerbelâ
Senin dinin Aflûra
Kan›n Ayet-i Kübra
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Afl›¤›m Mevlâ sana
Nurlu, kesik bafl›na
O can veren ruhuna
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Abbas, Ekber, Esger’in
Kahraman yaverlerin
Sevdas›d›r bizlerin
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Zeyneb’in can›
Zeyneb Hüseyn’in can›
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Onlar canlar canan›
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Sen namazs›n, Sen Kur’an
Zulme meydan okuyan
Yaflayan ve yaflatan
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Allah’›m lanet eyle
Hüseyn’in katiline
Selam olsun Hüseyn’e
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resulullah
Aliyyen Veliyullah
Hüseyn Eba Abdillah

Hüseyn Eba Abdillah
Hüseyn Eba Abdillah

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 292-293) 

‹lahi ‹hsan, Hüseyn

Kevser’in kurban› bugün ihsan edildi âleme,
Secde etti hamilan-i arfl bu nazenin bedene.
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Yeryüzü flereflendi güzeller güzeliyle,
Ehl-i Beyt’in incisi Hüseyn ibni Ali’yle.

Y›rt›ld› karanl›klar, nur üstüne nur do¤du,
Gülistan-› Fat›ma’da gönüller mesrur oldu.
Vahyin evine bugün yaflayan Kur’an indi,
Varl›¤›yla ‹slam’a izzet ve fleref verdi.

En yüce makamlar›n sahibisin sen Hüseyn,
Yetifltin omuzunda gönüller tabibinin.
Ulaflamaz rütbene ne bir befler ne bir cin,
Cennet ehli gençlerin önderisin sen Hüseyn.

Sen Allah’›n hucceti, hiç dinmeyen kan›s›n,
Habib-i ‹lahi’nin gözlerinin nurusun.
Aliyyel Murteza’n›n sars›lmaz onurusun,
Fat›ma’n›n gö¤sünde gizli kalm›fl bir s›rs›n.

Kerbelâ destan›n›n yenilmez serdar›s›n,
Zulme meydan okuyan, Haydar’›n evlad›s›n.
Gönülleri fetheden hidayet ç›ra¤›s›n,
Kurtulufl gemisinin flaflmayan kaptan›s›n.

Yok oluyorken ‹slam, seninle buldu varl›k,
Aflura k›yam›nla hayat buldu insanl›k.
‹zzeti ve onuru senin yolunda bulduk,
‹flte bu yüzden Hüseyn, biz sana âfl›k olduk.

Gönlümün sultan›s›n, aflk›nla divaneyim,
Dergâh›na el açm›fl, zavall›, biçareyim.
Sensiz Hüseyn dünyay›, cenneti ben neyleyim,
Lütfun olsun Mevla can, u¤runda can vereyim.

Efgân’›m, durmadan eylerim figan Hüseyn’ime,
Okurum mersiye, a¤lar›m hazin musibetine.
A¤lamaktan kurursa e¤er gözyafl›m habibime,
Kör olsun gözlerim, kan a¤lamazsa Hüseyn’ime.
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‹SMA‹L AYKANAT
(Do¤. 29. 8. 1967)

Rize’nin Pazar ilçesinde do¤du. Pazar ‹mam Hatip Lise-
si’nden ve Atatürk Üniversitesi Kaz›m Karabekir E¤itim Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden mezun oldu (1990). Or-
du, Çorum, K›r›kkale ve I¤d›r’da Türk Dili ve Edebiyat› ö¤ret-
menli¤i yapt›. Halen I¤d›r da bir lisede Edebiyat ö¤retmenli¤i
yapmaktad›r. 

‹lk fliiri 1987 y›l›nda ‹kindi Yaz›lar›’nda yay›mland›. Mavera,
Kardelen, Hece, Yedi ‹klim, Düfl Ç›nar›, Dergah, Türk Edebiyat›, Hü-
ner, Yeni Dünya vb. dergilerde yazd›.

Atatürk Üniversitesi’nin (1987), Çorum Valili¤i’nin (1993-
1994), Ankara Bab›ali Vakf›’nin düzenlemifl oldu¤u fliir yazma
yar›flmalar›nda (2003-2007) birincilik ödüllerini ald›. 

Eserler

Fetih ve Fatih fiiirleri Antolojisi, Kültür Bas›n Yay›n Birli¤i,
1995. 

Tali Bir Akflam, fiiir, Beyan Yay›nlar›, ‹stanbul 1999.
Suskunluk fiiirleri, fiiir, Erguvan Yay›nevi, ‹stanbul 2008.
Savaflla Savaflan fiiirler, Antoloji, Beyaz Gemi Kitapl›¤›, 2009.
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Kerbelâ Destan› 

-Allah’›n arfl›n›n sa¤ yan›nda “hidâyet mefl’alesi, 
kurtulufl gemisi”olarak yaz›l› flan›n, Kerbelâ’da ümmet

için verdi¤in boynun ve seninle gidenlerle geride b›rak›p 
ö¤retilerinin ö¤retmenli¤ini yaparak mesaj›n› evrene yayan 

tüm dostlar›n hürmetine ey flehadet üstad›!-

Karanl›klar çöküyor fiam’dan Resul dinine! 
K›l›ç, kan, sab›r, feryat, dinmeyen bir zelzele..
Çöller, ufuklar dolmufl otuz bin sat›lm›flla;
Yetmifl üç cengaverin savundu¤u mazlum din
Teslim edilir mi hiç kâfirler saray›na!...
Gidin tüm korkular›m, karanl›klar›m gidin!...

Ölüm yüklü bulutlar çökmüfltü asumana ,
Ac› tafl›rd› her yel, ölüm kusar her vaha... 
H›çk›ran çad›rlarda kad›nlar, anne, bebek... 
Bebe¤e susuzlu¤u hangi dil dinletecek ?
Âl-i Âba görmüfltü bu vahfleti çoktand›r.
Resul soyu, iman› her silâhtan yamand›r...

Can Abbas’›m devrildi, Aliler flehit oldu!
Kerbelâ çöllerinde ne yi¤itler vuruldu!
Özgürlük bayra¤›na renk verdi al kanlar›!
Alevlenen bir aflkla savaflt› kalanlar›!
‹lahi direnifli otuz bine yetmifl üçün...
Onur verdi kullara, zalim saraya hüzün!...

Sen ey Resul bak›fll›, kahraman, güçlü imam!
Zalim zincirleri k›r! Özgürlük orda, ne gam!
Çöller cennetin oldu, melekler kanat sana...
Âh, volkanlar misali kaynasana, coflsana!...
Bu makama göz dikti tâ öteden Ümeyye.
Allah, Nebi aflk›na bas k›l›c›, temizle!...

Son k›l›ç, son damla kan oluyorken gerçe¤in,
Aç kalsan, susuz kalsan, gece olsa döfle¤in,
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‹man yüklü yüre¤in bizim için çarpacak,
Bu yürek bu topra¤› sana cennet yapacak,
Kerbelâ sahralar› vars›n kan, ölüm koksun,
Vars›n özgürlük için Resul’ün kan› aks›n...

Ok sesi, k›l›ç sesi, at sesi, kanat sesi,
Kahrol rezil saltanat, ihanetler Kufe’si!
Bu savafl baflka savafl, sükûnet ve aday›fl.
Cellatlar sürüsüne hilafet bir aldan›fl!...
Üç gün üç gece hep kan, açl›k, susuzluk,
Âflûra günlerinde biz sizlerle kavrulduk...

Bir avuç gözü kara dalarken sa¤dan soldan 
Periflan oldu kâfir ve bo¤uldu F›rat’ta
Sakife’nin intikam› sorulmufltu ta¤uttan,
Her k›l›ç perflembenin hesab›yd› bir yandan. 
‹lahi direnifli yüz yirmi bine yetmifl üçün,
Onur verdi kullara, kâfir düflmana hüzün...

Sevgilinin öptü¤ü dudaklarda de¤nekler,
Yanar›m, âh yanar›m, cehennemdir seneler....
Bedr’in intikam›n› ald›m derken lânetli,
Ci¤er yiyen kad›n›n s›zlar m› ci¤erleri?
Bugün âflûralar›n ö¤üdü var F›rat’ta,
K›yam edin ey kullar, zafer bizim S›rat’ta!

fiu utanmaz tarihin çehresinde lânetler,
O sat›lm›fl kalemler, efsûs, günefli gizler!
Sevdi¤in, ey Müslüman, bil ki karanl›klard›r,
Karanl›klar, unutma, elâ gözlü hüsrand›r.
‹nan, hâlâ kan-revân Kerbelâ sahralar›,
‹nan, hâlâ taht y›kar Zeyneb’in gözyafllar›.

Gidin tüm korkular›m, karanl›klar›m gidin!
‹flte çöl, iflte can›m, al›n kollar›m sizin!
Ölüm, Allah bûsesi; gördüm özleyenleri.
Hayat sizlerin olsun çekerken Allah beni.
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Çad›rlara su tafl›yan Abbas’›m art›k ben de,
Hüseyn’imi getirin; Zeyneb, önderim nerde?

Oklanan, m›zraklanan, boynu vurulan benim!
Esvâb› talan olan cân u cânânlar benim!
Hasta, yetim, onurlu Zeynelâbidîn benim!
Esirlerin rehberiyim, Zeyneb-i Kübrâ benim!
Kand›r›lan mazurdur; ›rma¤› sapt›ranla,
K›nayanlar k›nas›n, savafl›m vard›r benim!...

Semavî divanlardan Hüseyin güler bize.
Yetmifl üçün önünde ordular geldi dize.
Kartallar kadar güçlü ve özgürüz Hüseyin...
Evrensel türkü olup akt›n flelâlelerle....
Namaz› ve k›yam› borçluyuz bizler sana...
Selam selam Zehrâ’ya, Haydar’a, Mustafa’ya,
Selam sana, soyuna ve beklenen ‹mam’a... 

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 63-65) 

Do¤umu Ölüm Gibidir 

Âteflin düfllerle yar›na bakan
Ufuklar k›pk›z›l güllere sordu
fiu mavi korkunun gönlünde yatan
M›sram›z merhaba diyemiyordu

Günler aylar deyip cofltu akar su
Bir umut tufan› gibi flaban’da
Çöllere kar›flt› leyla ordusu
fiimdi bir ›fl›kt›r yanan her yanda

Gökyüzü kap›s›n sevinçle açt›
Fat›ma nûrundan do¤du¤u zaman
Kadir k›ymet bilmez dünyaya bakt›
Aflk›n ilk selam› ça¤lad›¤› an
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S›rt›nda elçi’nin bûseyi buldu
Bo¤az› alt›nda elçi tu¤ras›
Gecesi gündüzü aflk kokuyordu
Murtaza’n›n yükselmedi nârâs›

Hüseyn bu do¤umu ölüm gibidir
Elçi’nin yüre¤i bir k›r›k kâse
Göklerin sundu¤u gönlüm gibidir
Ordu de¤il sanki ölgün rakkase

Ufkumu sarm›flt› âtînin sisi
Bir sevda kolu ve kanad› k›r›k
fiimdi neden gelmez esin perisi
Kerbelâ’ya varan mazlum h›çk›r›k
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MET‹N fi‹MfiEK
(Do¤. 1967) 

Erzincan’›n Demirp›nar köyünde do¤du. Kudret (Fadime)
Han›m’la Kaz›m fiimflek’in o¤ludur. Köyünde bafllad›¤› e¤itimi-
ni ‹stanbul Küçükyal›’da sürdürür. 1979 y›l›nda ailesiyle birlikte
Almanya’ya gider. E¤itimine orada devam edir.

1986 y›l›nda iflçi olarak çal›flmaya bafllar. fiiirlerinin bir k›sm›
bas›lm›flt›r. Hayali, Zeynel, Metin, Hayali Metin mahlaslar›n›
kulland›. fiimdilerde Sevdâyî Metin, Dost Metin mahlaslar›n› kul-
lanmaktad›r. 

Eserleri

Yan›k Bir Türküdür Sevdam, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1992.
Yang›nlarda Semah Döndük, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2002. 

