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Bulunduğumuz  şehrin en  önemli  kültü-
rel  miraslarından  biride  Abdal  kültürüdür.  
Türkmenistan’dan  Alperenler  ile   yoldaş  
olup,   Anadolu ya ulaşan  ve  bu  toprakları  
yurt  edinen     gönül  erleri, sevgi  insanla-
rı  Abdallar,  bu  topraklarda  bizim  için  çok 
büyük bir  önem  arzetmektedirler.  Bulundu-
ğumuz  toprakların  Türkleşmesi ve  İslam-
laşmasında   büyük  öneme sahip  olan   Ahi  
Evrani  Veli,  Hacı  Bektaşi  Veli,  Yunus  Emre  
gibi  Alperenlerin   yanında  bu topraklara  yol-
culuk  eden  Abdallarımız   kendilerine özgü  
çalışmalarla  topluma  önemli  kültürel  katkı-
larda  bulunmuşlar, toplumumuzun çığlığı ve 
sesi olup kopuzlarında havalandırmışlardır. 
Kırşehirimizin tanınmasında  abdallarımızın 
önemi yadsınamaz. Öyle ki; bugün, Kırşehir  
denince  ilk  akla  gelen ünlü bozlak ustası 
Muharrem Ertaş’ın oğlu büyük ozan Neşet 
Ertaş olmaktadır. Abdalların kendine özgü 
yaşam biçimleri ve hümanist yaklaşımları on-
ların bu toplumdaki yerlerini daha da önemli 
kılmaktadır.   

Belediyemiz  tüm  teknik  çalışmalarının  
yanı sıra   kültürel  çalışmalara   büyük  önem  
vermektedir. Biliyoruz ki;  Kültür  tıpkı dil gibi 
canlıdır. Canlılığını koruyabilmesi, hayatını 
devam ettirebilmesi için onun doğru beslen-
mesi gerekir. Bu anlamda kültür geçmişle ge-
lecek arasında kurulan köprünün de adıdır… 

Halim ÇAKIR
Kırşehir Belediye Başkanı
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Ne geçmişten kopar, ne geleceğini gölgeler.  Bu yönüyle abdalları-
mız yüzyıllardır kültür taşıyıcılığı görevini de üstlenmişlerdir. 

Aynı coğrafyada yüzyıllardır aynı kaderi, tasayı ve kıvancı paylaşma-
nın oluşturduğu kültür unsuru, tüm kolonlarımızla sağlam duruşumuzun 
yegane teminatıdır. Çağdaş millet kavramının da temeli budur… 

Ancak toplumların kültürü şüphesiz sonuçta bir üst yapı kurumu olup, 
tarihsel evrimlerinin de ürünüdür. 

Kişilerin davranış biçimlerini, özgeçmişlerinde, toplumlarınkini ise ta-
rihsel coğrafik süreçlere bakarak izah etme gerekliliği bundandır. 

Toplumlar, bin yıllar ötesinden getirdikleri değerlerle gelecekte de 
ayakta dururlar. Gelenek, nesillerin birbirlerine aktardıkları toplumsal 
özelliklerdir. 

Geleneksel olarak düzenlediğimiz “Ahi, Ozanlar ve Gurbetçiler Şöle-
ni” kapsamında bu yıl farklı bir etkinliği paylaşalım istedik.  Basın Yayın  ve  
Halkla  İlişkiler  Müdürümüz  Araştırmacı  Yazar Adnan  Yılmaz’ın  “Küçük  
Asya’nın Kır-şehri” adlı kitabından sonra abdallar ile ilgili bir kitabın hazır-
lanması çalışmasına başlaması bizleri sevindirmiştir. Araştırmacı  Yazar 
Adnan  Yılmaz’ın bugün  kısa  zamanda  ortaya  çıkardığı  ve  büyük 
özveriler göstererek basıma hazır hale getirdiği, “Kırşehir Örneklemesiyle 
Anadolu Abdalları” adlı  eserini Belediyemiz Kültür-Tarih Yayınları Serisi-
ne kazandırmaktan son derece mutluyuz. 

İçerisinde bilgilendirmeyi de amaçlayan unsurlar bulunmayan şö-
lenlerin bir yanı takdir edersiniz ki kadük kalır. Bu anlayışla Kırşehir 
Belediye’miz adına Adnan Yılmaz’ın, Özel Kalem Müdürümüz bulunan 
İnsan Kaynakları Uzmanı Ekrem Öztürk ile birlikte Kırşehir de ilk defa 
şölen kapsamında “Dünden Bugüne Abdallar” konulu bir panelin organi-
zasyonuna katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl ki 
şölen kapsamında ilk kez büyük ozanımız Neşet Ertaş bir panelist olarak 
Abdallar panelinde farklı bir boyutta sevenleriyle buluşuyor. İnanıyorum 
ki bu panel Abdal kültürü açılımlarına yeni kapılar aralayacaktır. 

Böylesi bir ciddi çalışmanın kendi alanında yeni çalışma ve araştır-
maları teşvik edip özendireceğine olan inancımı belirtiyor Kırşehir Bele-
diyesi olarak bu ve benzer çalışmalara destek sunmaya devam edeceği-
mizin bilinmesini istiyorum.
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Adnan YILMAZ
Kırşehir - Temmuz 2008

Bir Türkmen devleti olan Safeviler dö-
neminde, İran’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan 
Türkmenlerin içinde, Şamlu oymakları ara-
sında Abdallı adıyla anılan bir oymağın varlığı  
bilinmektedir. Orta Asya’dan İran-Azerbaycan 
yoluyla Anadolu’ya, sonraları da Halep, Şam 
Türkmenleri içindeki bazı oymaklarla İran’a 
giden bir Abdal oymağının varlığını İran Şahı 
Tahmasb bildirmektedir. Bu bilgilerin ışığında; 
Abdalların Horasan ve civarında yaşayan bir 
Türkmen kabilesine mensup olduğuna, Moğol 
baskısıyla Anadolu’ya geldiklerine ilişkin görüş-
lerin hiç de yabana atılacak türden olmadığı bir 
gerçektir. Kaldı ki Cevdet Türkay’a göre; Abdal 
oymakları arşiv belgelerinde “Türkmen Taifesi” 
olarak gösterilmekte, Abdalların hem Türkmen 
aşiretleri, hem de Türkmen cemaatleri olarak 
Anadolu’nun birçok bölgelesine yerleştiklerine 
dikkat çekilmektedir.

Anadolu Abdalları; (Abdalân-ı Rûm) Os-
manlı Devleti’nin kuruluşunda, gaziler veya 
alp-erenler, önderliğini Kırşehirli Ahi Evran’ın 
yaptığı Ahiler ve yine Ahi Evran’ın eşi Fatma 
Bacı tarafından “kadınlar teşkilatı” olarak örgüt-
lendirilen, Anadolu Bacıları (Bâcıyân-ı Rûm) ile 
birlikte büyük hizmetleri görülen bu dönemin 
etkili sosyal zümrelerinden biri olmuştur. 
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Abdalân-ı Rûm, Âşıkpaşazâde’nin ünlü eserinde sözünü ettiği der-
vişlerdir. 

XIV. ve XV. yüzyıllarda değişik adlarla zikredilmekle beraber, daha 
çok ‘Abdal’ ismi ile anılan bu zümrelerden, dönemin resmi tarihçilerin-
ce, gelecekleri bozuk, serseri şeklinde bahsedilmesine rağmen, bunların 
halk arasında büyük ün kazandıkları görülmektedir.  

Birçok araştırmacı, bugünkü Anadolu Abdallarını; Tahtacıların, Çep-
nilerin, kısaca tüm Türkmen Alevileri gibi “Babâî Türkmenlerinin” bakiye-
leri olarak görmektedirler. 

Babâîliğin kurucusu Kırşehirli Âşık Paşa’nın dedesi Baba İlyas olup, 
Babâî İsyanı sonucunda Selçuklu askerlerince öldürülmüştür. Babâî 
İsyanı’ndan arta kalan kılıç artığı Türkmenleri de Hacı Bektâş-ı Velî, giz-
lice gelip yerleştiği Kırşehir’in Sulucakarahöyüğü’nü karargah yaparak 
etrafında toplamış, Babâîlikten Bektâşîliğe uzanan süreç de bu şekilde 
başlamıştır. Bugünkü Anadolu Abdalları, Tahtacıların, Çepnilerin, kısaca 
tüm Türkmen Alevilerinde olduğu gibi “Babai Türkmenleri”nin bakiyeleri 
olarak görüldüğünden, kısa da olsa Babâîlere ve Babâî ayaklanmasına 
ilişkin bu eserimde de özlü bilgiler verilmeden geçilemezdi.  

Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerinde ve de Celâlî hareketlerinin nis-
peten son bulduğu süreçte, kışın Mardin’in güneyindeki çölde kışlayan, 
yazın Erzurum–Erzincan arasındaki yaylaklarda yaşayan eski Ak-koyun-
lu elinin kalıntısı “Boz Ulus’a mensup Türkmenler”  Orta Anadolu’ya gel-
miştir (1613). Esasen Boz Ulus, XVI. yüzyılda mahalli idarecilerin ektir-
mek ve köyler kurmak suretiyle yaylaklarının daraltılmasından şikayetçi 
olmuştur. Hükümet, Boz Ulus’un Orta Anadolu’ya gelişinden memnun 
olmamış, Karaman ve Anadolu Beylerbeyine fermanlar gönderip geldik-
leri yere gönderilmesini emretmişse de, bu emir hiçbir zaman uygulana-
mamıştır. Boz Ulus da Orta Anadolu’da kalmıştır. Boz Ulus’a bağlı bazı 
oymaklar, vergi borçları yüzünden Adalar denizi kıyılarına ve Balıkesir 
taraflarına kadar gitmişlerdir. Orta Anadolu’da ve Batı Anadolu’da “Türk-
men” adlı oymakların görülmesi, Boz Ulus’un gelişi ile de ilgilidir. Boz 
Ulus’a bağlı “Karaca Kürt” Türkmen oymağı ile yine Türkmen “Kurutlu” ve 
diğer bazı oymaklar Kırşehir’i yurt tutmuşlardır ki, gerek Orta Anadolu’da 
gerekse Batı Anadolu’da bugün “Türkmen” adını taşıyan köy halklarının 
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çoğu Boz Ulus’a mensuptur. Bu aşiretlerin Kırşehir’e yerleştikleri yıllarda 
erkek çocuklarının hemen tümü o zaman iyiden iyiye gezginci bulunan 
Abdallarca, “çalgıcı ekip”lerinin de yer aldığı düğün havasında sünnet 
edilmiştir. Öyle ki o zamanlar çocuklarını sünnet ettirecek aileler köylerine 
Abdalların gelmesini beklerlerdi. Bu süreçte değil düğünler, “sünnet”ler 
bile geleneksel türkü kültürün yaşatılmasına vasıta olmuştur. “Abdal” her 
koşul ve şart altında Türkmen’in düğün- dernek geleneğinin “olmazsa 
olmazı”olmuştur. Kırşehir Abdalları daha yakın zamana kadar gezginci 
olmaları nedeniyle Anadolu çiftçisiyle içli dışlı olmalarına rağmen tarım-
la hiç uğraşmamışlar, tek gelir kaynakları düğünlerde icra ettikleri türkü 
sanatı olmuştur. Bunlardan bazıları yakın zamana kadar sünnetçilik de 
yapmışlardır.

Tüm bu paylaşım sürecinde Türkmen aşiretleriyle, Abdallar arasında 
en küçük bir sorun yaşandığına hiç kimse tanık olmadığı gibi, kentin çok 
eski yerleşik unsurlarından yurttaşlarca da; “Abdallar Karacakürt oyma-
ğına mensup Türkmenler” olarak nitelendirilmektedir.

Neredeyse tüm Anadolu’da söylenegelen; “Abdal düğünden, ço-
cuk oyundan usanmaz.” sözü, Abdalların tüm yaşamlarının düğünlere 
endekslendiğini anlatması bakımından hayli önem taşımaktadır. Yine; 
“Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.” ya da “Dağ yürümese abdal 
yürür.” özdeyişleri Abdalların bir başka özelliğine, “gezginciliğine” vurgu 
yapmaktadır.

Özellikle belirtmekte yarar var ki; bozlak ve türkü geleneğinin yaşa-
tılmasında düğünlerin önemli bir yeri vardır. Düğünlerde “çalgıcı ekibi”nin 
türkü ve oyunlarına; davul, zurna, divan sazı, bağlama, keman, darbuka  
ve kaşık eşlik etmiştir.   

Kırşehir Abdallarının, bir Muharrem Ertaş’ın, Çekiç  Ali’nin, Hacı Ta-
şan ve benzerlerinin, sadece Dadaloğlu ve Karacaoğlan’a ilişkin yayın-
lanmış kitaplardan parçalar çalarak, havalandırdıklarını düşünmek bütü-
nüyle doğru olmaz. Bu duruma bir geleneğin sürdürülmesi ve doğal bir 
etkileşim olarak bakmak gerekir. Kaldı ki, Abdal geleneğince havalandırı-
lan türküler “irticalen” nesillerinden kendilerine intikal eden türkülerdir ki, 
bunların birçoğunda tasavvuf çeşnisi de görülmektedir. Bu nedenle Ka-
racaoğlan ve Dadaloğlu geleneğiyle, Abdallar geleneğini et-tırnak eden 
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benzeşme unsurları üzerinde özellikle durdum.
Abdalların bozlak ve türkülerde kullandığı yaygın sözcükler ve bu söz-

cüklere yüklediği anlamları içeren bir sözlük denemesine de yöneldim.  
Abdalları türkü ve bozlaklarda besleyen önemli bir kaynak da kendi 

zümrelerine dahil olmayan Âşık Sait gibi halk âşıkları ve hatta çevresin-
deki olayları kaleme alan destancılardır. Kırşehir’de; Geycekli Âşık Hasan 
(Nebioğlu), Sulhanlılı Âşık Bektaş, Sıdıklı Ortaobalı Âşık Galip, Küçükka-
vaklı Sülük Hüseyin gibi destancı halk âşıkları, etraflarında olup biten 
önemli olaylara dair yazdıkları destanlarla adlarını duyurmuşlardır. Bu 
halk âşıklarının varlığından Kırşehir Abdalları sadece haberdar olmakla 
kalmamış, bu âşıkların çoğu şiirlerini çalıp çığırarak yaşatmışlardır. Bu 
noktada 2003 yılında Baki Yaşa Altınok’un “Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, 
Destanları, Ağıtları” adlı eserinin önemli bir çalışma olduğunu duyurmak 
son derece isabetli olacaktır.

Yine Cahit Obruk, âşıklık geleneğinin Kırşehir’deki en güçlü temsilci-
lerinden biri olan Âşık Said’in hayatını ve eserlerini “Kırşehirli Âşık Said” 
adlı eserinde derinliğine incelemiş,    ulaşılabilinen bütün şiirlerini yayın-
lamıştır.

“Bozlak” tarzı söyleyişte, Abdalların ayrı bir yeri vardır. Yüzyıllardır 
söylenen bu türkülerin bugünlere gelmesinde, Abdal sanatçılar önemli bir 
yere ve haklı bir gurura sahiptirler. Abdalların bozlak okumalarında, nesil-
den nesile bir aktarım vardır. Bu durum; böylesi engin bir kültürün büyük 
bir güvenle ve duyarlılıkla bugünlere taşınmasında Abdalların oynadıkları 
rolün aydınlanması açışından bir hayli önemlidir. Muharrem Ertaş, oğlu 
Neşet Ertaş, Muharrem Usta’nın ustası Yusuf Usta (Deveci), Bulduk Usta, 
(Muharrem Ertaş’ın kardeşi) Çekiç Ali,  Çekiç  Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, 
Bektaş Usta (Akdoğan), Bahri Altaş, Burhan Ertaş, Hacı Taşan, Keskinli 
Seyit Usta (Çevik), Zafer Ertaş ve Veli Ertem bozlak okuyan Abdal sanat-
çıların önde gelenleri olup büyük çoğunluğu da  Kırşehirlidir.

Abdallar bir başka boyutuyla, Fuat Köprülü’nün işaret ettiği gibi; “Halk 
arasında hikâyecilikle, çalgıcılıkla ve oyunculukla şöhret kazanmışlardır.” 
Fuat Köprülü’nün Anadolu Abdallarına ilişkin, Türk kültürü açısından son 
derece önemli bir hadise olarak söz ettiği hikâyecilikleriyle ilgili saptama-
sı, Kırşehir Abdallarında aynen var olup, gerçekten de hikâyecilikleriyle 
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de ünlüdürler. Bu durum;  Türk halkının mizah dehasındaki; “Âlim değil, 
fakat ârif” insan tipinin, Abdal fıkralarına yansımasının ta kendisidir. Bu 
fıkralarda alay edilirken, alaya almanın, hicvetmenin en güzel örnekleri 
sergilenmektedir. 

Bu durumu kendilerinden dinleyerek ve anlattırarak, kendi anlatımla-
rıyla ve başka araştırmacıları da kaynak edip fıkra derlemeleriyle de bes-
leyerek “Abdal Anılarına ve Hikâyelerine Yolculuk” etme gereği duydum.  

Kırşehir Abdallarından bir dönem vekil öğretmenlik de yapan Abidin 
Ertem’le yaptığım, Abdalı abdaldan dinleyen ve gelecekte ciddi bir vesika 
olarak kalacağını düşündüğüm bir önemli röportaja da yer verdim.

Abdallar; Alevî-Bektâşî geleneğinden gelmekle birlikte, sünnî gele-
neğin içinde asla çatışmacı olmamışlardır. Bu anlamda Abdalların; engin 
bir özveri ve hoşgörü kültürlerinin özünü bozmadan, ciddi bir sosyolojik 
dönüşüm içine girdiklerini ve bu süreci yaşadıklarını duyurmak son de-
rece yerinde olacaktır. Abdallar arasında, geleneksel dinsel etkinliklere 
katılımlar geçmişe göre hayli zayıflamış, Alevi dedeler artık ziyaretlere 
gelmediklerinden Cem törenleri neredeyse unutulmuş, dedelik yapılan-
masına bağlılık da eski halini yitirmiş,  Aleviliğin toplumsal düzene dö-
nük “düşkünlük”, “muasiplik” gibi benzer sosyal içerikli uygulamalar da 
ortadan kalkmıştır. Bu duruma rağmen Abdallar, Anadolu Türkmenlerinin 
adeta profesyonel mızıkacıları olmuşlardır. Çünkü Anadolu halkında çe-
şitli sebeplerle oluşan; “Sünnî taassup” adeta çalgıyı, türküyü Abdallara 
havale etmiştir. Abdallar da doğal olarak kendilerine terk edilen Türk Halk 
Müziği’nin ve oyun kültürünün doğal taşıyıcıları olmuşlardır. Yüzyılların 
Anadolusunun yaşam tarzını kemanın inceliğinde, boz davulun gümbür-
tüsünde, sazın tellerinde bugünlere, kaynağından taşımışlardır.