Ya Hüseyin fiah Hüseyin

Ben gönlümü sana verdim
Ya Hüseyin fiah Hüseyin
Senin derdin benim derdim
Ya Hüseyin fiah Hüseyin

Yezitler kast etti sana
Kerbelâ boyand› kana
Kan a¤lad› Fatma Ana
Ya Hüseyin fiah Hüseyin
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Kanl›d›r Kerbelâ çölü
Sana k›yd› Mervan dölü
Cennet-i alân›n gülü
Ya Hüseyin fiah Hüseyin

Ali’nin yadigar›s›n 
Erenlerin didar›s›n
Sen flehitler serdar›s›n
Ya Hüseyin fiah Hüseyin

Ozan Metin âh u zârda
Yas›n› tutar baharda
Ay›rma bizi katarda
Ya Hüseyin fiah Hüseyin

(Metin fiimflek (Ozan Sevdâyî Metin), Yan›k Bir Türküdür Sev-
dam, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1992, s. 72)

Verendir ‹mam Hüseyin

Kerbelâ’da hak savafl›
Verendir ‹mam Hüseyin
Haks›z olanlara karfl›
Durand›r ‹mam Hüseyin

Zalime boyun e¤medi,
Haks›za hakl› demedi,
‹nanç at›ndan inmedi
Sürendir ‹mam Hüseyin

Sevdâyî Metin sesine,
Can kurband›r Hüseyin’e
fiehitlik mertebesine,
Erendir ‹mam Hüseyin

(Metin fiimflek (Ozan Sevdâyî Metin), Yan›k Bir Türküdür Sev-
dam, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1992, s. 140)
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Bayrak Olduk Kerbelâ’da

Haks›za karfl› savaflt›
Bayrak oldu Kerbelâ’da
‹nsanl›¤a ç›¤›r açt›
Bayrak oldu Kerbelâ’da

fiah Hüseyin serdar›m›z
Dünyadaki tek var›m›z
Odur gönül murad›m›z
Bayrak oldu Kerbelâ’da

Dalgalan›r yükseklerde
Unutulmaz belleklerde
Sevgi dolu yüreklerde
Bayrak oldu Kerbelâ’da

Sevdâî’nin sevdas›d›r
Yi¤itlerin simgesidir
Hak arayan›n sesidir
Bayrak oldu Kerbelâ’da

(Metin fiimflek, Yang›nlarda Semah Döndük, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2002, s. 74)

Hüseyin’in Torunuyum

Haks›za boyun e¤meyen
Hüseyin’in torunuyum
Zalimlere pes etmeyen
Hüseyin’in torunuyum

fiehit oldu Kerbelâ’da
Bir efli yoktur dünyada
Böylesi gelmez bir daha
Hüseyin’in torunuyum
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Gerçek önder, gerçek lider
Halk›n›n önünden gider
Sevdâî övünerek der
Hüseyin’in torunuyum

(Metin fiimflek, Yang›nlarda Semah Döndük, Can Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2002, s. 77)
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VELAYET AYTAN
(Do¤. 05. 07. 1969)

I¤d›r’da do¤du. Lise mezunudur. 
Babas›n›n fliirle örülü halk hikayeleri anlatmas› edebiyat ve

sanatla aralar›nda bir ba¤ oluflmas›na sebep olmufltur. fiiirlerinin
oluflumunda usta flairlerin etkisi oldu¤u görülmektedir. 

Evli, befl çocuk babas› olan flair, 1974 y›l›ndan bu yana Al-
manya’da yaflamaktad›r. 

Canlar

Geldi çatt› yine Aflura günü, 
Al ç›kar›p kara ba¤las›n canlar. 
Hüseyin u¤runda versin ömrünü, 
Yaks›n ci¤erini da¤las›n canlar. 

Pervane özünü atefle yaks›n, 
Ateflte od alan bedene baks›n, 
Vursun sinesine, gözyafl› döksün, 
Hüseyin aflk›yla a¤las›n canlar. 

Hüseyn dindir, Hüseyn, imand›r deyip, 
fiia cand›r, Hüseyn, canand›r deyip, 
Can›, canan için kurband›r deyip, 
Hüseyin yolunda t›¤las›n canlar. 
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Zamanede dide-giryan olana, 
A¤lay›p kavrulup büryan olana, 
Dert elinden dil-i suzan olana, 
Pir elinden derman sa¤las›n canlar. 

Velayet söz söyler güzel dostuna, 
Kurtlar bürünmüfltür kuzu postuna. 
‹nsanl›¤› ezen, düzen üstüne, 
fiiddetli sel gibi ça¤las›n canlar.

Muharrem Ay›n›n Onuncu Günü

Muharrem ay›n›n, onuncu günü,
Boyand›n al k›z›l, kana Kerbelâ.
Yakt›n ci¤erimi, y›kt›n gönlümü,
Senin de ci¤erin, yana Kerbelâ.

Ola ki, Yezit’in dostuysan e¤er,
Su yolunu sen de, kestiysen e¤er,
Hüseyin ölürken, sustuysan e¤er,
Yüzbin lanet olsun, sana Kerbelâ.

Söylerim sözümü, ben usanmadan,
Ehl-i Beyt’e su ver, ci¤er yanmadan,
Kendi öz kan›n›, hiç utanmadan,
Eyledin Kas›m’a, k›na Kerbelâ.

Velayet der, sarar›pta solmuflam,
Elden bir sey gelmez, naçar kalm›flam,
Hüseyin aflk›ndan, deli olmuflam,
Derin yara oldun, bana Kerbelâ.

Hüseyin Can Hüseyin Can

Men dide giryan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
Gece gündüz kan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
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Kerbelâdan olmam gafil
Kerbelâ Hak yola delil
Senede tek on gün de¤il
Hüseyn’e her an a¤laram
Men dide giryan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
Gece gündüz kan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can

Mâtemdeyim yüzüm gülmez
Na-ehil halimden bilmez
Gözümden yafl eksik olmaz
Her dem her zaman a¤laram
Men dide giryan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
Gece gündüz kan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can

Kerbelâ Hüseyn’i s›nar
Hal bilmez bizleri k›nar
fiehitlere içim yanar
Yüre¤im büryan a¤laram
Men dide giryan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
Gece gündüz kan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can

Hüseyn’e karfl› durmay›n 
Velayet’e ok vurmay›n
Nas›l haldeyim sormay›n
Halim periflan a¤laram
Men dide giryan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
Gece gündüz kan a¤laram
Hüseyin Can Hüseyin Can
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Ya Hüseyn 

Ali Aba neslinin flehidisen ya Hüseyn
Aflka düflen gönlümün flahidisen ya Hüseyn

Baban Haydar-› Kerrar, deden Ahmed-i Muhtar
Yüre¤imi aç›p bak orda senin sevdan var

Sensin gönlüm sultan›, sensin derdim derman›
Murad›m maksudumsan, istemem dü cihan›

Senin sevdan ile men divane oldum Hüseyn
‹çtim aflk›n meyini mestane oldum Hüseyn

Halin ile hal eyle yolun ile yol eyle
Biçare bu garibi sen kap›nda kul eyle

Ey Velayet sultan› Hüseyn sana mailem
Hitta kap›s› olan, kap›n›zda sailem

Kerbelâ Sultan› Hüseyn

Kerbelâ’y› duman tutup
Gönül ba¤›m hazan tutup
Dert çeken Hüseynilerin
Yüre¤ini hicran tutup

Kufiyan eyledi davet
Sonra ettiler ihanet
Selam olsun Hüseyn sana
Yezit’e sad-hezâr lanet

Hüseyin meydana düfltü
Meydanda al kana düfltü
Hüseyn’imin ac›lar›
Can ile canana düfltü
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Sen konuflan Kur’an’s›n sen
Yüreklerde imans›n sen
El aç›p sana gelmifliz
Derdimize dermans›n sen

fiehit verdin Ekber’ini
Kanda gördün peykerini
Kurban dedin Hak yoluna
Alt› ayl›k Esger’ini

Abbas’›n sana vefadar
Ben-i Haflim’e iftihar
Bizi dert gama sal›pt›
Göze kan dolan alemdar

Hüseyn’im al kan içinde
Zeyneb’i efgan içinde
Derde düflen Sakine’si
Feryad-› fi¤an içinde

Fat›ma kara ba¤lad›
Ali ci¤erin da¤lad›
fiimir gelip bafl›n kesti
Yerler gökler kan a¤lad›

Canlar a¤lad› gülmedi
Kimse gözyafl›n silmedi
Zülcenah çad›ra döndü
Gördüler Hüseyn gelmedi

Zeynep dedi ey Zülcenah
Hani bize olan penah
Zülcenah gözden yafl döktü
Gö¤e ç›kt› âh u eyvah

Sakine babas›n sordu
Zeynep a¤lay›ben durdu

428



Zeynep böyle a¤lay›nca
Sakine bafl›na vurdu

Dedi bibi babam hani
Allah’a and verdim seni
Babam flehit oldu ise,
Kim sevip okfluyar meni

Sakine birden sus oldu
Düfltü o anda bay›ld›
Zeynep sand› o da öldü
Saç›n› bafl›n› yoldu

Zeynep ahu zâra geldi
Kem talihi kara geldi
Sakine uyand›¤›nda
Dedi nenem Zehra geldi

Zeynep dedi güzel balam
Dur yüzüne nazar k›lam
Sen a¤lama dayanamam
Senin gadan› men alam

Dönüp bibisinden yana
Sar›ld› onun boynuna
Dedi nenem buyurdu ki
Cennette mihmans›n bana

Kan gölü oldu Kerbelâ
Gö¤e ulaflt› vaveyla
Buna yürek mi dayan›r
Esir düfltü Ali Aba

Esirler kervan oldular
D›m›flk’e revan oldular
Neyze ucundaki bafllar
Konuflan Kur’an oldular
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Can›m›z canan› Hüseyn
Derdimiz derman› Hüseyn
Biz âfl›k-› sad›klar›z
Kerbelâ Sultan› Hüseyn

Önünde siper dururduk
Yezit’e k›l›ç vururduk
Kerbelâ’da olsa idik
Senin için can verirdik

Masum canlar›n âh›s›n
Mazlumlar›n penâh›s›n
‹krar verdik Kerbelâ’na
Sen ki Velayet fiâh›s›n

Oy Kerbelâ Oy Kerbelâ.

Kerb u belâ bize mektep,
Ö¤retmen Hüseyn’le Zeynep.

Yüre¤imde yaras›n sen,
Oy Kerbelâ oy Kerbelâ.
Ak üstünde karas›n sen,
Vay Kerbelâ vay Kerbelâ.

Kerb u belâ bize mektep,
Ö¤retmen Hüseyn’le Zeynep.

Hak kat›ndan geldi bu din,
Yolcusuyuz bu mektebin.
Feryad›n› ol Zeyneb’in,
Duy Kerbelâ duy Kerbelâ.

Kerb u belâ bize mektep,
Ö¤retmen Hüseyn’le Zeynep.
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Hiç ikrardan cay›l›r m›?
Yezitlere uyulur mu?
Hüseyin’e k›y›l›r m›?
Cay Kerbelâ cay Kerbelâ.

Kerb u belâ bize mektep,
Ö¤retmen Hüseynle Zeynep.

Sen sararm›fl sen solmuflsun,
Al kanlar ile dolmuflsun,
Velayet’e dert olmuflsun,
Ey Kerbelâ ey Kerbelâ.

Kerb u belâ bize mektep,
Ögretmen Hüseyn’le Zeynep.

Kerbelâ Kerbelâ Kanl› Kerbelâ,

Muharrem ay›nda derdim ço¤al›r,
Deliye dönderdin beni Kerbelâ.
Bu yara içimde ebedi kal›r,
Ömrümce unutmam seni Kerbelâ.
Kerbelâ Kerbelâ kanl› Kerbelâ,
Yitirdim akl›m› oldum müptela.

Bana büyük dertsin, ey kanl› diyar,
Sende flehit olan, Hüseyin’im var.
Bana Kerbelâ’y› unut diyorlar,
Unutmak çözüm mü, dünü Kerbelâ.
Kerbelâ Kerbelâ kanl› Kerbelâ,
Yitirdim akl›m› oldum müptela.

Yatt›¤›n uykudan uyanmad›n m›?
‹mam›n sözüne inanmad›n m›?
Yap›lan zulümden utanmad›n m›?
O kanl› Aflura günü Kerbelâ.
Kerbelâ Kerbelâ kanl› Kerbelâ,
Yitirdim akl›m› oldum müptela.
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Ya Hüseyn diyerek, derde dert katt›m,
Kerbelâ aflk›yla eridim bittim,
Ehl-i Beyt’i sana emanet ettim,
Hani emanetim, hani Kerbelâ?
Kerbelâ Kerbelâ kanl› Kerbelâ,
Yitirdim akl›m› oldum müptela.

Velayet’in sözlerine bakmad›n,
Nefsin kalesini vurup y›kmad›n.
Resulün soyuna sahip ç›kmad›n,
Unutamam seni, seni Kerbelâ.
Kerbelâ Kerbelâ Kanl› Kerbelâ,
Yitirdim akl›m› oldum müptela.

Gönlümün Sultan›, fiâh› Ya Hüseyn.

Selam olsun sana Resul torunu,
Gönlümün Sultan›, fiâh› Ya Hüseyn.
K›yamet gününde göster nurunu,
Erlerin, Pirlerin râh› ya Hüseyn.

Tabipler derdime derman bulmuyor,
Bu nas›l çileymifl, neden dolmuyor?
Ne gece, ne gündüz eksik olmuyor,
Yüre¤imin âh›, vâh› ya Hüseyn.

Allah’›n dinine sen verdin hayat,
Cahiller ahmaklar ediyor inat.
Seninle nurlan›r bütün kainat,
Alemin flems ile mâh› ya Hüseyn.