“Küçük Asya’nın Kır-Şehri” adlı eserimde “Türkülerden Kırşehir Ab-
dallarına“ adlı bölümle başladığım bu konudaki çalışmamı başlı başına 
genişleterek beni böyle bir eseri oluşturmaya teşvik eden ve Kırşehir Va-
liliği yayınları arasında görmek istediğini belirten, kısa sürede kent kültür 
tarihine birbirinden değerli eserler kazandırılmasına katkı sağlayan     de-
ğerli kültür adamı sayın Vali M. Lütfullah Bilgin’e kentim ve şahsım adına 
ne kadar teşekkür etsem azdır.

Mesai arkadaşım Sevgili Ekrem Öztürk  ve şahsım tarafından; Be-
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lediye Başkanımız sayın Halim Çakır’ın bilgilerine sunulmak üzere, Ge-
leneksel Ozanlar Şöleni kapsamında ve Temmuz 2008’de büyük abdal 
ozan Neşet Ertaş’ın, alışılagelmiş konser etkinliği sürecinden farklı olarak 
ve ilk defa  “Abdallar” konulu bir panele panelist olarak katılımının sağ-
landığı bir panel gününde, bu eserimin tanıtım kokteylinin ve imza günü-
nün de etkinlik kapsamı içerisine alınması planlandığından eser, Kırşehir 
Belediyesi Kültür-Tarih yayınları serisi arasında basılmış bulunuyor. Bu 
vesileyle önermelerimize hoşgörülü yaklaşımları ve destekleriyle sağladı-
ğı bu engin katkılardan dolayı Belediye Başkanımız sayın Halim Çakır’a 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu çalışmam boyunca konunun tarihsel süreciyle ilgili olarak fikir ve 
bilgi alışverişinde bulunduğum Doç. Dr. Erol Seyfeli’ye, Ahi Evran Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi değerli dostum İsmail Kasap’a, 
Valilik Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürü Osman Demir’e, kısa bir 
süre zarfında gecesini gündüzüne katarak, Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Kırşehir’e gelişiyle ilgili olarak Cevat Hakkı Tarım ve Sırrı 
Kardeş tarafından 1948 ve 1950 yıllarında derlenmiş hatıratları bugün-
kü Türkçeye uyarlayarak Kırşehir Belediyesi tarafından tıpkı basımları-
nın gerçekleştirilmesine katkı sunan ve bu eserimin de Türkçe tashihini 
gerçekleştiren, Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili Okutmanı sevgili M. Akif 
Alkaya’ya, bilgisayar diziliminde benimle aynı heyecanı paylaşan Kırşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler çalışanı Derviş Arslan ve oğlum 
Nazım Yılmaz’a, kapak tasarımını gerçekleştiren sevgili Şener Soysal ve 
Gülsüm Özdemir’e teşekkür etmeyi bir borç bilirim.     
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Abdallar ve Farklılaşan “Abdal” Adı

 “Su dibinde mâhi ile sahralarda âhû ile
 Abdal olup yâ hû ile çağırayım Mevlâm seni”

Yunus Emre

Abdal; Arapça’da bedel, bedil karşılıklarının çoğulu olup; “Bir şeyin 
veya bir kimsenin yerini tutmak.” karşılığı olarak kullanılır. Eski ve yaygın 
inanışça; dervişler, nefislerini ruhlarına “bedel” olarak verdiklerinden, “be-
del” ile “abdal” arasındaki ilişki de buradan kaynaklanmaktadır. 

Abdal sözcüğü;  bedel kelimesinin çoğulu olarak; “gezgin dervişler”e 
verilen ad olmuştur. Bu yüzden bir çok olay abdalın bilgisi içinde görüle-
geldiğinden Anadolu’da “Abdala malum olur.” deyimi kullanılır olmuştur.    

Anadolu Abdalları (Abdalân-ı Rûm); Osmanlı Devleti’nin kuruluşun-
da, gaziler veya alp-erenler, önderliğini Kırşehirli Ahi Evran’ın yaptığı 
Ahiler ve yine Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından “kadınlar teşkilatı” 
olarak örgütlendirilen Bâcıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları) ile birlikte büyük 
hizmetleri görülen bu dönemin etkili sosyal zümrelerinden biri olmuştur. 

Abdalân-ı Rûm, Aşıkpaşazade’nin ünlü eserinde sözünü ettiği dervişlerdir. 
XIV. ve XV. yüzyıllarda değişik adlarla zikredilmekle beraber, daha 
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çok ‘abdal’ ismi ile anılan bu zümrelerin, dönemin resmî tarihçilerince, ge-
lecekleri bozuk, serseri şeklinde bahsedilmelerine rağmen, halk arasında 
büyük ün kazandıkları görülmektedir.  

Şair Vâhidî, 1522’de tamamladığı Hâce-i Cihan ve Netîce-i Can adlı 
eserinde Anadolu Abdallarını, Kalenderler ve Haydarîler olarak ikiye ayır-
makta ve aralarında önemli farklılıklar bulunan birer zümreymiş gibi gös-
termektedir.

Kânunî Süleyman; İran seferinden döndükten sonra Abdalların 
Anadolu’daki en mühim merkezleri olan Seyyid Gazi Tekkesi’ni 1556-58 
yılları arasında Abdallardan temizletmiş, bunlardan bir çoğunu Kütahya 
Kalesi’nde hapsettirmiş, “sünnet ehli” olduklarına dair halk tarafından şa-
hitlik edilen bir kısmını da serbest bıraktırmıştır. 

Kâtip Çelebi’nin Seyyid Gazi Tekkesi’nde Bektâşî Abdallarının otur-
duğunu kaydetmesi, Ankara’da Kayaş civarında Hüseyin Gazi Tekkesi 
ile Yakup Tekkesi’nin Abdallara mahsus olduğunu belirtmesi; Evliya 
Çelebi’nin hem Seyyid Gazi, hem de Hüseyin Gazi tekkelerini Bektaşi 
tekkeleri olarak göstermesi, Bektaşiliğin, XVII. yüzyılda diğer bir çok Ra-
fizî zümreleri ile birlikte Abdalları da içine aldığını göstermektedir.

XVIII. yüzyılda ise Bektâşî Abdalları deyiminin yayıldığı, Abdal 
deyiminin Bektaşi kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanıldığı, görül-
mektedir.1

Abdallar; Türkistan’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafya üzerin-
de dağınık gruplar halinde yaşamışlardır. 

Eskiden daha çok göçebe hayatı yaşarlarken, bugün artık yerleşik 
hayata geçmiş olan Abdallar, yerleşmiş oldukları bölgelere göre; “Abdal, 
Abdali, Avdal, Habdal, Gilaman, Gurbet, Guyende, Teberci, Carcar” gibi 
değişik adlarla adlandırılmakta ve aralarında birçok farklılıklar  bulunmak-
tadır. 

Günümüzdeki Anadolu Abdallarının; Türk soyundan geldikleri, Müs-
lüman oldukları, başlarında bulunan uluları, “Kara Yağmur”un liderliğin-
de “Horasan Erleri” olarak Anadolu’ya geldikleri, kendileri tarafından 
ifade edilmektedir. Güneydoğu Abdalları ise; “Beydili Aşireti” ile beraber 

1  www.forumyakamoz.com/archive/index.php/t-3874.html. Mehmet Nuri Bingöl
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Anadolu’ya geldiklerini söylemektedirler.
Türkiye’deki etnik gruplarla ilgili olarak, köy birimlerine kadar inerek 

geniş çaplı bir araştırma yapan Peter Alford Andrews, Abdallarla ilgili 
yaptığı incelemede; yukarıda belirtilen bilgiler dışında, Gaziantep yöre-
sindeki Teberci Abdallardan edindiği bilgiye göre; Abdalların, Dedemoğlu 
önderliğinde, Türkmenlerle birlikte Sivas ve Yozgat yöresinden göç ettik-
lerini belirtmektedir. Ayrıca, Yozgat bölgesinden Konya’ya göç eden ve 
‘Carcar’ diye adlandırılan Abdalların kendilerini köken olarak Alakeçili yö-
rüklere, Güney ve Doğu’daki Abdalların bir çoğunun Beydili Oymağı’na, 
bir kısmının da kendilerini Karakoyunlular’a bağladıklarını yazmaktadır. 
Yine Andrews’in Atabeyli’ye dayanarak verdiği bilgilere göre, Antalya’nın 
Zeytin Köyü Mahallesi’nde oturan Abdallar, kendilerinin Türkmenlerle bir-
likte Horasan’dan Anadolu’ya geldiklerini belirtmektedirler.2

Prof. Dr. Erman Artun’a göre; Abdallar genellikle İç Anadolu Bölgesi’ne 
yerleşen bir Türkmen boyudur. Bunlar Çukurova’da, Kayseri’de, 
Kahramanmaraş’ta, Kırşehir’de, Yozgat’ta ve buna benzer birçok yörede 
yaşamaktadırlar. Bu Abdalların bir bölümü ise çantalarını omuzlarına ta-
karak, köy köy gezerler ve sünnetçilik yaparlardı.3

Gerçekte tarihsel süreç içinde “Abdal” adının değişik çağrışımlarına 
rastlanmaktadır. XII ve XIV. yüzyıllarda İran’da yazılmış metinlerde, Ab-
dal kelimesi “derviş, sûfî” anlamını taşırken, XV. yüzyıldan itibaren derviş-
lik ile avareliği birbirine karıştıranlar, Abdal kelimesine “divane, meczub’’ 
diyerek horlanan bir mana yüklemişler ve giderek de bu kelime, “bön, 
ahmak” anlamına gelecek biçimde dışlanan, hafife alınan bir görünüme 
bürünmüştür. 

Abdal kelime ve kavramının, başka ülkelerden daha çok Anadolu’da 
yaygın bir biçimde kullanıldığını yine yazılı belgelerde görüyoruz. 

XVII. yüzyılın ortalarında tarihe “Kadızadeler” adıyla geçen ve şeriat 
açısından katı bir yol tutan alimlerle, tasavvufçular arasındaki çekişmede, 

2 www.akader.info/sbard/sayilar/2005Eylul/17.pdf. “Türkiye’de Marjinal Bir Grup Ola-
rak Abdallar”, Doç. Dr. Ejder Okumuş
3 http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/ “Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları”, Prof. Dr. Erman Artun
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Osmanlı idarecilerine sırtını dayayan Kadızadeler’in sözü geçer olmuş, 
tasavvufçuların yadsımadığı musiki ve sema’nın, günah ve sapkınlık ol-
duğunu söyleyen Kadızadeler’in, dini de kullanarak yaptığı menfi propa-
ganda ve dayatmalar Anadolu halkı üzerinde etkisini göstermiş, bazı böl-
gelerde yaşayan halk, saz çalan, türkü söyleyen, şiir yazanları inançsız 
ve sapık kişiler olarak görmeye başlamıştır. Türk toplumu tarafından her 
dönemde önemli bir yeri olan, bu nedenle de ekonomik açıdan iyi durum-
da olan Abdallar, yapılan menfi propagandalar neticesinde iyiden iyiye 
yoksullaşmışlar ve giderek bu dışlama sonucu, XVIII. yüzyıldan itibaren 
de Abdal kelimesinin algılanması bile değişmiş; “serseri, ilenen” biçimin-
de kullanılmaya başlanmıştır. 4 

Bir dönemler Türkmen beylerinin düğünlerinde çalan, sünnetlerini ya-
pan Abdallar, Fırka-i İslahiye’den sonra şehir ve köyleri dolaşarak, düğün-
lerde derneklerde çalgı çalmışlar, sünnet yapmışlar ve hatta köçek olup 
oynayarak çoluk çocuklarının günlük nafakasını çıkartmaya çalışmışlardır. 

XVIII. yüzyıl başlarında Anadolu’nun güneydoğusunda Türkmen aşi-
retlerinin arasında diğer meslek gruplarının yanı sıra, Abdal saz şairlerinin 
bulunduğu, bunların Türklüklerinden en ufak bir şüphe bulunmadığı ve 
hala eski Türk Şaman geleneklerinin izlerini taşıdıklarını bildiren eski araş-
tırmacıların tespitlerine ve gözlemlerine günümüzde de rastlanmaktadır.  

Fırka-i İslahiye ile birlikte yerleşik hayata geçen Türkmenlerin, yoğun 
olarak yaşadıkları bölgelere yerleşen Abdalların, Dede Korkut ile Hoca 
Ahmed Yesevî dönemi halk geleneğinin de sürdürücüleri oldukları söyle-
nebilir. Nitekim genel bir kabulle, Dede Korkut, Kopuzlu Veli uluların atası 
olarak görüldüğü gibi, elinde kopuz taşıyan kimseler de, “Dede Korkut 
hürmetine” saygı görür olmuştur.

Fuad Köprülü’nün tahminine göre; Afgan Abdalları veya başka bir ifa-
deyle Abdal-ı Dürrani’ler tıpkı Kalaçlar gibi, Eftalit Devleti’ni kurmuş olan 
Türklerin soyundan gelmektedirler. Ama bu Eftalit artığı Türkler, zamanla 
dillerini kaybederek Afganlaşmışlardır. 

4 www.turkuler.com/thm/abdallar.asp. “Aşiret Ve İskan Olaylarını Anlatan Türkülerin 
Yaşatılmasında Önemli Katkıları Bulunan Bir Türkmen Topluluğu: Abdallar”, Baki Ya-
şar Alltınok
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İlk defa F. Grenard; Doğu Türkistan’da da Abdal adı altında yaşayan 
bir etnik zümrenin varlığından söz ederek, Keria yakınlarında elli, Şencen 
civarında ise yedi- sekiz evin bunlara ait olduğunu bildirmektedir. Daha 
sonra ünlü sinolog P. Peliot da aynı bölgenin Peynâp köyünde yaşayan 
Abdallar hakkında bir araştırma yayınlamıştır.5

Esasen bu kültürü tüm Türk dünyasında gözlemlemek de mümkün-
dür. Prof. Dr. Umay Günay; “Orta Asya’da teşekkül edip gelişen, Kafkas-
lar ve Anadolu üzerinden geniş bir coğrafyaya yayılan milli Türk şiirinin, 
dolayısıyla aşıklık geleneğinin müşterekliğini sağlayan belirli unsurlar 
vardır.”6 demektedir. 

 Aşıklık geleneğindeki bu unsurlar, dünya üzerinde hangi coğrafyada 
olursa olsun, bütün Türk kavimlerinde ortaktır. Şiir daima ezgili söylenmek-
tedir ve mümkün oldukça bir müzik aleti kullanılmaktadır. Bu müzik aletleri 
Türkiye’de çöğür veya saz; Azerbaycan’da saz, tar; Türkmenistan’da du-
tar; Özbekistan’da  dombra, dutar; Kazakistan’da ve Karakalpakistan’da 
dombra, Nogay ve Kumuklarda ağaç (homuz) olarak nitelendirilmektedir. 
Hepsinin ortak özelliği telli çalgı oluşlarıdır. Fonksiyonları aynıdır. Saz 
genel olarak sözü dile getirmede yardımcı unsurdur. Dede Korkut’un ‘Kıl 
Kopuz’u; Karadeniz bölgemizde kemençe, Türkmenistan’da gıcek, Kaza-
kistan ve Balkanlarda yine kıl kopuz adıyla ifade edilmektedir. Bu sazlar 
aynı ailedendir. Perde aralıkları belirli sesleri vermektedir. Türk ahengini 
veren bu aletlerin adları değişse de fonksiyonları değişmemektedir.7

Orta Asya’da kopuz üç şekilde görülmektedir. Bunlardan biri kıl ko-
puz, diğeri ağız kopuzu bir diğeri ise Türkiye’de saz olarak nitelendirilen 
kopuzdur. Ağız kopuzuyla atların yürüyüş şekli dahi terennüm edilebil-
mektedir. Kıl kopuz ise Korkut Ata’nın çalgısı olarak kabul edilmektedir. 
Kazaklarda Dede Korkut öykülerinin kıl kopuz ile çalınmasının müziğe 
ayrı bir değer katacağına, sevap kazanılacağına inanılmakta ve ter-
cih edilmektedir. Azerbaycan’da sazın yanına ney sesi veren balaban, 
Türkmenistan’da ise dutarın yanına gıcek (kemençe) koşulmaktadır. 

5  www.forumyakamoz.com/archive/index.php/t-3874.html. Mehmet Nuri Bingöl
6  Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Prof.Dr. Umay Günay, Ankara, 1986, s. 6-7.
7  Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Ali Abbas Çınar, Muğla 
Üniversitesi Matbaası, Muğla, 1996, s.99.
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Bunlar birbirini tamamlayıcı unsurlar olmaktadırlar.
İslamiyet’in Türkler arasında yayılmaya başladığı dönemlerde, Arap 

ve İran kültür etkileşimine karşı, Hoca Ahmed Yesevî, “Hikmet” adını 
verdiği Türkçe şiirlerini dervişleri vasıtasıyla en uzak bölgelerdeki Türk 
topluluklarına ulaştırmayı başarmıştır. Bu ‘Hikmet’ler Türk Dünyası’nda 
düşünce, dil ve inanç birliğinin kurulmasında büyük faydalar sağlamıştır. 

 Abdal nitelemesi, İran’a oranla Anadolu Türkleri arasında daha çok 
yaygın kullanılmıştır. Nitekim XIV. yüzyıla ait edebi vesikalardan anlaşıl-
dığına göre; bu yüzyılın başlarından itibaren Anadolu’da ‘Abdal’ lakaplı 
dervişlerin alabildiğince çoğaldığı görülmektedir.

Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden sonra da bu gelenekle beslenen 
Türk edebiyatı önemli aşamalar kaydetmiştir. 

Bu gelenek, milli tarzın en kuvvetli temsilcisi Yunus’tan Âşık Paşa’ya, 
Pir Sultan’dan Karacoğlan’a, Âşık Ömer’den Köroğlu’na, Dadaloğlu’ndan 
Toklumenli Âşık Sait’e, Âşık Sülük Hüseyin’e kadar ulaşmıştır. Toklumenli 
Âşık Sait, Küçükkavaklı Âşık Hüseyin gibi saz çalmasını bilmeyen fakat 
iyi şiir yazan şairler, zamanla yazdıkları şiirlerini saz çalan şairlere in-
tikal ettirmişlerdir. Nitekim Kırşehir Abdalları aşiret yaşamında içli dışlı 
oldukları Toklumenli Âşık Sait gibi şairlerin şiirlerini sazlarıyla bugünlere 
taşımışlardır.

Giderek halk arasında ünlenen saz şairliği, saz çalmasını bilmeyen 
birçok şairi de saz çalmaya mecbur kılmıştır. Çünkü sazsız sözden fazla 
zevk almayan halk, saz çalmayan bir şairin şiirlerinin yayılmasına öncü-
lük etmemiştir.