Yoluna girmiflim, kati ve kesin,
Ölmek var dönmek yok bunu bilesin.
Gam de¤il cahiller ne derse desin,
Velayet’in k›blegâh› ya Hüseyn.
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A¤lar

Bugün Aflura günüdür
Yer, gök kevn ü mekan a¤lar
fiia’n›n kara günüdür
Can dayanmaz canan a¤lar

Kerbelâ’n›n susuz çölü
Solduruyor gonca gülü
Kunda¤›nda Esgar Ali
‹çi yanar, etflan a¤lar

Susuzluktan renkler soldu
Kerbelâ al kanla doldu
‹mam Zeynel yetim kald›
Ehl-i Beyt’le Kur’an a¤lar

Hüseyn’e kurband›r özüm
Topra¤›na sürsem yüzüm
Münaf›¤a yoktur sözüm
Bugün ehl-i iman a¤lar 

Lanet Süfyan’›n o¤luna
Kand› dünyan›n mal›na
Ehl-i Beyt’in bu haline
Körelmemifl vicdan a¤lar 

F›rat’›n yollar› ba¤l›
Susuz kald› Ali o¤lu
Zehra’n›n ci¤eri da¤l›
Yer a¤lar, asuman a¤lar

Kerbelâ’da bir yel eser
Suya hasret Hüseyn server
Ol peygamber sine döver
fiahlar flâh› merdan a¤lar
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Kerbelâ’n›n çölü tafll›
Kan a¤l›yor kurtlu, kufllu
Ebuzer’in gözü yafll›
Kanber a¤lar, Selman a¤lar

Zeynep a¤lar kan yafl döker
Yetimler boynunu büker
Gökte melekler âh çeker
Yerde cemi insan a¤lar

Bugün a¤lar da¤lar bile
Da¤lar tafllar gelir dile
Cemi cümle mahluk ile
Kul Velayet Aytan a¤lar

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 201-202) 

A¤laram

Ey erenler yas u mâtem zaman›
Garip garip boynum büker a¤lar›m
Tabipler derdime bulmaz derman›
Gözyafl›m içime döker a¤laram

Muhammed ümmeti karalar giye
Ne su içe ne de bir lokma yiye
Sinemi döverim ya Hüseyn diye
Gönlüm büryan edip yakar a¤laram

Mevla’m kahreylesin y›ks›n zulümü
Nara yaks›n zalim o¤lu zalimi
Sormay›n erenler dalg›n halimi
Kerbelâ yoluna bakar a¤laram

Evvel ak›ll›yd›m del’oldum flimdi
Ac› esen poyraz yel’oldum flimdi

434



Damlayd›m biriktim sel oldum flimdi
Kerbelâ’ya do¤ru akar a¤laram

Zalim Yezit nas›l k›yd›n o cana
Ahirette Allah soracak sana
Hüseyn’e a¤lamak ar de¤il bana
Nefsin kalesini y›kar a¤laram

Gönül ikrar verdi geri dönmüyor
Ba¤r›mdaki alev, atefl sönmüyor
Zalimin zulmüne öfkem dinmiyor
Diflimi, yumru¤um s›kar a¤laram 

Velayet ülkesi yurdumdur benim
Ehl-i Beyt zikrimdir, virdimdir benim
Kerbelâ vak’as› derdimdir benim
Ömrümce bu derdi çeker a¤laram

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 202-203) 

Hüseyn Hüseyn Can›m Hüseyn

Hüseyn Hüseyn can›m Hüseyn
Can›mda canan›m Hüseyn
Damar›mda kan›m Hüseyn
Hem dinim, iman›m Hüseyn

Kerbelâ’n›n kahraman›
Mazlumlara server Hüseyn
Hak ile bat›l furkan›
Rehnuma vü rehber Hüseyn

Gözün yok dünya mal›nda
Ne mal›nda ne pulunda
‹slam’›n hakl› yolunda
fiehit Ali Ekber Hüseyn
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Yolun Kerbelâ’ya düfltü
Gam gasavet boydan aflt›
Susuzluktan yand› piflti
Kan kundakl› Esger Hüseyn

Abbas gözüne kan dolup
Rengi sarar›pta solup
‹ki kolu kalem olup
Vefal› birader Hüseyn

Kollar› kalem Abbas’›m
Düflündükçe artar yas›m
K›nas› kan olan Kas›m
Zadeyi birader Hüseyn

Düfltün bela çöllerine
Derdin açt›n yellerine
Masumlar›n hallerine
A¤liyir peygamber Hüseyn

Zeyneb yeddi kara ba¤lar
Zehra ci¤erini da¤lar
Sinesine vurup a¤lar
Ol fatihi Hayber Hüseyn

Gözyafl›n kalbine döküp
A¤l›y›p içini çekip
Çad›rda boynunu büküp
Rugeyye yol gözler Hüseyn

Bizler de kara ba¤l›yak
Ci¤erimizi da¤l›yak
Sine vurup kan a¤l›yak
Kan olup nur peyker Hüseyn

‹rfan deryas›na dald›n
Sen konuflan Kur’an oldun
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Kerbelâ’da susuz kald›n
Ey saki-yi Kevser Hüseyn

Emrin olsayd› senin de
Kerbelâ’da yas gününde
Can›m›z senin önünde
Eyler idik siper Hüseyn

‹lahi nurdur nefesi
Hakka davet eder sesi
Peygamberlerin varisi
Etflan leb-i sükker Hüseyn

Bizler Ehl-i Beyt muhibbi
Sizler velayet sahibi
Kanber gibi Selman gibi
Olak size nöker Hüseyn

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 57-59) 
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ERDAL DO⁄AN
(Do¤. 10. 8. 1969)

Çorum’da do¤du. ‹lkokulu Çorum’da bitirdi. 1989 y›l›nda as-
kere al›nd›. ‹stanbul Fenerbahçe Orduevi’nde askerlik görevini
tamamlad›. 1993 y›l›nda flair Gürcü Han›m’la evlendi. Erdal, Kul
Erdal mahlaslar›n› kulland›. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Hüseyin’im

Fatma anam›n kuzusu
Dinmez ba¤r›mda s›z›s›
Kerbelâ takdir yaz›s›
Hüseyin’im Hüseyin’im

Feryat eder fiehriban’›m
Tutmaz k›r›ld› her yan›m
Akar oldu k›z›l kan›m
Hüseyin’im Hüseyin’im

Seherde haber ulaflt›
Dediler mâtem yanaflt›
Dünyaya nurunu saçt›
Hüseyin’im Hüseyin’im

Arzular›m dostu candan
Geçmiflim servetten maldan
B›rakma sen do¤ru yoldan
Hüseyin’im Hüseyin’im
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Kul Erdal’›m çeker yas›n
Gönlünden sildirmifl pas›n
Eli k›nal›d›r Kas›m
Hüseyin’im Hüseyin’im

(Gürcü ve Erdal Do¤an, Ehl-i Beyt’ten Bir Deste Gül, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 444) 

Gülemedi Bir Defa 

Düflünürüm Kerbelâ’y› dost derinden derinden
‹çmifller Hak flarab›n› can geçmifller serinden
Yaralanm›fl çoluk çocuk kan akar her yerinden
Muhammed’in evlad›na zahit eyledi cefa
Ehl-i Beyt’im flu dünyada gülemedi bir defa

Hasan Hüseyin atas› ol Muhammed Murtaza
Feryad› figanlar gelir kumru olay› yaza
Hakk’a reva ifl midir bu bize verilen ceza
Muhammed’in evlad›na zahit eyledi cefa
Ehl-i Beyt’im flu dünyada gülemedi bir defa

Keflifl bile k›y›p vermez ol mazlumun bafl›n›
Dünya güzeli fiehriban silsin gözün yafl›n›
Ehl-i Beyt’i sevenlerse daim tutar yas›n›
Muhammed’in evlad›na zahit eyledi cefa
Ehl-i Beyt’im flu dünyada gülemedi bir defa

Bac›lar› üryan büryan deveye bindirdiler
Beflikte Ali Askeri oklar ile vurdular
Ehl-i Beyt’in çad›rlar›n âh atefle verdiler 
Muhammed’in evlad›na zahit eyledi cefa
Ehl-i Beyt’im flu dünyada gülemedi bir defa

Ahmed’in sevgili efli ol Hadicetü’l-Kübra
Hak makam›n›n sahibi ol Fat›mat› Zehra
Dost Kerbelâ’n›n dehfleti ifllenir m›sra m›sra
Muhammed’in evlad›na zahit eyledi cefa
Ehl-i Beyt’im flu dünyada gülemedi bir defa
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Ümmü Gülsüm’le Zeyneb’im ci¤erim pareleri
Nazl› Sakine’m a¤l›yor akt› kan taneleri
Kul Erdal’›m ta ezelden olmuflum bendeleri
Muhammed’in evlad›na zahit eyledi cefa
Ehl-i Beyt’im flu dünyada gülemedi bir defa

(Gürcü ve Erdal Do¤an, Ehl-i Beyt’ten Bir Deste Gül, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 447) 

‹mam Hüseyin 

Gönlümde bir çiçek dilimde hece
Durur nazl› nazl› ‹mam Hüseyin
Özümde gerçekler arzular nice
Durur nazl› nazl› ‹mam Hüseyin

Erenler ac›y› bal eylediler
Hakk’›n didar›n› kul eylediler
Dostlar göz yafl›n› sel eylediler
Akar nazl› nazl› ‹mam Hüseyin

Taa ezelden dört kitaba yaz›ld›
Kerbelâ’da Ehl-i Beyt’im ezildi
Aba Müslüm çocuklar› kesildi
S›zlar nazl› nazl› ‹mam Hüseyin

Zeynep hem Sakine, fiehriban a¤lar
Fat›mat› Zehra karalar ba¤lar
Ali Asker beflikte ci¤er da¤lar
Bakar nazl› nazl› ‹mam Hüseyin

Kul Erdal’›m can› kurban eyledi
Kanl› Kerbelâ’ya a¤›t söyledi
Mazlumu haneye mihman eyledi
Gelir nazl› nazl› ‹mam Hüseyin

(Gürcü ve Erdal Do¤an, Ehl-i Beyt’ten Bir Deste Gül, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 440) 
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SEF‹L ERÖKSÜZ
(Do¤. 1970)

Çorum’un Sungurlu ilçesinin Akçal› köyünde do¤du. As›l
ad› Mehmet Ali Eröksüz’dür. ‹lkokulu köyünde okudu. 1982 y›-
l›nda ailesiyle birlikte Sungurlu’ya, 1986 y›l›nda Ankara’ya göç-
tüler. Ortaokulu Ankara’da tamamlad›. fiiir yazmaya, saz çalma-
ya bafllad›. Ozanl›k gelene¤ine uyarak Âfl›k Emini ve Âfl›k fiekip
fiahado¤ru’ya ç›rakl›k yaparak piflti. 

1989 y›l›nda fiahado¤ru’nun verdi¤i Sefil Eröksüz mahlas›n›
kullanmaya bafllad›. 1990-1992 y›llar›nda askerli¤ini tamamlad›.
Asker dönüflü bir kamu kuruluflunda çal›flt›. 2001 y›l›nda Ozan-
lar Vakfi Yönetim Kurulu’na seçildi. Yurt genelinde konserlere
ve festivallere kat›ld›.Ödüller ald›. 

Ozan›m›z, Ankara’da ikamet etmektedir. 

Eserleri

‹nsanca, 1997.
Çiçekleri Soldurmay›n, 2002-2005.
Hayat Yolunda, 2006. (‹lk kaset ve CD.) 

Mâtem Havas›

Kerbelâ’da katledilen fiah Hüseyn’in aflk›na
A¤layal›m ey erenler bugün mâtem havas›
Yetmifl iki flühedan›n Ehl-i Beyt’in aflk›na
A¤layal›m ey erenler bugün mâtem havas›
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Zalim Yezit azd› yine babas›n›n izinde
Kin bürümüfl pis yüzünü merhamet yok gözünde
Neler çekti ol mazlumun Kerbelâ’n›n düzünde
A¤layal›m ey erenler bugün mâtem havas›

Mümin, Müslim cümle cihan karalar› ba¤lad›
Kerbelâ’n›n s›ca¤›nda F›rat nehri ça¤lad›
Da¤lar, tafllar, yerler, gökler, fiah Hüseyn’e a¤lad›
A¤layal›m ey erenler bugün mâtem havas›

Zalim kahraman de¤ildir böyle emretti Allah
Evvel bafltan hü diyelim hem diyelim Bism-i fiah
Dal boynuna nazar k›lm›fl dedesi Resulullah
A¤layal›m ey erenler bugün mâtem havas› 

Sorma Sefil Eröksüz’ü hak yolunda delidir
fiah diyenin can yoldafl› inkarlar›n elidir
Sabah seherinde do¤an fiah Hüseyn’in nurudur
A¤layal›m ey erenler bugün mâtem havas›

(Sefil Eröksüz, Çiçekleri Soldurmay›n, Ankara 2002, s. 63)

Hüseyin’in Sevdas›

Feryad›m, fi¤an›m, gam›m, kederim
‹mam Hüseyin’in hasretindendir
Aflk ehline düfltü, kavruldu özüm
‹mam Hüseyin’in hasretindendir

Hüseyn’i zikreder divane saz›m
Hüseyin sevdas› bahar›m, yaz›m
K›namay›n beni a¤larsa gözüm
‹mam Hüseyin’in hasretindendir

Gelir umuduyla hergün avundum
Umudum bofl ç›kt› yand›m kavruldum
Âlemin gözüne deli göründüm
‹mam Hüseyin’in hasretindendir
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Al kana boyand› Hüseyn’in bafl›
Onun için dinmez gözümün yafl›
Sefil Eröksüz’ün mâtemi, yas›
‹mam Hüseyin’in hasretindendir

(Sefil Eröksüz, Çiçekleri Soldurmay›n, Ankara 2002, s. 95)

Mâtem-i Muharrem

Ehl-i Beyt’i seven yasa bürünür
Mâtem-i Muharrem geldi¤i zaman
Cümle canlar Aflura’da görülür
Mâtem-i Muharrem geldi¤i zaman

Mersiye okunur, gülbank çekilir
Hüseyin aflk›na yafllar dökülür
Oniki ‹mamlara özler yak›l›r
Mâtem-i Muharrem geldi¤i zaman

Yaral› gönüller kalkar feryada
Telli turnam semah tutar havada
Sefil Eröksüz’üm her dem duada
Mâtem-i Muharrem geldi¤i zaman

(Sefil Eröksüz, Çiçekleri Soldurmay›n, Ankara 2002, s. 145)

Göçüm Var Benim

Helal eylen hakk›n›z› erenler
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim
Gelsin bu kervana fiah’› sevenler
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim

Tükenmek bilmiyor yürek s›z›s›
Alkanlar içinde fiah’›n kuzusu
fiah Hüseyn’i görmek gönül arzusu
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim

443



Aflk›m sebep oldu eyledim niyet
Emanet can›mda bir yüce gayret
Himmet eyler isen el aman mürvet
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim

Ehl-i Beyt aflk›na yanar›m nara
Yas-› mâtem günü ba¤lad›m kara
Var›p efli¤inde duray›m dara
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim

‹çim kan a¤l›yor and›kça dünü
Mazlumu kavurdu Kerbelâ günü
Ne haldedir ol Kas›m’›n dü¤ünü
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim

Cofl olur Eröksüz aflk› tüterse
Erenler cem olup semah tutarsa
Menzile varmaya ömrüm yeterse
Kerbelâ’ya do¤ru göçüm var benim

(Sefil Eröksüz, Çiçekleri Soldurmay›n, Ankara 2002, s. 112)

‹mam Hüseyin 

Sabah seherinde ötüflen kufllar
Seni zikrediyor ‹mam Hüseyin
Gönül ›rma¤›ndan dökülen yafllar
Seni zikrediyor ‹mam Hüseyin

Hasretinden gönlüm boranl›, k›fll›
Aflk›na düfleli sinem telafll›
Cem olmufl erenler gözleri yafll›
Seni zikrediyor ‹mam Hüseyin

Hünkar dergah›nda akan kurnalar
K›fla teslim olan boranl› da¤lar
Gökyüzünde semah tutan turnalar
Seni zikrediyor ‹mam Hüseyin
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Ehl-i Beyt’i seven mazlumun dili
Boz bulan›k akan F›rat’›n seli
Kerbelâ çölünün tufan›, yeli
Seni zikrediyor ‹mam Hüseyin

Sefil Eröksüz’üm bahar›m, yaz›m
Her seherde seni ar›yor gözüm
Erenler ceminde çalarken saz›m
Seni zikrediyor ‹mam Hüseyin

(Sefil Eröksüz, Çiçekleri Soldurmay›n, Ankara 2002, s. 122)
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GÜRCÜ DO⁄AN 
(Do¤. 24. 03. 1972) 

Tokat’›n Zile ilçesinin Alihoca köyünde do¤du. Ankara’da
bafllad›¤› Ortaokul’u Gölcük’te bitirdi. Gölcük K›z Meslek Lise-
si’nden mezun oldu. 1990 y›l›nda ailesiyle birlikte ‹stanbul’a ta-
fl›nd›. Bir konfeksiyon atölyesinde çal›flmaya bafllad›. 1993 y›l›n-
da Erdal Do¤an’la evlendi. 

A¤lar›m Ben Kerbelâ’n›n Aflk›na

fiu yalan dünyada gülüm gülmedim
‹yilik yapt›m da hiç dost bulmad›m
Erenlere saki flerbet sunmad›m
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na

Gül yüzlü erenler Bektafl-› Veli’m
Sergerdan olmuflum a¤lar giderim
fiah-› Merdan Ali’yedir niyaz›m
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na

Horasan’dan gelir bizim pirimiz
Ona ayan olur gizli halimiz
Tur da¤›nda Musa ile sürümüz
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na
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Mekke ile Medine’nin aras›
Yakt› yüre¤imi Yezit darbesi
Erenler söylesin derdim çaresi
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na

Ehl-i Beyt’e düflman olan inlesin
fiu dünyada hiç yüzleri gülmesin
Dertlerine kimse derman olmas›n
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na

Erenler cemalin nurdan yaratm›fl
Ehl-i Beyt’in Kerbelâ’da a¤latm›fl
Serini vererek yolun fleneltmifl
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na

Gürcü sözlerini söyler art›r›r
Celal Abbas k›nas›n› götürür
Aflk› olan maflukuna yetirir
A¤lar›m ben Kerbelâ’n›n aflk›na

(Gürcü ve Erdal Do¤an, Ehl-i Beyt’ten Bir Deste Gül, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 22) 

Hüseyin’im Hüseyin’im

Aflk›n ile yand›m nara
Mail oldum o didara
Kimim var ki kimim sara
Hüseyin’im, Hüseyin’im

Can›ms›n vallahi benim
Bahar›m güz oldu derim
Tanr› hem büyük, hem kerim
Hüseyin’im, Hüseyin’im

Güzel pirim bak halime
Namen düfltü can dilime
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Gidem erenler eline
Hüseyin’im, Hüseyin’im

Ol mahfleri beklersin sen
Saki flerbet seslersin sen
Cennette gül toplars›n sen
Hüseyin’im, Hüseyin’im

Gürcü uzatma a¤lars›n
Seven gönül efkarlans›n
fiah’›m yaralar›m sars›n
Hüseyin’im, Hüseyin’im

(Gürcü ve Erdal Do¤an, Ehl-i Beyt’ten Bir Deste Gül, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 46) 

Ehl-i Beyt

Bugün on Muharrem günü dostlar›m
‹çim s›z›l›yor akar yafllar›m
Kerbelâ’da flehit olan canlar›m
Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt, can›m Ehl-i Beyt 

Ne kaderi, ne kusuru yaz›s›
Gider mi hiç yüre¤imden ac›s›
Âh çeker sevenler bilmez baz›s›
Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt, can›m Ehl-i Beyt 

Fatma Ana’m kuzular› iniler
Yezit durmaz ferman›n› yeniler
Gürcü’yem der dökülmez mi daneler
Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt, can›m Ehl-i Beyt 

(Gürcü ve Erdal Do¤an, Ehl-i Beyt’ten Bir Deste Gül, Can Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 159) 
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YAYLA ‹fiLEYEN
(Do¤. 1975)

Tokat ilinin Zile ilçesinin Alihoca köyünde do¤du. Gürcü Do-
¤an’›n kardeflidir. ‹stanbul’da ikamet etmektedir. 

fiah Hüseyin Pirim Benim 

Kerbelâ’dan geliyor ses
fiah’›m için tutar›m yas
Gönüllerden siliyor pas
fiah Hüseyin nurum benim

Fat›ma Zehra Anam›z
Yoluna kurban can›m›z
On’ki imam canan›m›z
fiah Hüseyin serim benim 

Âh ! O Kerbelâ deyince
S›z›lar›m ince ince
Piflerim aflk› verince
fiah Hüseyin sevim benim

Gelin dostlar bir olal›m
Erenlere can verelim
Hakk›n yolunu sürelim
fiah Hüseyin yolum benim
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Yayla’n›n gülme haline
Düflmüflüm aflk›n seline
Tez yetiflir sevenine
fiah Hüseyin pirim benim 

(Adil Ali Atalay, Kerbelâ ve Mâtem, Can Yay›nlar›, 9. bask›, ‹s-
tanbul 2007, s. 400)
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RAMAZAN PEKTAfi
(Do¤. 1978)

Malatya ilinin Darende ilçesinin Ayval› beldesinde do¤du.
1988 y›l›nda ‹lkokulu bitirdi. 1994 y›l›nda Darende Çok Prog-
raml› Lisesi’nin Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. 1995 y›-
l›nda Erzurum Üniversitesi’nin Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek
ö¤renimini sürdürmeye bafllad›. 1997 y›l›nda kaydoldu¤u Erzu-
rum Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ni 2002 y›l›nda bitirdi.

Ücretli ö¤retmenlik ve imaml›k yapt›. 2009 y›l›nda Diyarba-
k›r ilinin Silvan ilçesine ö¤retmen olarak atand›. Bu görevini sür-
dürmektedir. 

Can Hüseyn

Can›m Kurban olsun sana
Ey canlara cânân Hüseyn
Lutfeyle gel rahmet bana
Ya feta-y› cinân Hüseyn

Oldum senden burda cüdâ
Olsun can›m sana fedâ
Ey mazhar-› nur-i hüda
Âlem sana hayran Hüseyn
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Sen Ahmed’in reyhan›s›n
Murtaza’n›n sercan›s›n
Ol Zehra’n›n efgan›s›n
Cennet sana mekan Hüseyn

Senden bize geldi sefâ
Olsun sana bizden vefâ
Ey yadigâr-› Mustafa
Oldun Hakk’tan ihsan Hüseyn

Yâd›n gönüllerde her an
Methediyor sizi Kur’an
Ey burhan› yüce rahman
Tüm dertlere derman Hüseyn

Ramazan der ki varal›m
Aya¤›na yüz sürelim
Nasip eylesin görelim
Ey sebeb-i gufran Hüseyn

(Musa Ayd›n, Gülzâr-› Hüseynî, Kevser Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 198-199) 
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TER‹MLER / ‹S‹MLER

Abbas: Hz. Ali’nin Ümmü’l-Benin bint Hizam’dan do¤an o¤lu.
Kerbelâ olay›nda susuzlu¤un dayan›lmaz hale geldi¤i an-
da su bulmakla görevlendirilmifl, bu nedenle “Saka” laka-
b›yla an›lm›flt›r. Muharrem törenlerinde gençlerin su da-
¤›tmas› bu olayla ilgilidir. ‹mam Hüseyin, yan›nda bulu-
nanlara gitmeleri hususunda telkinlerde bulunur. Abbas
bunu kesinlikle reddeder. Yezit’in ordusunda bulunan
fiimr, Abbas’a ve kardefllerine seslenir. ‹mam Hüseyin’in
yan›ndan ayr›lmalar›n›, kendilerine eman verildi¤ini ifa-
de eder. Abbas ve kardeflleri böyle bir emana raz› olman›n
kendileri için zillet olaca¤›n› ifade ederek a¤abeyleriyle
birlikte kalmay› tercih ederler. Kerbelâ’da ‹mam Hüse-
yin’in bayraktarl›¤›n› yapar. Haflimo¤ullar›n›n kameri
(ay›, hilali) diye an›l›rd›. Kollar› çok uzundu. Kerbelâ ola-
y›nda iki kolu da kesilerek flehit edildi. fiehadetinde 33-34
yafl›ndayd›. Ebul-Fazl künyesiyle an›l›rd›.

Abdurrahman bin Mülcem: Bkz. Mülcemo¤lu
Ahseneyn: “En güzel iki kifli” anlam›nda kullan›lan bu terimle

peygamberimizin torunlar› Hasan ve Hüseyin kastedil-
mektedir. 

Ali: Tahminen 600 y›l›nda Mekke’de do¤du. Ebu Talip’in en kü-
çük o¤ludur. ‹lk iman edenlerdendir. Peygamberimizin



damad›, Fat›ma’n›n efli, Hasan ve Hüseyin’in babas›d›r.
Peygamberimizin yan›nda bulunmufl, bütün savafllara ka-
t›lm›flt›r. ‹lk üç halife döneminde idari görevlerde bulun-
mam›fl, savafllara kat›lmam›flt›r. Osman’›n vefat›ndan son-
ra hilafet görevini üstlendi. Muaviye, onu Osman’›n katil-
lerini bulmamakla suçlad›. Cemel ve S›ffin’den sonra ha-
kem olay›yla içinden ç›k›lmaz bir problemle karfl› karfl›ya
kal›nd›. Sabah namaz›n› k›lmakta olan Ali, Abdurrahman
bin Mülcem taraf›ndan hançerlenerek öldürüldü (661).
Hz. Ali hakk›nda kullan›lan unvan ve lakaplar› flöylece s›-
ralayabiliriz: Allah’›n Aslan›, fiir-i Yezdan, Esedullah, fiir-i
Huda, Haydar-› Kerrar, Sâkî-i Kevser, fiâh-› Velayet, fiâh-›
Necef, Sultan-› Necef, Dürr-i Necef, Padiflah-› Necef, Sa-
hib-i Necef, Ebu Türab, ‹mam-› Evliya, Emirü’l-Mü’minin,
Murtaza.

Âl-i Abâ: Aile, evlat, çocuk, hanedan, sülale anlam›nda kullan›-
lan bu terim, “Ehl-i Beyt” terimini içine almaktad›r. Bu te-
rim ile hazreti peygamberin abas› alt›nda kalan Hz. Ali,
Fat›ma, Hasan, Hüseyin kastedilmektedir. “Ehl-i Kisa”,
“Pençe-i Âl-i Abâ” terimleriyle de ayn› kifliler ifade edilir.
Baz› hat levhalar›nda bu isimlerin el biçiminde ifllendi¤i
görülmektedir. 

Ali Asgar: As›l ad› Abdullah’t›r. Hz. Hüseyin’in Rubab’tan do-
¤an o¤lu. Henüz alt› ayl›kt›. Harmele’nin att›¤› okun bo-
¤az›na saplanmas› sonucu flehit oldu. Kerbelâ’n›n en kü-
çük flehidi. 

Ali Avsat: Bkz. Zeynel Abidin. 
Ali Ekber: Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da flehit edilen büyük o¤lu.