Bugün Abdallar; Türkiye’de yaygın olarak  Antalya, K. Maraş, G. 
Antep, Adana, Ş. Urfa, Konya, Sivas, Osmaniye, Amasya, Dinar, Os-
mancık, İskilip, Van, Merzifon, Mecitözü, Havza, Karaman, Kulu, Mut, 
Muş, Elmalı, Keskin, Kırşehir, Niğde, Çiçekdağı, Tarsus, Erzurum, Ha-
tay, Eskişehir, Burdur, Tokat, Nevşehir, Tunceli, Manisa, Zonguldak 
gibi çok geniş bir coğrafî alanda yerleşik hayata sahip olmakla birlikte, 
özellikle metropellere de yönelik göçle birlikte, Türkiye’nin hemen her 
yerinde yaşamaktadırlar. 

İç Anadolu’da Kırşehir, Yozgat, Kaman, Keskin, Hacıbektaş, Avanos 
ve Ortaköy yöresinde yoğunlaşan Abdallar, Fırka-i İslahiye’den sonra 
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kendileri gibi diğer Türkmen ailelerle birlikte Kırşehir merkez olmak üzere, 
Orta Anadolu’ya gelmişler, Kırşehir’in Yağmurlu Büyükoba, Hacıbektaş’ın 
Engel, Avanos’un Büyüklü, Ortaköy’ün Kümbet köylerine yerleşmişlerdir.

Keskinli Abdallara ‘Savruklu Abdalı’ da denilmektedir. Bunlardan bir 
kısmı ‘Denek Abdalı’ diye anılmaktadır. Bunlar Keskin’e Sivas ve Ankara 
Balışeyh’ten gelmiş olduklarını, 150 yıldan fazla bir süre Keskin’de bulun-
duklarını söylemektedirler. Keskin’de eskiden devecilik yapan Abdallara 
da ‘Kaçaköşekliler’ ya da ‘Köşek Abdalları’ da denilmektedir. Bugün ha-
yatta bulunmayan Hacı Taşan (Sazcı) ve Erol Cöke (Kemancı) yanında, 
Seyit Çevik (Kemancı), Metin Öge (Zurnacı), Haydar Barın (Zurnacı), 
Şinasi Barın (Zurnacı) Keskin’de önde gelen ve  bu yörede isim yapmış 
Abdal sanatçılardır.

Horasan’dan Yağmur Dede’nin başkanlığında Anadolu’ya geldikleri 
bildirilen Abdalların, Kırşehir’in Yağmurlu köyüne oturdukları zaman, baş-
kanları olan ulu kişi Yağmur Dede’nin adını bu köye verdikleri yönündeki 
iddialar, yörenin tarihini bilmeyenlerce, yer adından ve Abdalların burada 
bir dönem yerleşmiş olduklarını dikkate alarak yapılan söylentiler olarak 
değerlendirilmekte ve yaygın olarak, doğru görülmemektedir.

Bugünkü Kırşehir Abdallarının anlatımlarında da görülebileceği gibi, 
bu zümreler ekseriyetle gezginci olup, bir dönemde Yağmurlu köyü ke-
narına gelip yerleşmişlerdir. Yaşlı Abdalların anlatımlarına göre; buraya 
Deveciler (meşhur Yusuf Ustagiller), Garip Hasanlar (Hacı Derviş Garip, 
Hasan Garip, ‘Kabadayı’ lakaplı Hüseyin Garipler) ve Muharrem Usta 
(Ertaşlar) gelmişlerdir. Bunlardan birçoğu buradan da Kırşehir’in Bağbaşı 
Mahallesi’ne göçmüşlerdir. Abdalların bu köye yerleşmeden önce de bu  
köyün adının Yağmurlu olduğu  açıktır. Kaldı ki Yağmurlu köyü “Kırtıllar” 
gibi bir Abdal köyü olmayıp, Abdalların bir dönem eğleştikleri ve buradan 
Kırşehir ve çevre Türkmen düğünlerine ulaştıkları ve geçici yerleşimde 
bulundukları bir köydür. Kırşehir Kaman ilçesinin Meşe köyünde bir süre 
civarda çokça ün yapmış Tahir Ağa’dan bahseden, anne tarafından an-
nesinin babası olması nedeniyle Dececilerden Meşhur Yusuf Usta’nın 
torunu, baba tarafından da, Çekiçlerden Rıza Akdoğan’ın oğlu bulunan 
saz sanatçısı ve bozlak ustası 1947 doğumlu Bektaş Usta (Akdoğan) 
Çekiçlerin, bu ağanın davetiyle ve de bu ağaya sığınarak Meşe köyüne 
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gittiklerini, kendi babasının da içinde olduğunu ve bir süre bu köyde kal-
dıklarını, bir kısım Çekiçlerin de Kaman Sarıuşağı Mahallesi’ne buradan 
göçtüklerini, sonradan amca çocukları bulunan kişilerin bile ayrı soyadı 
aldıklarını bildirerek somut örnekler sunmaktadır.

Meşhur Ali Çekiç (Çekiç Ali), İbrahim Usta (Akyol), Haydar Usta (Al-
taş) ve Haydar Akdoğan adlı Abdallar, öz amca çocukları olduğu olduğu 
halde, farklı soyadları almışlardır. 

Yazdıklarını sazla söyleyen şairler tarih boyunca sık sık Kadızadeler’in 
menfi propagandalarına hedef olmuş ve adeta dışlanmış olmalarına rağ-
men, büyük şehirlerde, kahvelerde, meclislerde ve konaklarda sevilen ve 
aranılan zümreler olmuşlardır.  

Yine bu gruba dahil, pek şiir yazmayan fakat diğer âşıkların tabiat, 
aşk, yoksulluk, göç, savaş, iskan, gurbet gibi konuların işlendiği duygu 
dolu ve toplumsal konuları içeren şiirlerini besteleyip çalarak ve usta yo-
rumlarıyla geniş halk kitlelerine sevdiren Abdallar olmuştur ve bunlar bu-
gün de özellikle Kırşehir’de canlı olarak  varlıklarını korumaktadırlar.

Anadolu Abdalları dendiğinde karşımıza duru, bozulmamış, bakir bir 
topluluk olarak Kırşehir Abdalları çıkmaktadır. Öyle ki; şartların “düğün 
çalgıcısı” yaptığı, kendileriyle bağdaşıklığı bulunmayan başkaca zümre-
lerin de “Abdal” adıyla anılmasından rahatsızlık duymaktadırlar. Nitekim 
Kırşehir’de Kervansaray Mahallesi’nde  “Kürt Abdalı” denilen bir grup 
vardır. Kırşehir Abdalları; bunların Abdal olmadığını, Bozok’tan gelme ol-
duklarını, alaturka saz çaldıklarını, düğün çalgıcılığının geçerli olduğu bir 
dönemde çalgıcılık yaptıklarından toplumun onları da “Abdal” diye nitele-
diğini belirtmektedirler.

Bulduk ve Yusuf ustalardan Muharrem Ertaş’a, Hacı Taşan’dan Çe-
kiç Ali’ye, intikal eden bu gelenek, günümüzde yaşayan Abdal ozanlar-
dan, Türkiye çapında tanınan temsilcisi olarak, Neşet Ertaş’la devam 
etmektedir.

Anadolu’daki Abdallar, daha çok göçebe hayatı sürerek, çalgıcı, tür-
kücü ve masalcı olmaları özelliğiyle ortaya çıkarlar ki bu durum, onların 
kuşaktan kuşağa birer kültür taşıyıcısı olmalarıyla da ciddi bir paralellik 
göstermektedir. 

Abdallar kendilerinin ‘Çingene’ler ve ‘Gurbetler’le karıştırılmamasına 
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özel vurgu yapıp, Çingene ve Gurbetlerin kendilerinden farklı topluluklar 
olduklarını özellikle belirtmektedirler ve Çingenelerin gittikleri o bölgeler-
de sahip oldukları olumsuz imajı asla paylaşmak istememektedirler.

Gerçekten de gerek soy gerekse yaşam tarzları ve davranış özellik-
leri bakımından Abdalların Çingenelerle bir ilgileri bulunmamaktadır. Ken-
dileri de zaten Çingenelerle birlikte anılmaktan hiç hoşlanmamaktadırlar.

Hemen belirtelim ki, çok az sayıda olmakla birlikte, ‘Çingene’ tabir 
edilen kesimlerle evlilikleri olmuştur. Ancak bunları adeta kendi kültürleri 
içinde eriterek  icra ettikleri sanat dünyasına kilitlemişler, kendi tabirleriyle 
“topluma kazandırmışlar”dır.

Bozlak ustası Muharrem Ertaş’ın; oğlu Neşet Ertaş’ın Leyla ile evli-
liğine;

“Dokunsalar nazik tene kir gelir,
Bizden önce ceddimize ar gelir”
deyip, “Aslı bozuk alma dedim evladım” şeklinde açıkça türküyle 

gönderme yapması da, bu konuda akılda tutulması gereken bir husustur. 
Nitekim; Abdalların  kendilerini Çingeneler ve Gurbetlerle karıştırılmama-
larına hassasiyet göstermeleri, Çingene ve Gurbetlerin  kendilerinden 
farklı bir topluluk olduklarını özellikle belirtmeleri, çingenelerin yerleştik-
leri bölgelerde sahip oldukları olumsuz imajı paylaşmak istememeleriyle 
de ilgilidir.

Birçok araştırmacının; Kırşehir Abdallarını, Anadolu Abdalları için in-
celeme ve araştırmalarına örnek göstermesinin haklı gerekçesinin izahı 
da böylece ortaya çıkmaktadır.

Araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir’e de gelen ve 
tek başına büyük bir özveriyle neredeyse tüm Anadolu’yu dolaşarak, bi-
rebir ve yüz yüze Abdallarla söyleşen ve bu konuda henüz kitaplaştır-
madığı gözlemlerini şahsımla paylaşan Ali Aksüt; “Abdalların Yaşadığı 
ve Belirleyebildiğim Yerleşim Yerleri” başlığıyla aktardığı bilgilerde Abdal 
yerleşim yerlerini söyle sıralamaktadır:

Adana Merkez Dumlupınar Mahallesi
Adana Merkez İller Bankası arkası
Adana Merkez Ondokuzmayıs Mahallesi
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Adana Ceyhan Caynak Mahallesi
Adana Ceyhan Durhasandede Köyü (birkaç ev)
Adana Ceyhan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Adana Ceyhan Şahin Özbilen Mahallesi
Adıyaman Gölbaşı Maltepe köyü
Afyon Çay Yeşilyurt-Uyanık köyü
Afyon Dinar Tekke Mahallesi
Afyon Emirdağ Cumhuriyet Mahallesi
Afyon Emirdağ İnkılap Mahallesi
Afyon Emirdağ Kurtuluş Mahallesi
Afyon Emirdağ Yeni Mahalle
Afyon Sultandağı Yeni Mahalle
Afyon Şuhut Ağın köyü
Afyon Şuhut Bedeş Kasabası
Aksaray Merkez ?
Amasya Merkez Küçükkızılca köyü (Geygel)
Ankara Merkez Çinçin Yenidoğan Mahallesi
Ankara Merkez Dikmen İlker Mahallesi
Ankara Merkez Feridun Çelik Mahallesi
Ankara Merkez Hüseyin Gazi Mahallesi
Ankara Merkez Nato Yolu çevresi
Ankara Merkez Siteler Önder Mahallesi
Ankara Bala Abilas köyü
Ankara Bala Yeniköy
Ankara Çubuk Demirci köyü
Ankara Gölbaşı Bahçe köyü
Ankara Gölbaşı Soğulcak köyü
Ankara Haymana Çekirge köyü
Ankara Koçhisar ? 
Ankara Polatlı Ali Kolan köyü -boşalmış- 
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Ankara Polatlı Cumhuriyet Mahallesi 
Antalya Merkez Varlık Mahallesi 
Antalya Merkez Zeytinköy
Antalya Finike Yuvalı köyü
Antalya Manavgat Bereketli köyü
Antalya Manavgat Cezaevi yanı
Antalya Manavgat Şelale altı
Antalya Manavgat Yemişli Köyü
Antalya Alanya Çayağzı
Antalya Alanya Kargıçay (Araplar)
Antalya Alanya Kundu
Antalya Gazipaşa Abdal Mahallesi
Antalya Serik Kürüş Mahallesi
Antalya Serik Kökez Mahallesi 
Aydın Kuyucak Yamalak Kasabası
Bolu Düzce Kırkpınar köyü
Burdur Merkez Gölbaşı Köyü
Çorum Merkez Gölköy
Çorum Alaca Büyükcamili
Çorum Alaca Dereyazıcı
Çorum Alaca Nesimi Keşlik
Çorum Sungurlu Başpınar Mahallesi
Çorum Sungurlu Gölpınar köyü
Denizli Merkez Cabar köyü
Denizli Merkez Kocabaş köyü
Denizli Honaz Kingen köyü
Denizli Honaz Dereçiftlik köyü
Denizli Sarayköy Uyanık köyü
Denizli Serinhisar Yatağan Kasabası
Erzurum Merkez Mahallebaşı Mahallesi 
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Erzurum Merkez Sütevleri
Eskişehir Merkez Kurtuluş Mahallesi 
Eskişehir Merkez Emek Mahallesi 
Gaziantep Merkez Karşıyaka Mahallesi
Gaziantep Merkez Hoşgör Mahallesi
Gaziantep Merkez Ünaldı Mahallesi
Isparta Merkez Bağlar Mahallesi
Isparta Merkez Karakavak Mahallesi
Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesi
Isparta Eğirdir Göktaş köyü
Isparta Yalvaç Kaş-Hacıbey Mahallesi
İçel Merkez Gündoğdu Mahallesi
İçel Anamur  Mahallesi
İçel Mut Askerlik Şubesi yanı
İçel Mut Ortaköy (Kiprili)
İçel Mut Sarıbucak köyü -boşalmış-
İçel Silifke Say Mahallesi (Kıptiye)
İçel Tarsus Akgedik köyü
İçel Tarsus Demirkapı Mahallesi 
İçel Tarsus Mithatpaşa Mahallesi (‘Halep’ten gelmeyiz’ diyorlar.)
İçel Tarsus Polatlı köyü
İçel Tarsus Cetvel Mahallesi 
Karaman Merkez Eskiyeni Mahallesi 
Karaman Merkez Fatih Mahallesi 
Karaman Merkez Dıştekke
Kayseri Merkez Battalaltı Mahallesi 
Kayseri Sarız Tavla köyü
Kayseri Sarız Kurdini köyü
Kırıkkale Merkez Pınarbaşı Mahallesi 
Kırıkkale Merkez Karşıyaka Mahallesi 
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Kırıkkale Merkez Ankara asfaltından Kırıkkale girişi
Kırıkkale Merkez Uzunlar köyü (Denekdağı)
Kırıkkale Merkez Elmalı Köyü (Dedeköyü)
Kırıkkale Keskin Yeni Mahalle 
Kırıkkale Keskin Köprü köyü (Kafalar Mezrası)
Kırşehir Merkez Bağbaşı Mahallesi
Kırşehir Akpınar Gırtıllar köyü
Kırşehir Çiçekdağı Boyalık Mahallesi
Kırşehir Kaman Sarıuşağı Mahallesi 
Konya Merkez Yeni Mahallesi 
Konya Merkez Doğanlar Mahallesi (Carcar-Geygel)
Konya Merkez Eskiçimenlik (Doğuş Mahallesi)
Konya Akşehir Beşkavaklar Mahallesi
Konya Akşehir Muhacir Mahallesi
Konya Akşehir Yarenler Mahallesi
Konya Akşehir Ortaköy
Konya Beyşehir Hüyük Mahallesi
Konya Beyşehir Çamlar köyü
Konya Çumra Hayvanpazarı Yanı
Konya Çumra Ortaköy
Konya  Ilgın Abdallar Mahallesi
Konya Kulu Mahallesi
Konya Seydişehir Değirmenci Mahallesi 
Konya Sultandağı Yeni Mahalle
Konya Yunak Sülüklü Köyü
Konya Yunak Çekirge Köyü
Malatya Merkez Çavuşoğlu Mahallesi
Malatya Doğanşehir Yuvalı köyü
Malatya Yazıhan Tencili köyü
Manisa Kula Abdal Mahallesi
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Muş Varto Hasan köyü (Avdelij)
Nevşehir Hacıbektaş Geygel köyü
Sivas Gemerek Akkilise köyü
Sivas İmranlı Arık köyü
Tokat Merkez Çerdigin köyü
Tokat Merkez Sarıtarla köyü
Tokat Merkez Hasanbaba köyü
Tokat Niksar Dönekse köyü
Tokat Niksar İleyis köyü
Tokat Niksar Sadoğlu köyü
Uşak Merkez Elmalıdere Mahallesi 
Yozgat Merkez Kırıksoku köyü
Yozgat Yerköy Almahacılı köyü
Kıbrıs Lefkoşa Sultandağı (Konya’dan göçmeler)
Kıbrıs Magosa Tuzcular 
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 “Abdal Horasan’ı geçti, sen tarikat arıyorsun.”

Alevilikten Gelme Bir İslam Yorumu
 
“Sünnî Taassup; Adeta Çalgıyı, Türküyü Abdallara Havale Etmiştir.”

“Varıp yaslanayım Hacı Bektaş’a 
 Abdalın olayım çullar içinde.”

  
İran’da XI. ve XIV. yüzyıllarda kaleme alınmış edebi metinlerde “der-

viş”, XV. yüzyıla ait metinlerde ise “divane” anlamında kullanılmıştır. 
Abdalların ve abdallığın tarihsel kökenlerine bakılırsa, tasavvuf, Bek-

taşilik ve Alevilik ile ilişkili oldukları görülmektedir.
Kimi zaman onlardan bahsedildiğinde de “ışık” sözcüğü kullanılmış-

tır. Daha sonraları Bektaşiliğin bu zümreleri içine aldığı, bir kısmını de-
ğiştirdiği ve hatta erittiği yönündeki görüşlere karşı, tersini hatırlatmakta 
da yarar vardır.

Anadolu Abdalları, kendilerini “Sünnî” diye niteleyen ya da nitelenen 
halk içinde yaşamaları sonucunda eskiden kalma alışkanlık ve yaşam 
tarzında ciddi değişimlere uğramışlardır. Bu duruma rağmen Abdallar, 
Anadolu Türkmenleri’nin adeta profesyonel mızıkacıları gibidirler. Çünkü 

Yıl: 1973. Kırşehir - Abdallarının toplu halde, keskinde bulunan “Haydar Sultan 
Türbesi’ni ziyareti anısına çektirdikleri resim. Sağ ortada yer alan sakallı bektaşi dede-
sinin solundaki kişi Muharrem Ertaş’tır.
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Anadolu halkında çeşitli sebeplerle oluşan “sünnî taassup”, adeta çalgıyı, 
türküyü Abdallara havale etmiştir. Abdallar da doğal olarak kendilerine 
terk edilen Türk Halk Musikisi’nin ve oyun kültürünün doğal taşıyıcıları 
olmuşlardır.  

Kırşehir’de yaşayan Abdallar cem törenlerini neredeyse unutmuşlar-
dır. Yaşlılarının anlatımlarına göre; eskiden dedeleri Yozgat’tan gelirmiş. 
Dedelerine “Tozlular” derlermiş. Ayrıca bu dedelere “Yeşil Bağ Yakan” 
sülale de derlermiş.  Yine Kırşehir Abdallarıyla birçok yönden akrabalık-
ları bulunan Keskin Abdallarının anlatımlarına göre de; Ankara-Bâlâ’dan 
“Tozlu oğulları” adlı dedeler gelir kendilerine cem yaptırırlarmış. Esasen 
Türkmen olan Abdalların, Alevî bir gelenekten geldikleri, Bektaşî gele-
neğine sahip oldukları hemen tüm araştırmacılarca ittifakla belirtilmekle 
beraber, kendileri tarafından da dillendirilmektedir.

Ancak üzerinde dikkatle durulacak bir husus vardır ki, o da Abdalların 
Sünnî geleneğin içinde asla çatışmacı olmamalardır. Bu anlamda Abdal-
ların; engin bir özveri ve hoşgörü kültürlerinin özünü bozmadan, ciddi bir 
sosyolojik dönüşüm içine girdiklerini ve bu süreci yaşadıklarını duyurmak 
son derece yerinde olacaktır.

Alevî bir dinsel gelenekten gelmiş olan Abdallar arasında, geleneksel 
dinsel etkinliklere katılımlar geçmişe göre hayli zayıflamış, Alevî dedeler 
artık ziyaretlere gelmediklerinden cem törenleri neredeyse unutulmuş, 
dedelik yapılanmasına bağlılık da eski halini yitirmiş, dedelik adeta sem-
bolik bir boyutta algılanır olmuş, Alevîliğin toplumsal düzene dönük “düş-
künlük”, “muasiplik” gibi benzer sosyal içerikli uygulamaları da ortadan 
kalkmıştır.8

Kendilerine Alevî diyen bu zümreler, Ehl-i Beyt’e bağlı olduklarını 
söylemekte, Muharrem ayında Kerbela şehitlerine yas tutmaktadırlar.  
Esasen Alevî olarak bilinen bu zümreler, kimi zaman Müslümanlıkla 
uyuşmayan, bu yüzden de çok yerde kabul görmeyen, gerçekte ise İslam 
öncesi yüzyıllara ait eski Türk inançlarını  yaşatmaktadırlar.

Geçmişte “Abdalân-ı Rûm” denilen ve halk arasında büyük şöhretleri 

8 Türkiye Abdalları-Kırşehir Örneğinde Sosyo-Kültürel Yapı Çözümlemesi, Dr. Şahin 
Gürsoy,  Platin Yayınları, Ankara, 2006, s. 239-240-241.
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olan bu kimseler, çoğu zaman inançları bozuk, serseri dervişler olarak 
gösterilmiş, şeriat dışı olarak görülegelmiştir.

Alevîlikten gelme bir İslam yorumuna sahip olup, çok sıkı bir dini ge-
lenek içinde hareket etmeyen Abdallardaki bu sosyolojik farklılaşmanın 
temelinde, sosyal barış, uyum anlayışı ve dini hoşgörü bulunmaktadır.9

 “Sen sana ne sanırsan ayrığa da onu san, 
Dört kitabın ma’nisi budur eğer var ise.”
          Yunus Emre

XV. yüzyılda Abdallar, giderek Osmanlı Devleti’nin merkezîleşme ve 
bürokratik bir imparatorluğa dönüşme sürecinin dışında kalmışlar, Sünnî 
İslam’ın Edirne’ye ve 1453’ten itibaren İstanbul’a yerleşmesi sonucunda 
tamamen sistem dışı bir niteliğe bürünmüşlerdir. 

İran’da Safevî Devleti’nin kurulması ve Kızılbaş etkinliğinin Anadolu’da 
yayılması ile birlikte Abdalların Kızılbaş hareketiyle bütünleştiği doğrultu-
sunda görüşler de dikkati çeker.

“Kul Himmet üstâdım ummâna dalam, 
Gidenler gelmedi bir haber alam,
Abdal oldum şal giyindim bir zaman,
Bir dost bulamadım gün akşam oldu.” 
       Kul Himmet
 
Hatâyî (Şah İsmail Safavî), Pir Sultan Abdal, Kul Himmet’in nefesleri 

Abdallar arasında hala derin bir hürmetle okunur ki, yakın zamana kadar 
sünnetçilik mesleğini de icra eden Zurnacı Abdal Ayvaz Usta (Başaran); 
“Abdal Türkmen demektir. Gezici Halk Ozanı demektir. Şiirin, türkünün 
erbabı; haksızlığın, yalanın, haramın panzehiri demektir. Pir Sultanlar, 
Teslim Abdallar, Kaygusuz Abdallar, Kul Himmetler bizim Abdal kültürü-
müzün pirleridir. Size Abdalı anlatayım.” dedikten sonra, yarı şaka; “Ab-

9 Türkiye Abdalları-Kırşehir Örneğinde Sosyo-Kültürel Yapı Çözümlemesi, Dr. Şahin 
Gürsoy, Platin Yayınları, Ankara, 2006, s. 18. 
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dal Horasan’ı geçti, sen tarikat arıyorsun.” sözünü hatırlatıp, tamamen 
ezberindeki bir Can Hatayî nefesini söylemiştir.10

Abdallığın binasını sorarsan,
Evvela Muhammed Ali Abdaldır.
Hakikat ilminin manasını sorarsan,
Allah Allah diyen kullar Abdaldır.

Muhammet Kırklar’a Veli Beş dedi,
Ali’yi gördü indi şerziye Allah dost dedi.
Muhammed de Abdal olmak istedi,
Üçler, Beşler, Kırklar yolu Abdaldır.

Muhammed Kırklar’dan bir hayal gördü,
Bu hayal neymiş diye fercibe erdi.
Kırklar kapısından içeri girdi,
Gördü semah dönen erler Abdaldır.

Gel erenler birlik olalım,
Mahsur gibi dara duralım,
Verip ikrar kardaş olalım,
Pir Hünkar Hacı Bektaş Abdaldır.

Ey Sofu, sen Abdallık yolun bilmezsin,
Gözlerin kör olmuş, hakikatı görmezsin,
Kırklar meydanına varamazsın,
Kerbala’da yatan Ehlibeyt Abdaldır.

Can Hatayim, Abdal oğluyum dersen,
Muhammed Ali’nin yolun bulayım dersen,
Kırklar meydanına varayım dersen,
Zalımlar elinde ölen Pir Sultan Abdal’dır. 

10 Kırşehir’in Günışığı Dergisi, “Abdal Olmak Zor Zanaat”, Adnan Yılmaz, Ocak 2005, 
Sayı:7, s. 35-36.
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Abdal Kadınlarında Türk Kadınlarının 
Kontrollü Bir Rahatlığı Fazlasıyla Mevcuttur

Gaziantep yöresinde bulunan  Abdallarla ilgili Cemil Cahit Güzelbey’in11 

gözlemleri bir hayli ciddi ipuçları vermektedir. Bu gözleme göre; söz ve 
saz sanatçıları olan bu zümreler, çeşitli gruplara ayrılarak değişik oy-
maklarda yaşamakta, icra ettikleri sanatta, bir kural olarak birbirlerinin 
bölgesine girmemekte, aralarında kan davası olan köyleri sevmemekte, 
dahası içinde çatışma ve çekişme olan köylere gitmemektedirler. Alevi 
de olan bu Abdallar, Atatürk devrimlerine son derece bağlı ve sadıktırlar. 
Bu zümreler çok sevdikleri Hz. Ali’nin suret değiştirerek, Atatürk şekline 
bürünmüş olduğuna ilişkin bir mistik inanç bile taşımaktadırlar. Hemen 
her yerde Abdal kadınlarının tesettür giymedikleri, herkese karşı rahat 
ve açık oldukları, genellikle esmer yüzlü, kavruk ve tıknaz vücutlu bu ka-
dınların giyimlerinin Avşar kadınlarının giyimleriyle aynı olduğuna dikkat 
çekilmektedir.12

11 Türk Folklor Araştırmaları, Eski İçel’de Abdallar, Temmuz 1976, Cilt: 16, S. 324, s. 
7702, 7703.
12  Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan, TTK Basımevi, 
Ankara, 1998, s.108-109.
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Kırşehir tarihi yazarı Cevat Hakkı Tarım, birçok Türkmen köyünde 
çarşafa “Arap Çarı”, başörtüsüne de “Acem Şalı” dendiğini belirtmektedir 
ki, bu durum bile Türklere tesettürün sonradan girdiğini göstermektedir.13  

Nitekim “Acem Şalı” vurgusu;
“Başında Acem Şalı, 
Sen Ol Başımın Tacı”

ya da Neşet Ertaş’ın;
“Mayil oldum gonca güle,  
Acem şalı ince bele,” 

gibi Anadolu’da birçok türkülere de konu olmuştur ki, bu durum “şal”ın 
Acem ülkesinden gelmiş olmasıyla direkt ilintilidir.