Hz. Hüseyin’in Ali ad›yla an›lan iki o¤lu daha vard›r.
Bunlar›n birisi de Zeynelabidin’dir. Kar›fl›kl›¤› önlemek
için Hz. Hüseyin’in bu o¤luna Ali Ekber denilmifltir. An-
nesi sahabeden Urve bin Mesut’un torunu Leyla binti
Mürre’dir. Medine’de do¤mufltur. Do¤um tarihi bilinme-
mektedir. Kerbelâ olay›nda tahmini 25 yafl›ndad›r. Kerbe-
lâ hadisesinde Talibo¤ullar›n›n savafl alan›na ilk ç›kan ve
ilk flehit olan ferdidir. Kahramanl›¤› ve yi¤itli¤i dilden di-
le dolafl›r. Mürre bin Münk›z adl› bir nasipsizin att›¤›
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m›zra¤›n s›rt›na saplanmas› sonucu flehit olmufltur (10
Ekim 680). 

Ali er-R›za: Künyesi Ebü’l-Hasan, ad› Ali’dir. Babas› Musa Ka-
z›m oniki imam›n yedincisidir. Annesinin Habeflli veya
Sudanl› bir cariye oldu¤u rivayet edilmektedir. 760’l› y›l-
larda Medine’de do¤du. Mescid-i Nebevi’de ilim meclis-
leri kurdu. Siyasetten uzak kald›. 816 y›l›nda halife
Me’mun, Merv’e gelmesi hususunda israr etti. Medi-
ne’den yola ç›kan Ali er-R›za Mekke, Kufe, Basra, Erbuk,
Horasan, Nisabur ve Serahs’a u¤rad›. Merv’e geldi¤inde
halifenin iltifat›n› gördü. Halife Me’mun, çevresinde bu-
lunan Abbaso¤ullar›n› toplad›. Ali er-R›za’y› veliaht ilan
etti (817). Ali er-R›za bu teklife s›cak bakmad›. Bir müddet
direndi. ‹ki ay sonra bu teklifi zoraki kabul etti. Rivayete
göre halife, onu k›z kardefli Ümmü Gülsüm ile, kendi k›z›
Ümmü Fazl’› da er-R›za’n›n o¤lu Muhammed el-Cevad
ile evlendirdi. Ba¤dat’taki Abbasiler veliahtl›¤a Ali’nin
evlad›ndan birinin getirilmesini hofl görmediler. ‹syan
ederek ayakland›lar. Me’mun’u azlederek amcas› ‹brahim
bin Mehdi’ye biat ettiler. Me’mun bir ordu ile Ba¤dat’a yö-
neldi. Tus’un Nukan kasabas›na geldiklerinde Ali er-R›za
zehirlenerek flehit edildi (819). Hastaland›¤› ve üç gün
sonra vefat etti¤i de söylenmektedir.

Ali Evlad›: Hz. Ali’nin annemiz Fat›ma’dan do¤an çocuklar› Ha-
san, Hüseyin, Muhsin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm’dür. 
Hz. Ali’nin Fatma anam›z d›fl›nda kalan efllerinden do¤an
çocuklar›n› flöylece s›ralayabiliriz: Abbas, Cafer, Abdul-
lah, Osman, Ubeydullah, Ebubekir, Muhammed bin Ha-
nefiyye (Muhammed Ekber), Yahya, Muhammed Asgar,
Ümmü Hasan, Remle ve di¤erleri. 

Aflr-i Muharrem: Muharrem ay›n›n 10. günü.
Aflurâ: “Aflr” kelimesinden türetilen bu kelime ile efendimizin

torunu ‹mam Hüseyin’in Kerbelâ’da flehit edildi¤i Mu-
harrem’in onuncu günü kastedilmektedir. 

Aflure: Kerbelâ flehitleri an›s›na piflirilen bir tatl›. Bu tatl›n›n 10
çeflit hububattan yap›lmas› sebebiyle bu adla an›ld›¤› söy-
lenmektedir. Muharrem’in ilk 10 gününde Ehl-i Beyt’e ya-
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p›lan zulm nedeniyle yas tutulur. Muharrem’in 10. günü
aflure piflirilerek komflulara ikram edilir ve yastan ç›k›l›r.
Nuh peygamberin tufandan kurtulmas› sonucu gemide
bulunanlar›n flükran ifadesi olarak aflure piflirdikleri de
ifade edilmektedir. Hz. Hüseyin’e yas tutulmas›n› önle-
mek amac›yla Emevilerin düzeninin bir parças› oldu¤unu
söyleyenler de vard›r.

Ba¤dat: Sekizinci as›rda Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur ta-
raf›ndan kurulan bu flehir, kuruluflundan Abbasi Devle-
ti’nin y›k›l›fl›na (1258) kadar hilafet merkezi olarak kald›.
Osmanl›lar döneminde Ba¤dat vilayetinin merkezi, 1921
y›l›nda Irak’›n baflkenti oldu. 

Beytullah: Ka’be’nin di¤er bir ad›d›r. “Allah’›n evi” anlam›nda
kullan›l›r. 

Cafer-i Sad›k: 699 veya 702 y›l›nda Medine’de do¤du. Caferi f›kh›-
n›n kurucusudur. Oniki ‹mam’›n alt›nc›s›d›r. ‹mam Zeyne-
labidin’in torunu, Muhammed Bak›r’›n o¤ludur. Soyu baba
taraf›ndan Ali’ye, anne taraf›ndan Ebubekir’e ulaflmaktad›r.
Dedesinden ve babas›ndan ders alarak e¤itimini tamamla-
d›. 14 y›l imamet görevi yapt›. ‹slam toplumunun farkl› ke-
simleriyle iyi iliflkiler kurdu. Sayg› duyulan ve hürmet gös-
terilen bir flahsiyet olarak yerini korudu. Siyasetten uzak
kalarak kendisini ilme verdi. 765 y›l›nda Medine’de vefat
etti. Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur taraf›ndan zehirle-
tilerek öldürüldü¤ü de söylenmektedir. Cennetü’l-Baki’de
bulunan dedesiyle babas›n›n yan›na defnedildi. 

Cafer Tayyar: As›l ad› Cafer’dir. Ebu Talip’in o¤lu, Hz. Ali’nin öz
kardeflidir. Ali’den 10 yafl büyüktü. Çocukluk ve gençlik
dönemi amcas› Abbas’›n yan›nda geçti. Habeflistan’a hicret
eden ikinci kafilenin baflkanl›¤›n› yapt›. Hudeybiye anlafl-
mas›ndan sonra Habefl hükümdar› Necafli’ye elçi olarak
gönderildi. Hayber’in fethedildi¤i günlerde Medine’ye
geldi. Peygamberimiz 629 y›l›nda Suriye’ye gönderdi¤i or-
duya Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin etti. Zeyd’in fle-
hadeti an›nda görevi Cafer’in üstlenmesini söyledi. Zeyd
ve Cafer bu savaflta flehit oldular. Cafer’in iki kolu da kesil-
di. Uçan anlam›na gelen “Tayyar” lakab›yla an›ld›. 
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Düldül: ‹skenderiye kral› Mukavk›s taraf›ndan peygamberimi-
ze hediye olarak gönderilen kat›ra verilen isim. H›zl› yü-
rüdü¤ü ve kofltu¤u için bu ad verilmifltir. Peygamberimiz
bu kat›r› Hz. Ali’ye vermifl, o da kat›ra binerek haricilerle
savaflm›flt›r. Düldül’ün k›r ve beyaz renkli oldu¤u söylen-
mektedir. Cesur bir hayvan olan Düldül’ün Hz. Ali’nin
vefat›ndan sonra da yaflad›¤›, Abdullah bin Cafer taraf›n-
dan beslendi¤i belirtilmektedir. Muaviye döneminde
Yenbu’da ölen bu hayvan›n Türk fliirinde ad› çokça geç-
mektedir. 

Ebu Cehil: As›l ad› Abdül-Hakem Amr b. Hiflam b. Mu¤ire’dir.
Kureyfl’in reislerindendir. Peygamberimize düflmanl›kta
çok ileri gitmifltir. Hicretin ikinci y›l›nda Bedir savafl›nda
öldürülmüfltür. Peygamberimiz onun bafl›n› gördü¤ünde
“Bu ümmetin Fir’avn’› budur” demifltir. Ad› unutulmufl,
Ebu Cehil (Cehaletin babas›) lakab›yla meflhur olmufltur. 

Ebu Süfyan: 565 y›l›nda Mekke’de do¤du. Ticaretle meflgul oldu.
Di¤er Kureyfl büyükleri gibi peygamberimizin karfl›s›nda
yer ald›. Bedir savafl›nda Ebu Cehil’in öldürülmesi üzeri-
ne Mekke müflriklerinin baflkan› oldu. Ordu komutan› s›-
fat›yla Uhut savafl›na kat›ld›. Mekke’nin fethinde Müslü-
man oldu. Peygamberimizin vefat etti¤i günlerde Mek-
ke’deydi. Ebubekir’in halifeli¤ine karfl› ç›kt›. Fakat daha
sonra biat etti. 651-52 y›l›nda Medine’de öldü. 

Ehl-i Beyt: “Ev halk›” anlam›na gelen bu terim, evin sahibiyle
birlikte eflini, çocuklar›n›, torunlar›n› ve yak›n akrabalar›-
n› içine al›r. Asr-› Saâdet’ten bugüne kadar peygamberi-
mizin ailesi ve soyu anlam›na gelen bir terim olarak kul-
lan›lagelmifltir. Peygamberimiz, efli Ümmü Seleme’nin
odas›nda iken “Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri gidermek
ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzap suresi, ayet 33)
ayeti nazil olur. Peygamberimiz, odada bulunan Ali’yi,
Fat›ma’y›, Hasan’›, Hüseyin’i abas›n›n alt›na alarak “Al-
lah’›m bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir, onlar› günahlardan
temizle” diye dua eder.

Ehl-i Beyt terimi, Peygamberimizle birlikte, onun yak›n› olan bu
dört kifliyi içine al›r. Ehl-i Sünnet ulemas›, peygamberimi-
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zin ev halk›n›, yak›n akrabalar›n›, ‹mam Mehdi’yi Ehl-i
Beyt’ten sayarlar. fiia ulemas› bu çerçeveyi daralt›r; Pey-
gamberimizi, abas› alt›nda bulunan dört kifliyi ve onlar›n
neslinden gelen di¤er dokuz imam› Ehl-i Beyt’ten kabul
ederler. Mevlevi, Kadiri, Rifai tarikatlar› da fiia ulemas›n›n
bu görüflünü benimsemifllerdir. 

Evlad-› Ali: Bkz. Ali Evlad›.
Evlad-› Haydar: Hz. Ali’nin çocuklar› anlam›nda kullan›lan bir

terim. 
Evlad-› Mustafa: Bu terimle peygamberimizin çocuklar› ve to-

runlar› kastedilmektedir. 
Evlad-› Resul: Peygamberimizin torunlar› anlam›nda kullan›lan

bir terimdir. Peygamberimizin torunlar›ndan türeyen ço-
cuklar da bu adla an›l›rlar. 

Fahr-i Âlem: Dünyan›n övüncü anlam›nda kullan›lan bu terimle
peygamber efendimiz kastedilmektedir. 

Fahr-i Kâinât: Kâinat›n övüncü anlam›nda kullan›lan bu terimle
peygamberimiz kastedilmektedir. 

Fahrü’n-Nisa: Kad›nlar›n övüncü anlam›na gelen bu terim Hz.
Fat›ma için kullan›lmaktad›r. 

Fas›k: Sap›k, fesatç›, kötü kalpli. Günah ifllemekle birlikte fleri-
at›n emirlerine uymamay› adet edinen kifli. 

Fat›ma: Peygamberimizin Hatice’den do¤an son çocu¤udur.
Mekke’de do¤du. Lakab› Zehra ve Betul’dur. Medine’de
624 y›l›nda Hz. Ali ile evlendi. Hasan, Hüseyin, Ümmü
Gülsüm, Zeynep ve Muhsin’in annesidir. Peygamberimi-
zin vefat›ndan beflbuçuk ay sonra (22 Kas›m 632) vefat et-
ti. 70 veya 90 gün sonra vefat etti¤i de söylenmektedir.
Cennetü’l-Baki mezarl›¤›na defnedildi. 

Fat›ma bint Hüseyn: Hz. Ali’nin ve Fat›ma’n›n torunu, ‹mam
Hüseyin’in k›z›d›r. Büyük annesi Fat›ma’dan ay›rt edil-
mesi amac›yla bu isimle an›ld›. 

Firavun: M›s›r kavminden Amelika hükümdarlar›na verilen la-
kabt›r. Bunlar›n en zalimi Hz. Musa zaman›nda yaflayan-
d›r. Hz. Musa’ya ve gösterdi¤i mucizelere inanmamakla
birlikte Tanr›l›k iddias›nda bulunur. Kendisine inananlar›
tahrik eder, onlar› Musa’n›n zulmünden kurtaraca¤›na
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inand›r›r. M›s›r’dan ayr›lan Musa’y› takip etmekte iken
K›z›ldeniz’de bo¤ulur. 

Gurre: Arabi ay›n ilk günü veya gecesi.
Gurre-i Mâh-› Muharrem: Muharrem ay›n›n ilk günü veya ilk

gecesi. 
Gurre-i Muharrem: Muharrem’in ilk günü veya ilk gecesi. 
Hac› Bektafl Veli: Muhtemelen XIII. Yüzy›lda Cengiz istilas› ne-

deniyle Anadolu’ya gelen bir Türkmen fleyhidir. Kardefli
Mentefl’le birlikte Baba ‹lyas’a intisap etmifltir. Mentefl,
Baba ‹lyas’›n isyan› günlerinde öldürülür. Hac› Bektafl Ve-
li, bu isyanda yer almaz. Baba ‹lyas’›n müridi olmas› sebe-
biyle bir süre gizlenmifl olabilir. Onun otoriter bir ilim
adam› veya meczup oldu¤u konusunda farkl› görüfllere
tan›k olmaktay›z. Bu iki rivayette pek inand›r›c› de¤ildir.
Portresinin menk›bevi ö¤elerle çizilmifl olmas› as›l portre-
sini gizlemektedir. 

Hallac-› Mansur: Bkz. Mansur.
Hâmân: Hz. Musa zaman›nda yaflayan M›s›r Firavun’unun vezi-

ridir. Karun gibi zengindir. Kahinlerden Musa’n›n do¤a-
ca¤›n› ö¤renen Hâmân, Firavun’a do¤acak erkek çocukla-
r›n öldürülmesini telkin eder. 

Harici: Dini ve siyasi konularda afl›r› tav›rlar›yla tan›nan bir
f›rka. 
“‹syan eden, itaattan ayr›lan” anlamlar›nda kullan›lan bir
kelimedir. Muhalifleri taraf›ndan da “insanlardan, din-
den, haktan, hakikatten, Hz. Ali’den uzaklaflan ve yöneti-
me karfl› ayaklananlar” anlam›nda kullan›lm›flt›r. 

Hasan: Peygamberimizin torunu, Hz. Fat›ma ile Ali’nin büyük
o¤ludur. 625 y›l›nda Medine’de do¤du. Babas›n›n yan›n-
da Cemel ve S›ffin savafllar›na kat›ld›. Babas›n›n vefat›n-
dan sonra hilafet konusunda Muaviye ile aras›nda anlafl-
mazl›k ç›kt›. Müslüman kan›n›n dökülmemesi kayg›s›yla
hilafetten çekildi. Hayat›n›n geri kalan k›sm›nda siyaset-
ten uzak kald›. Yezit’le evlendirilmek vadiyle kand›r›lan
efli Ca’de bin Efl’as taraf›ndan 07. 04. 669 tarihinde zehir-
lendi. Cennetü’l-Baki mezarl›¤›na, annesinin yan›na def-
nedildi. 
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Hasan el-Askeri: 846 y›l›nda Medine’de do¤du. ‹mam Ali el-Hâ-
dî’nin o¤ludur. Onbirinci imamd›r. Abbasi halifesi Müte-
vekkil Alallah taraf›ndan 2-3 yafllar›nda iken babas›yla
birlikte Samarra’ya götürülmüfltür. Babas›n›n vefat›ndan
dört ay önce veliahtl›¤a nasbedilmifltir. Babas›n›n ölü-
münden sonra Hasan el-Askeri’nin kardefli Cafer kendi
imaml›¤›n› iddia ettiyse de ilgi görmedi. Hayat› boyunca
gözetim alt›nda tutuldu¤undan taraftarlar› ile iliflki kura-
mad›. 1 Ocak 874 tarihinde vefat etti. Hastal›¤› an›nda ha-
life Mu’temid Alallah’›n tedavi amac›yla evine gönderdi-
¤i hekim taraf›ndan zehirlendi¤i rivayeti de yayg›nd›r. 

Hatice: Mekke’de do¤du. Cahiliye döneminde iki evlilik yapm›fl-
t›r, evlendi¤i kiflilerin ölümü sonucu taliplerinin ç›kmas›na
ra¤men evlenmemifl, ticaretle meflgul olmufltur. Peygam-
berimizle ticaret ortakl›¤› yapm›fl ve evlenmifltir. Peygam-
berimizin ilk han›m›d›r. Uyumlu bir evlilik sergilemifltir.
Peygamberimize herkesten önce iman etmifl, onu destekle-
mifltir. Evlilikleri 25 y›l sürmüfltür. Hicretten üç y›l önce
620 y›l›nda vefat etmifltir. En küçük k›z› Hz. Fat›ma’d›r. 

Hayber: Medine-Suriye yolu üzerinde kalan bir ticaret merkezi.
Bu bölgede Yahudiler ikamet etmekteydi. Peygamberi-
mizle Yahudiler aras›nda gerçekleflen savafl zaferle netice-
lendi. Bu zafer, müflriklerin ümitlerini k›rd›. fiiirlerde,
Hayber savafl›na de¤inilir. Hayber savafl›nda Hz. Ali’nin
ola¤anüstü yararl›klar›, Hayber kalesinin kap›s›n› kalkan
olarak kulland›¤› ifade edilir. 

Haydar: “Aslan” anlam›na gelen bu kelime “kerrar” s›fat›yla
birlikte kullan›lmaktad›r. 

Haydar-› Kerrâr: “Döne döne hamle yapan aslan” anlam›na ge-
len bu terim Hz. Ali için kullan›lm›flt›r. 

Hayrü’n-Nisa: Kad›nlar›n hay›rl›s› anlam›na gelen bu terim Hz.
Fat›ma için kullan›lmaktad›r. 

Hilal-i Muharrem: Muharrem hilali. Muharrem ay›n›n geldi¤ini
bildiren hilal. 

Hür: Temim kabilesindendir. Ubeydullah bin Ziyad taraf›ndan
Hz. Hüseyin’e karfl› gönderilen öncü süvari birli¤inin ku-
mandan›. Hz. Hüseyin’le Kufe yak›nlar›nda Zûhusüm’de
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karfl›lafl›rlar. Aralar›nda anlaflma sa¤lanamaz. Kafile ön-
de, Hür’ün askerleri arkada yollar›na devam ederler. Ker-
belâ’ya ulafl›nca burada konaklamaya mecbur edilirler.
Ubeydullah, kafilenin sarp ve müstahkem yerlere s›¤›n-
mas›na engel olunmas›n›, F›rat’la irtibat›n kesilmesini is-
temiflti. Rey valili¤i vadedilen Ömer bin Sa’d’a da Hz. Hü-
seyin üzerine yürüyerek bu iflin k›sa zamanda bitmesini
emretmiflti. Ömer bin Sa’d, Temîm ve Hemdân birlikleri-
nin bafl›na getirdi¤i Hür’ü Hz. Hüseyin’e karfl› kullanmak
istedi. Ömer bin Sa’d’› sald›r› plan›ndan vazgeçirmeye ça-
l›flt›, fakat baflaramad›. Hz. Hüseyin’i Kerbelâ’da konakla-
maya mecbur etti¤i için piflmanl›k duydu. Hz. Hüseyin’in
yan›na geçti, yapt›klar›ndan dolay› özür diledi. Hz. Hüse-
yin’in yan›nda savaflarak flehit düfltü. 

Hüseyin: Efendimizin torunu, Hz. Fat›ma ile Ali’nin küçük o¤lu.
Oniki imam›n üçüncüsü. 626 y›l›nda Medine’de do¤du.
Üçüncü halife zaman›nda Horasan’a yap›lan sefere kat›l-
d›. ‹syanc›lara karfl› halife Osman’› korumaya çal›flt›. Ba-
bas›n›n halifeli¤i s›ras›nda Kufe’ye gitti. Onunla birlikte
bütün seferlere kat›ld›. A¤abeyi Hasan’la birlikte hareket
etti. Onun Muaviye ile anlaflmas›na ba¤l› kald›. Muavi-
ye’nin ölümüne kadar da Hz. Hasan’›n siyasetini izledi.
Yezit’e biat etmedi. Medine’den Mekke’ye gitti. Kufe hal-
k›n›n daveti sonucu yola ç›kt›. Yak›nlar›yla birlikte Kerbe-
lâ’da flehit edildi (10 Ekim 680). fiiirlerde fiehîd-i Kerbelâ,
Seyyidü’fl-fiühedâ, fiâh-› Kerbelâ, fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ,
‹mam Hüseyin ve benzeri adlarla an›l›r. 

‹bn-i Ali: Ali’nin o¤lu. 
‹bn-i ‹mam: ‹mam’›n o¤lu. 
‹bn-i Meryem: Bkz. ‹sa.
‹mam Hasan: Hz. Hasan için kullan›lan bir terim. Bkz. Hasan. 
‹mam Hüseyin: Hz. Hüseyin için kullan›lan bir terim. Bkz. Hü-

seyin.
‹mam ‹bn-i ‹mam: ‹mam o¤lu ‹mam. 
‹ncil: Hz. ‹sa’ya indirilen kitap. 
‹sa: Hz. Meryem’in o¤lu peygamber ‹sa. fiiirlerde “‹bn-i ‹sa” bi-

çiminde an›lmaktad›r. 
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Kabe: Mekke’de Harem-i fierif’in içinde bulunan ve namazlarda
yöneldi¤imiz kutsal mekan.

Kafir: Allah’›n varl›¤›na, birligine inanmayan, ona ortak koflan
kifli. 

Kamber: Bkz. Kanber.
Kanber: Hazreti Ali’nin sad›k, siyahi kölesidir. Hz. Ali’nin hila-

feti döneminde halife ile devlet adamlar›n›n ve halk›n gö-
rüflmelerini ayarlam›fl, haciplik görevi yapm›flt›r. Hz.
Ali’ye ba¤l›l›¤› ile flöhrete kavuflmufltur. Hz. Ali taraf›n-
dan azad edilmifl, Haccac-› Zalim taraf›ndan flehit edil-
mifltir. 

Kas›m: Hz. Hasan’›n o¤lu. Kerbelâ’da flehit edilmifltir. 
Kerbelâ: Ba¤dat’›n yaklafl›k 100 km. güneybat›s›nda yer alan me-

kan veya flehir. ‹slam’dan önce kurulan bir beldedir. 634
y›l›nda Halit bin Velit’in Hire’yi fethinden sonra Kerbe-
lâ’ya u¤rad›¤›, burada birkaç gün kald›¤› belirtilmektedir.
Hz. Ali’nin Enbar yahut S›ffin’den Kufe’ye dönüflünde
Kerbelâ’ya u¤rad›¤›, yan›nda bulunanlar›n susuzluktan
endifle duyduklar›, bulduklar› kuyudan su içerek bu endi-
flelerini giderdikleri rivayet edilir. Hz. Hüseyin ve yak›n-
lar›n›n flehit edildikleri ve defn edildikleri mekan olmas›
nedeniyle Kerbelâ flöhret kazanm›flt›r. Hz. Hüseyin’in bafl-
s›z bedeni buraya gömülmüfl ve üzerine türbe yap›lm›flt›r.
Özellikle Abbasiler döneminin ilk devrelerinden sonra
türbenin giderlerini karfl›lamak amac›yla vak›flar kurul-
mufltur. fiehrin imar›na çal›fl›lm›flt›r. 

Kerb u belâ: Kerbelâ kelimesi ile Kerb (gam, tasa, üzüntü) ve be-
lâ sözcü¤ü aras›nda ba¤lant› kurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ker-
belâ kelimesi, gam ve bela yurdu anlam›nda kullan›lm›fl-
t›r. ‹mam Hüseyin’in ve yak›nlar›n›n burada flehit edilme-
leri nedeniyle belal› bir yerdir, Kerbelâ flehitlerinin burada
medfun bulunmalar› nedeniyle de kutsal bir mekand›r. 

Kevser: Peygamberimize Cennet’te lutfedilen bir havuz veya ne-
hirdir. Kevser kelimesi, Kur’an’da bir yerde geçmektedir.
Peygamberimize hitaben “fiüphesiz biz, sana Kevser’i ver-
dik” (Kevser suresi, ayet 1) denilmektedir. Kevser, Pey-
gamberimize verilmifl özel bir havuz olarak tefsir edilmek-
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tedir. Baz› rivayetlerde Kevser’in nehir oldu¤u, bu nehrin
etraf›n›n incilerle örüldü¤ü, kubbelerle çevrildi¤i, suyu-
nun gümüflten beyaz, miskten daha hofl kokulu, baldan
daha tatl› oldu¤u belirtilir. fiiirlerde kullan›lan “Sâkî-i Kev-
ser” kelimesiyle peygamberimizin bu sudan ümmetine ik-
ramda bulundu¤una, Kevser sunuculu¤unun peygambe-
rimize has bir ifl oldu¤una iflaret edilmektedir. Baz› fliirler-
de de Sâkî-i Kevser’in Hz. Ali oldu¤u vurgulanmaktad›r. 

Kisvet-i Mâtem: Mâtem elbisesi. Yas elbisesi. fiiirimizde siyah,
mavi ve beyaz renklerin mâtem rengi oldu¤u konusunda
bilgilere rastlanmaktad›r. Ancak bunlar zaman ve zemine
göre de¤ifliklik göstermifltir. Siyah rengin kullan›lmas›
yayg›nd›r. Mâtem günlerinde çok aç›k ve parlak renkli el-
biseler giymekten kaç›n›l›r. 

Kufe: Kerbelâ ile Necef aras›nda, Hire’nin 5 km. kuzeyinde, Ba¤-
dat’a 170 km. uzakl›ktaki flehir. Kufeliler Cemel ve S›ffin
savafllar›nda Hz. Ali’nin yan›nda yer ald›lar. Hz. Hüse-
yin’e haber göndererek kendisine biat edeceklerini aç›kla-
d›lar. Hz. Hüseyin, amcas› Akil’in o¤lu Müslim’i Kufe’ye
gönderdi. Müslim, Kufe halk›n›n olumlu havas›n› Hüse-
yin’e bildirir. ‹mam Hüseyin, ald›¤› olumlu haber nede-
niyle Kufe’ye hareket eder. Olaydan haberdar olan Kufe
valisi Ubeydullah bin Ziyad flehir halk›na karfl› fliddet kul-
land›, sert tav›rlar sergiledi. Müslim’in çevresindeki in-
sanlar› da¤›tt›. Müslim yakaland› ve öldürüldü. Ömer bin
Sa’d komutas›ndaki ordu taraf›ndan yolu kesilen Hz. Hü-
seyin Kerbelâ’da çocuklar›yla ve yak›nlar›yla birlikte flehit
edilirler. 

Lâ fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr: Bkz. Zülfikâr. 
Lanetleme, lanet okuma: Yezit’i lanetlemenin ve ona lanet oku-

man›n uygun olmad›¤› konusunda görüfller varsa da,
peygamberimizin torununun öldürülmesinde dahli oldu-
¤u gerekçesiyle ümmetin geneli taraf›ndan lanetlenmifltir.
fiairler Yezit’i, Yezit’in yak›nlar›n›, akrabalar›n›, arkadaflla-
r›n› toptan lanetlerler. 

Lokman: Hikmet sahibi salih bir kuldur. Hekimli¤in ve hekimle-
rin piri olarak bilinir. Onun bir peygamber veya nebi ol-
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du¤u konusunda tefsirlerde farkl› yorumlara rastlanmak-
tad›r. 

Mâh-› Mâtem: Mâtem ay›. Hz. Hüseyin’in Muharrem ay›nda fle-
hit edilmesi nedeniyle bu aya mâtem ay› denilmifltir. 

Mâh-› Muharrem: Muharrem ay›. 
Mansur: 857 y›l›nda ‹ran’›n Tur kasabas›nda do¤du. Genç yafl›n-

da tasavvufa yöneldi. Basra’ya yerleflti ve evlendi. Söyle-
di¤i Ene’l-Hak (ben Hakk›m) ifadesi nedeniyle hapse at›l-
d› ve idam edildi. Hakk›nda bir çok menk›beler anlat›l-
maktad›r. 

Mâtem ay›: Bkz. Mâh-› Mâtem. 
Mâtem tutmak: Hz. Hüseyin’in yas›n› tutmak. 
Mazlum Hüseyin: Hz. Hüseyin için kullan›lan bir terim. Bu te-

rimle Hz. Hüseyin’in zulme u¤rad›¤›na, mazlumen flehit
edildi¤ine iflaret edilmektedir.

Medine: Önceleri Yesrip ad›yla bilinen, peygamberimizin hicre-
tiyle birlikte Medine ad›yla an›lan flehir. Peygamberimiz,
ömrünün son on y›l›n› bu flehirde geçirmifl, bu flehirde ve-
fat etmifltir. 

Mehdî: Hasan el-Askeri’nin o¤ludur. Onikinci ‹mam’d›r. Abba-
silerin bask›s› sebebiyle gizlendi¤ine, tekrar dünyaya ge-
lerek yeni bir nizam verece¤ine inan›l›r. 

Mekke: Peygamberimizin do¤du¤u, ‹slam’›n ilk kez tebli¤ edil-
di¤i flehir. Kabe’nin Mekke’de bulunmas› önemini art›r-
m›flt›r. Mekke, mükerreme (keremli) s›fat›yla an›lm›flt›r. 

Mercane: Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad’›n annesi. 
Mersiye: Ölen bir kimsenin iyiliklerini sayarak ac›mak ve a¤la-

mak. Bir insan›n ölümünden duyulan ac›y› dile getirmek
amac›yla yaz›lan eserler. Bu tür eserler eski Türklerde sa-
gu, halk aras›nda a¤›t olarak bilinir. Hazreti Hüseyin’in
Kerbelâ’da mazlumen flehit edilmesi olay› bütün insanla-
r› etkilemifl: farkl› ›rklara, farkl› toplumlara mensup flair-
lerin mersiye yazmalar›na sebep olmufltur. 

Mervan bin Hakem: Mervan’›n babas› Mekke’nin fethine kadar
peygamberimize karfl› olumsuz tav›r sergiledi. Mekke’nin
fethiyle Müslüman olduysa da olumsuz tav›rlar›n› sür-
dürdü. Hakem, Taif’e sürüldü. Ebubekir, Ömer zamanla-
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r›nda Medine’ye dönmek için yapt›klar› müracaatlar ka-
bul edilmedi. Hakem, üçüncü halife Osman’›n amcas›d›r.
Onun döneminde yap›lan müracaat kabul edildi. Henüz
20 yafl›nda bulunan Mervan Medine’ye döndü, devlet ka-
tipli¤i görevine getirildi. Halife ad›na yap›lan sorumsuzca
ifller elefltirilere sebep oldu. Osman’›n evinin kuflat›ld›¤›
günlerde onu korumaya çal›flt›. Hz. Ali’nin halifeli¤ine bi-
at etmedi. Cemel vak’as›nda a¤›r yaraland›. Medine’ye gi-
derek Ali’ye biat etti. Muaviye’nin Ali’ye karfl› tav›r tak›n-
d›¤›, mücadele etti¤i günlerde aç›ktan destek vermekten
kaç›nd›. Muaviye’nin iktidar› eline ald›¤› günlerde Bah-
reyn ve Medine valili¤iyle görevlendirildi (662-669). Befl
y›l sonra ikinci kez Medine’de valilik yapt› (674-677). Hz.
Hüseyin’in biat›n›n al›nmas› için Yezit Medine valisine
mektup göndermiflti. Hakem de Medine valili¤ine ça¤›r›l-
m›flt›. Hz. Hüseyin valili¤e ça¤r›l›r, Yezit’e biat etmesi hu-
susu aç›klan›r. Hz. Hüseyin, gizli bir biçimde biat etmesi-
nin uygun olmayaca¤›n›, böyle bir biat›n da kendilerini
tatmin etmeyece¤ini ifade eder. Halk›n biata ça¤r›ld›¤›nda
kendisinin de ça¤r›lmas› gerekti¤ini ifade eder. Mervan,
Hüseyin’in b›rak›lmamas›, biat al›nmas› veya Hüseyin’in
öldürülmesi konusunda valiyi uyar›r. 
Hüseyin’in flehadetinden sonra ‹bni Zübeyr’i destekleyen
muhalifler Mervan’›n malikanesini kuflat›rlar. Mervan,
Yezit’ten yard›m ister. Yezit’in ordusuyla Medineliler ara-
s›nda savafl olur. Üç gün boyunca Medine ya¤malan›r.
Yezit’in o¤lu II. Muaviye’nin ölümüyle hilafeti Mervan
üstlenir. Hilafet Emevilerin Süfyani kolundan Mervani
koluna geçer. Emevi salatanat› y›k›l›ncaya kadar iktidar
bu kolun elinde kald›. 10 ay halifelik yapan Mervan, 685
y›l›nda ölür. 

Meryem: Hz. Davut’un soyundan gelen ‹mran’›n k›z›, ‹sa’n›n
annesidir. ‹mran ve efli, çocuklar›n› mabedin hizmetine
verecekleri konusunda adakta bulunurlar. Meryem, do-
¤umuyla birlikte mabedin ‹mam› Zekeriya peygambere
teslim edilir. Cebrail’in üflemesi sonucu ‹sa’ya hamile ka-
l›r. Yahudiler onu iffetsizlikle suçlarlar. Niflanl›s› bulunan
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Yusuf Neccar onu Nas›ra’ya götürür. Filistin kral›, do¤a-
cak çocu¤un öldürülmesini emredince M›s›r’a veya Ana-
dolu’ya gelirler. Hz. ‹sa’y› büyütür, O’nun gö¤e yüksel-
mesinden bir müddet sonra vefat eder. 

Mevali: Koruyucu, yard›mc›, sahip, dost, azat edilmifl köle an-
lamlar›n› ifade etmektedir. ‹lk ‹slami fetihler döneminde
Arap ›rk› d›fl›nda kalan, kendi istekleriyle Müslüman olan
halk ve topluluklar için kullan›lan bir terim.

Muaviye: Mekke’de do¤du. Hint’le Ebu Süfyan’›n o¤ludur.
Ömer zaman›nda fiam valili¤ine tayin edildi. Osman’›n
hilafeti döneminde rahat hareket etmeye bafllad›. Ali’nin
hilafetini kabul etmedi. Osman’›n katillerinin bulunmas›-
n› istedi ve kan›n› dava etti. Ali’nin halifeli¤i b›rakmas›n›,
halifenin flura taraf›ndan seçilmesini teklif etti. S›ffin sava-
fl›n› kaybeden ve kaçmaya haz›rlanan Muaviye ordusu
m›zraklar›n ucuna Kur’an sayfalar›n› takarak Kur’an’›n
hakemli¤ine s›¤›nd›lar. Hz. Ali’nin ordusunda bulunan
hariciler hakem olay›na karfl› ç›karak isyan ettiler. Hz.
Ali’nin haricilerle mücadelesi Muaviye’nin rahatlamas›n›
ve güç kazanmas›n› sa¤lad›. Ali’nin öldürülmesi, Ha-
san’›n baz› flartlar ileri sürerek halifelikten vazgeçmesi
üzerine Emevi saltanat› kuruldu. ‹rak’a vali tayin edilen
Mu¤ire, tehditlere boyun e¤meyen ve kendileri için tehli-
ke olan Ziyad’›n Muaviye yan›nda yer almas›n› sa¤lad›.
Ziyad, Ali taraftar› olan ve kendisine muhalefet eden
gruplar› fitne ç›karmakla suçlay›p Muaviye’ye gönderdi,
idam edilmelerini sa¤lad›. Karfl›s›nda güç kalmay›nca o¤-
lu Yezit’i veliaht tayin ederek hilafeti saltanata dönüfltür-
dü. 680 y›l›nda D›maflk’ta vefat etti.

Muhammed Bak›r: Medine’de do¤du. Oniki ‹mam’›n beflincisi-
dir. Babas›, Kerbelâ olay›nda sa¤ kurtulan Ali bin Hüseyin
Zeynelabidin’dir. Baba taraf›ndan Hüseyin’in, anne tara-
f›ndan Hasan’›n torunudur. Hayat›n›n önemli bir k›sm›n›
Medine’de geçirdi. Babas›ndan, sahabe ve tabiinden hadis
nakletti. Siyasi olaylara kat›lmad›. Sükunet yolunu tercih
etti. 733 y›l›nda Medine’de zehirlenerek flehit edildi¤i söy-
lenmektedir. Cennetü’l-Baki mezarl›¤›na defnedildi. 
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Muharrem: Kameri takvimin ilk ay›d›r. ‹kinci halife Ömer zama-
n›nda hicri y›l›n ilk ay› kabul edilmifltir. ‹slam’dan önce
bu ayda savaflmak haramd›. Bu nedenle, bu aya, “haram
k›l›nm›fl” anlam›na gelen Muharrem ad› verildi. Muhar-
rem ay› içinde baz› olaylar gerçekleflti¤inden, bu ay›n ay-
r› bir özelli¤i vard›r. Bu olaylar›n sonuncusu, ümmette bü-
yük bir infiale yol açan Kerbelâ vak’as›d›r. 

Muharremiye: Muharrem ay› y›l›n ilk ay›d›r. Yeni y›l›n geldi¤ini
bildirmek amac›yla , flairlerin, devlet adamlar›na ve padi-
flaha sunduklar› manzumelere Muharremiye ad› verilmifl-
tir. Bu muharremiyelerle ad› geçen kiflilerin yeni y›llar›
kutlan›rd›. Devlet adamlar› Muharrem ay›n›n ilk günüde
saraya giderler, padiflah›n yeni y›l›n› tebrik ederlerdi. Pa-
diflah taraf›ndan bunlara hediyeler verilir, bu hediyelere
de Muharremiye denilirdi. Devlet adamlar›n›n ve eflraftan
insanlar›n yak›nlar›na ve bendelerine verdikleri hediyeler
de ayn› adla an›l›rd›. 

Muhib: Seven, sevgi besleyen. Tarikata yeni giren kiflilere de mu-
hip denilir. 

Muhibb-i hanedan: Ehl-i Beyt mensuplar›na ilgi duyan kiflilere
verilen ad. 

Murtazâ: Peygamberimiz Tebük gazas›na giderken Ali’yi Medi-
ne’de vekil b›rakm›flt›. Ali, bu görevlendirmeden rahats›z
olmufl, “Beni kad›nlara ve çocuklara vekil tayin ettin” de-
mifl. Efendimiz de “Ya Ali! Musa’ya göre Harun ne rütbe-
de ise bana göre de sen o rütbedesin. fiu farklaki benden
sonra peygamber gelmeyecektir. Buna raz› de¤il misin?”
deyince Ali “rad›yallah” demifltir. Bundan Hz. Ali “rad›-
yallah” anlam›na gelen “Murtaza” lakab›yla an›lm›flt›r. 

Musa Kaz›m: Yedinci ‹mam’d›r. Cafer-i Sad›k’›n o¤ludur. Siyasete
ve siyasi hareketlere ilgi duymamas›na ra¤men sürekli gö-
zetim alt›nda tutuldu. 779 y›l›nda zindanda iken zehirleti-
lerek flehit edildi¤i söylenmektedir. 

Mücteba: ‹mam Hasan’›n künyelerinden birisi. 
Mülcemo¤lu: fiiirlerde Mülcem, ‹bn Mülcem (Mülcem’in o¤lu)

ad›yla an›lan bu flah›s, sabah namaz›n› k›lmakta olan Hz.
Ali’yi yaralam›fl, flehit olmas›na sebep olmufltur. As›l ad›
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Abdurrahman bin Mülcem’di. Haricilerdendi. Kendi
ad›ndan daha çok babas›n›n ad›yla an›lm›flt›r. 

Mümin: Allah’a, peygamberine ve iman esaslar›na inanan kifli.
Münaf›k: ‹ki yüzlü, riyakar. Allah ve Resulüne inanmad›¤› hal-

de inanm›fl gibi görünerek Müslümanlar› aldatan kifli. 
Müslim: Babas› Akil, dedesi Ebutalip’tir. Hz. Ali’nin büyük kar-

deflidir. Muaviye’nin ölümünden, Yezit’in hilafete geçme-
sinden sonra Kufe halk› taraf›ndan Hz. Hüseyin Kufe’ye
davet edildi. Müslim Hz. Hüseyn’in emriyle Kufe’ye gitti.
Hz. Hüseyin ad›na biatlar› kabul etti. Basra valisi Ubey-
dullah Kufe valili¤ine atand›. Sert tedbirlere bafl vurdu.
Tehditlerle Kufe halk›n› sindirdi. Müslim’i yakalatt› ve öl-
dürdü (10 Eylül 680). 

Müflrik: Allah’a efl ve ortak koflan kifli. 
Nâki: Onuncu ‹mam’d›r. Muhammed Cevat et-Taki’nin o¤ludur.

Siyasetle ilgisi olmamas›na ra¤men Samarra’ya götürül-
dü, gözetim alt›nda tutuldu. Genç yafl›nda vefat etmesi
zehirlenerek öldürüldü¤ü flüphesini do¤urmaktad›r. 

Necef: Kufe’nin 10 km. bat›s›ndad›r. Önceleri Necef biçiminde,
Hz. Ali’nin flehadetinden sonra Meflhed fleklinde de an›l-
m›flt›r. Hz. Ali’nin bu flehre defnedilmifl olmas› sebebiyle
önemli bir yerleflim merkezi kabul edilmifltir. Ba¤dat’tan
uzaklaflan baz› bilim adamlar› medreselerini bu flehirde
kurmufllard›r. ‹lmi anlamda da flehir ayr› bir önem ka-
zanm›flt›r. 

Nemrut: Hz. ‹brahim’i atefle att›ran Babil kral›. 
Ömer bin Sa’d: Sa’d bin Ebu Vakkas’›n o¤ludur. Ubeydullah bin

Ziyad’›n emriyle Kerbelâ’da bulunan Yezit ordusuna ko-
mutanl›k yapt›. Rey valili¤i gibi küçük bir menfaat karfl›-
l›¤›nda Peygamber torununa k›l›ç sallamaktan çekinmedi. 

Pir: “Yafll›, ak saçl›, tecrübeli kimse” anlam›nda kullan›lan bir ke-
limedir. Tasavvufta da “mürflit, veli, yol gösterici” anlam-
lar›n› ifade eder. Bu anlamda “pir” kelimesi ilk defa 9. ve
10. yüzy›llarda Horasan sufileri taraf›ndan kullan›lm›flt›r.
Tarikatlar›n teflekkülünden sonra tarikat kurucular›na pir
veya pir-i tarikat ad› verilmifltir. Tarikat pirinin türbesinin
bulundu¤u dergaha da “pir evi, pir makam›” denilir. 
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Rubab: ‹mam Hüseyin’in efli, Ali Asgar’›n annesi. 
Sâkî-i Kevser: Kevser sunan, Kevser da¤›tan. Bkz. Kevser. 
Sakine: ‹mam Hüseyin’in k›z›. 
Selman: ‹sfahanl› Mecusi bir ailenin çocu¤udur. Küçük yaflta H›-

ristiyanl›¤› kabul eder, bir kefliflin pefline tak›larak Suri-
ye’ye gelir. Hocalar›ndan birisi, Hazreti ‹brahim’in dinini
ihya edecek bir peygamberin gelece¤ini haber verir. Sel-
man, bu haber üzerine Arabistan yolculu¤una ç›kar. Yol-
culu¤u an›nda bir Yahudi’ye sat›l›r. Bu Yahudi ile birlikte
Medine’ye gelen Selman, peygamberimizin ad›n› duyar.
Hocas›n›n peygamberimiz hakk›nda haber verdi¤i iflaret-
lere tan›k olur. Müslüman olur. Yahudi’den hürriyetini al-
mak konusunda peygamberimizin yard›m›n› görür. Hen-
dek Savafl›’nda Medine çevresine hendek kaz›lmas› tekli-
finde bulunur, bu teklif kabul edilir. Suffe ashab› aras›nda
yer alan Selman 656-657 y›l›nda vefat eder. 

Seyyit: Hz. Hüseyin neslinden gelen kiflilere verilen genel ad.
Seyyidü’fl-fiühedâ: fiehitlerin seyyidi, flehitlerin efendisi. Hz.

Hüseyin için kullan›lan bir terim. 
Sinan: Hz. Hüseyin’in bafl›n› kesen ve bu cinayetiyle övünen

kifli. 
Sultân-› Enbiya: Peygamberler sultan› anlam›na gelen bu terim-

le Peygamberimiz kastedilmektedir. 
Sultân-› Kerbelâ: Kerbelâ sultan›. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir

terim. 
fiâh Hüseyin: Hz. Hüseyin için kullan›lan bir terim. 
fiâh-› Evliyâ: Veliler flah› anlam›na gelen bu unvan Hz. Ali için

kullan›lmaktad›r. 
fiâh-› Kerbelâ: Kerbelâ’n›n flâh›. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir

terim. 
fiâh-› Mazlum: Mazlum flâh. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir terim. 
fiâh-› Merdan: Hz. Ali hakk›nda kullan›lan bir terim. 
fiâh-› fiehîdân: fiehitler flâh›. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir te-

rim. 
fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ flehitlerinin flâh›. Hz. Hüseyin için

kullan›lan bir terim.
fiâh-› Velâyet: Bkz. fiâh-› Merdan. 
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fiam: Muaviye’nin hilafet merkezidir. Akflam anlam›nda kullan›-
l›r. Birisinin öldü¤ü günün akflam›na flam-› gariban deni-
lir. Hz. Hüseyin’in flehit düfltü¤ü, Ehl-i Beyt’in esir edildi-
¤i geceye de ayn› isim verilir.

fiebber: Harun peygamberin o¤luna verdi¤i isim. Peygamberi-
miz bu kelimenin Arapça karfl›l›¤›n› torunu ‹mam Ha-
san’a isim olarak vermifltir.

fiehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ flehidi. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir
terim.

fiehitler Serdar›: fiehitlerin komutan›. Hz. Hüseyin için kullan›-
lan bir terim. 

fiehriban: ‹mam Hüseyin’in efli. 
fierif: Hz. Hasan neslinden gelen kiflilere verilen genel ad. 
fiimr: ‹mam Hüseyin’in öldürülmesi konusunda israrc› tav›r ser-

gileyen ve bafl›n›n kesilmesini emreden zalim. 
fiübber: Harun peygamberin o¤luna verdi¤i isim. Peygamberi-

miz bu kelimenin Arapça karfl›l›¤›n› torunu ‹mam Hü-
seyn’e isim olarak vermifltir.

fiühedâ-y› Kerbelâ: Kerbelâ flehitleri. Kerbelâ’da flehit düflenlerin
tamam› bu adla an›l›rlar. 

Tâki: ‹mam R›za’n›n o¤ludur. Dokuzuncu ‹mam’d›r. 835 y›l›nda
Ba¤dat’ta vefat etti. Zehirlenerek öldürüldü¤ü kanaat›
yayg›nd›r. 

Teberrâ: Yüz çevirmek, uzaklaflmak, sevmemek. Yezit’i, onun
neslinden geleneleri, onun taraftarlar›n› sevmemek anla-
m›nda kullan›lan bir terim. 

Tecdîd-i Mâtem-i fiühedâ: Kerbelâ flehitlerinin mâtemini yenile-
mek. 

Tevellâ: Dost edinmek, sevmek. Ehl-i Beyt’in velayetini tan›mak,
onlar› sevmek, onlardan flefaat dilenmek, onlar› dost edin-
mek anlamlar›nda kullan›lan bir terim.

Tevrat: Hz. Musa’ya indirilen kitap. 
Ubeydullah bin Ziyad: Yezit’in Kufe valili¤ine atad›¤› kifli. Önce

Kufe halk›n› sindirir, Müslim’i flehit eder. Hz. Hüseyin’in
flehit edilmesi için her çareye bafl vurur. fiiirlerde Ziyad’›n
o¤lu veya ‹bn Ziyad biçiminde geçer.

Ümmü Gülsüm: ‹mam Hüseyin’in k›z›. 
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Ümmü’l-Mesaib: “Musibetlerin annesi” anlam›nda kullan›lan
bu terimle ‹mam Hüseyin’in k›z kardefli Hz. Zeynep kas-
tedilmektidir. 

Yemen: Arap yar›madas›n›n güney bat›s›ndaki yerleflim bölge-
sidir. 

Yezit: Ebu Süfyan’›n torunu, Muaviye’nin o¤ludur. Babas›n›n va-
li bulundu¤u günlerde 647 y›l›nda fiam’da do¤du. Muavi-
ye’nin sa¤l›¤›nda hilafet için veliaht tayin edildi. Babas›n›n
ölümüyle birlikte 679 y›l›n›n son günlerinde veraset yoluy-
la hilafet taht›na oturdu. Hz. Hüseyin’in biat›n›n al›nmas›
hususunda Medine valisine mektup gönderdi. Bu konuda
israrc› olmas›n›, kabul etmemesi halinde Hz. Hüseyin’in
öldürülmesini emretti. Vali, Hz. Hüseyin’le görüfltü. Hz.
Hüseyin, biat etmemekte kararl› oldu¤u için yak›nlar›yla
birlikte Mekke’ye gitti. Yezit’e muhalefet eden Kufeliler
Hz. Hüseyin’e destek olacaklar›na söz verirler. Kufe’ye git-
mekte olan Hz. Hüseyin, aile fertleriyle ve yak›nlar›yla bir-
likte 10 Ekim 680 tarihinde Kerbelâ’da flehit edildi. Yezit’in
saltanat›, Efendimizin torunlar›n›n kan› üzerine kurulur.
11 Kas›m 683 günü bu kan gölünde bo¤ulur. 

Zebur: Davut peygambere indirilen kitap. 
Zeynelabidin: Dördüncü ‹mam’d›r. Hz. Hüseyin’in o¤ludur. Ali

Avsat ad›yla da an›l›r. Kerbelâ olay›n›n oldu¤u günlerde
a¤›r hasta oldu¤undan çad›rdan ç›kamam›flt›r. Bu neden-
le sa¤ kalm›flt›r. 

Zeynep: Ali’nin ve Fat›ma’n›n k›z›, Hüseyin’in k›z kardeflidir.
Amcas› Cafer’in o¤lu Abdullah’la evlenmifltir. 

Zülcenah: Hz. Hüseyin’in at›n›n ad›d›r. H›zl› koflmas› nedeniyle
“iki kanatl›” anlam›n› içeren “Zülcenahayn” biçiminde
an›lm›flt›r. Kelime, k›salt›lm›fl “Zülcenah” biçimine dönüfl-
müfltür. Zülcenahayn kelimesi farkl› biçimlerde yorum-
lanmaktad›r: a) fieriat ilmiyle tarikat irfan›n› kendisinde
birlefltiren insan. b) ‹ki dünya aras›nda dengeyi iyi kuran,
birini ötekine tercih etmeyen insan.

Zülfikar: Bedir savafl›nda ganimet olarak al›nan ve peygamberi-
miz taraf›ndan Hz. Ali’ye hediye edilen uç k›sm› iki çatal-
l› k›l›ç. Hz. Ali taraf›ndan ilk kez Uhut savafl›nda kullan›l-
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m›flt›r. “Fekar” kelimesi bo¤um ve çentik anlam›n› içer-
mektedir. “Zu” kelimesi de “sahip, sahibi” anlam›na gel-
mektedir. Bu kelime, “bo¤um ve çentik” sahibi anlam›nda
Zülfekar ad›yla an›lm›flt›r. Kelime, bizim dilimizde Zülfi-
kâr’a dönüflmüfltür. Peygamberimize nispet edilen “La fe-
tâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr” (Ali gibi genç, Zülfikar gi-
bi k›l›ç bulunmaz) sözü fliirimizde çok kullan›lm›fl, k›l›ç
yapma sanat›nda da sanat özelli¤i tafl›yan k›l›çlar›n üzeri-
ne bu ifade ifllenmifltir. 
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