Abdal kadınlarının giyimlerine ilişkin olarak yine zurnacı Ayvaz Başa-
ran şöyle demektedir:

“Abdallar özbeöz Türkmen’dir. Anadolu Abdalları, Hacı Bektâş-ı 
Velî tarikatındandır. Haram yemez, zina yapmaz, yalan söylemez. Hacı 
Taşan’ın, Neşet Ertaş’ın semahları vardır. Bunları Gülşen Kutlu ve Emel 
Taşçıoğlu da söylemektedirler. Abdallarda sofuluk da olmaz, yobazlık 
da… Kadınlarımız, kızlarımız, gelinlerimiz Anadolu’da giyim kuşam nasıl-
sa öyle giyinirler. Genç kızlarımızın çoğunun başı açıktır. Belli bir yaştan 
sonra evde tülbent takarlar. Çarşıya pazara giderken de başlarında eşarp 
olur.”14 

Abdal kadınları şehirlerde ücret karşılığı yorgan dökme, döşek sı-
rıma ev temizliği gibi ücretli işler yapmışlar ve halen yapmaktadırlar ki 
meşhur Bulduk Usta’nın oğlu 1924 doğumlu  Ahmet Usta (Ertaş) da bu 
durumu şöyle anlatmıştır:

“Davul çaldık, zurna çaldık, rızkımızı kazandık. Yokluğu, sefaleti de 
yaşadık. Fakat hiçbir zaman, haksızlığımız, hırsızlığımız, hainliğimiz, 
kavgamız, zinamız, yalanımız, sahtekarlığımız olmadı. Son 20-25 yıldır 
kadınlarımız, gelinlerimiz, kızlarımız evlere temizliğe gider oldu. Ev sa-

13 Kırşehir Halk Müziği, SalihTurhan, Mehmet Kara, Nail Tan, Abdullah Gündüz, Kırşe-
hir Valiliği Yayınları No: 11, Ankara, 2007, s. 29.
14 Kırşehir’in Günışığı Dergisi, “Abdal Olmak Zor Zanaat”, Adnan Yılmaz, Ocak 2005, 
Sayı: 7, s. 38.
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hipleri anahtarlarını verip evi teslim ettiler. Altınlarını, paralarını, kıymetli 
eşyalarını açıkta bırakıp gittiler. Allah’a çok şükür neslimizden hiç kimse 
tek kuruşa tenezzül edip, dönüp bakmadı. Hiçbirimizin, hiç kimsenin pa-
rasında, pulunda gözümüz olmadı.”15

Yerleşik yaşama geçiş ve kentleşme ile birlikte “geniş aile”den “çe-
kirdek aile”ye geçiş süreci Abdallarda da başlamış, buna paralel olarak 
çocuk sayılarında da ciddi düşüş eğilimi görülmüş, ataerkil yapı zayıfla-
maya yüz tutmuş ama tüm bunlara rağmen hâlâ ailenin bütün fertlerine, 
özürlü, hasta ve yaşlılarına ölünceye kadar sahiplenme gibi geleneksel 
Türk ananesi tüm canlılılığı ile yaşatılmaktadır. Abdallar arasında aile 
kavramı son derece önemsenmiş olup, aile bağları hâlâ oldukça kuv-
vetli durumdadır. Geleneksel olarak erkek egemenliği sürmekle birlikte, 
yeni kuşaklarda kadının da mirastan pay alma anlayışı iyiden iyiye yer 
etmeye başlamıştır. Abdallarda kadın; evinin kadını, aile içi etkinliğin dü-
zenleyicisi ve anne rolünü devam ettirmektedir. Abdal kadınlarında Türk 
kadınlarının kontrollü bir rahatlığı fazlasıyla mevcuttur ve kadın etkin bir 
konumda olmakla birlikte, erkek evin ekonomik gereksinmelerini karşıla-
mak durumundadır.16

Kırşehir Abdallarından bir dönem vekil öğretmenlik de yapan ve  ay-
dın bir kimlik taşıyan Abidin Ertek’le yapılan ve ileriki bölümlerde yer alan 
“Abdallardaki evlilik konusu”nun da yer aldığı söyleşide de görülebileceği 
gibi; Abdalların kendilerinin dışındaki kesimlerle kız alıp vermesi nere-
deyse imkansız olmuş, bu durumu Abidin Usta, şık ve üsturuplu ve hatta 
kendileri açışından adeta diplomatik bir ifadeyle; “Maalesef akraba evlili-
ğine eğilim duyuyoruz.” şeklinde ifade etmiştir.

Aslına bakılırsa böylesi bir bakir kültür geleneğinin bu günlere kadar 
nostaljinin de ötesinde yaşanıyor olarak gelmesinde bu durumun direkt 
etkisi vardır. Çünkü her Abdal çocuğu daha doğduğunda mutlaka saz, 
keman, darbuka, davul, zurna, köçeklik ya da bunların çoğunu birden 
öğrenip, icra etmeye adaydır.

15 Kırşehir’in Günışığı Dergisi, “Abdal Olmak Zor Zanaat”, Adnan Yılmaz, Ocak 2005, 
Sayı: 7,s. 38.
16 Türkiye Abdalları-Kırşehir Örneğinde Sosyo-Kültürel Yapı Çözümlemesi, Dr. Şahin 
Gürsoy, Platin Yayınları, Ankara, 2006, s. 89-90.
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 Babâî Türkmenlerinin Bakiyeleri Olarak 
Anadolu Abdalları

Abdal adı verilen zümrelere; Doğu Türkistan, Azerbaycan, Hazar 
Denizi’nin güney kıyısında yaşayan Türkmen boylarında rastlanmaktadır. 
Bunlara Afganistan, İran, Azerbaycan ve Türkiye’de tarihin birçok dönem-
lerinde rastlandığı tarihi belgelerle de sabittir. 

F. Grenard, 1898’de yayınladığı “Le Türkestan et le Tibet” adlı ese-
rinde;   yerli halkın kendilerine Abdal adını verdiklerine, Müslüman olduk-
larını söylediklerine, her yıl Muharrem’de matem ayini yaptıklarına, Hz. 
Ali’ye ve evlatlarına büyük muhabbet beslediklerine ilişkin gözlemlerini 
aktarmaktadır.  

F. Grenard bu zümrelerin dillerine ilişkin olarak da; Türkçe olmayan 
yetmiş yedi kelimeden otuz yedisinin Farsça, on birinin bozuk Farsça 
olduğunu ancak asıl dillerinin Türkçe’yle çoğaldığına ve zenginleştiğine 
dikkati çekmekte, sonuçta   dillerinin tamamen Türkçe olduğunu belirt-
mektedir.

Yine Nebelson, daha 1852’de yayınladığı eserinde; Hazar ötesi 
Türkmen toplulukları arasında Abdal adıyla anılan bir kabilenin varlığını 
duyurmaktadır.
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17 Anadoluda Aleviler ve Tahtacılar, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan, TTK Basımevi, An-
kara, 1998,  s. 108.
18 Bugünkü Anadolu Abdalları; Tahtacılar’ın, Çepniler’in, kısaca tüm Türkmen 
Alevileri’nde olduğu gibi “Babai Türkmenleri”nin bakiyeleri olarak görüldügünden, kısa 
da olsa Babailere ve Babai ayaklanmasına ilişkin özlü bilgiler vermekte  yarar vardır:

Kırşehir’in Malya Ovası’nda Türkmenler’in kanlı bir biçimde kılıçtan geçirilmesi ile 
noktalanan ‘Babai İsyanı’, Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ayaklanmaları ara-
sında yer almaktadır. Ayaklanmanın nedenleri arasında devleti kuran Türkmen taba-
kası ile, ona yabancılaşan ve giderek İranlılaşmış bir yönetimle yandaşları arasındaki 
inanç ve çıkar çatışması yatmaktadır. Dinsel görünüm altında toplumsal ve ekonomik 
bulanımlar da bu isyanda etkin rol oynamıştır. Devlete egemen olanlar Anadolu halkı-

Bir Türkmen devleti olan Safevîler döneminde, İran’ın çeşitli bölge-
lerinde yaşayan Türkmenlerin içinde Şamlu oymakları arasında “Abdallı” 
adıyla anılan bir oymağın varlığı da bilinmektedir.  

Orta Asya’dan İran-Azerbaycan yoluyla Anadolu’ya, sonraları da Ha-
lep, Şam Türkmenleri içindeki bazı oymaklarla İran’a giden bir Abdal oy-
mağının varlığını İran Şahı Tahmasb bildirmektedir. Bu bilgilerin ışığında; 
Abdalların Horasan ve civarında yaşayan bir Türkmen kabilesine mensup 
olduklarına, Moğol baskısıyla Anadolu’ya geldiklerine ilişkin görüşlerin 
hiç de yabana atılacak türden olmadığı bir gerçektir. Kaldı ki Cevdet Tür-
kay da; Abdal oymaklarının arşiv belgelerinde “Türkmen Taifesi” olarak 
gösterildiğini belirtmekte ve Abdalların hem Türkmen aşiretleri, hem de 
Türkmen cemaatleri olarak Anadolu’nun birçok bölgelerine yerleştiklerine 
dikkati çekmektedir.

Birçok araştırmacı, bugünkü Anadolu Abdallarını; Tahtacılar’ın, 
Çepniler’in, kısaca tüm Türkmen Alevileri gibi “Babâî Türkmenleri”nin ba-
kiyeleri olarak görmektedirler.17

Babâîliğin kurucusu Kırşehirli Âşık Paşa’nın dedesi Baba İlyas 
olup, Babâî İsyanı sonucunda Selçuk askerlerince öldürülmüş, Babâî 
İsyanı’ndan arta kalan kılıç artığı Türkmenleri de Hacı Bektâş-ı Velî, giz-
lice gelip yerleştiği Kırşehir’in Sulucakarahöyüğü’nü karargah yaparak 
etrafında toplamış, Babâîlik’ten Bektâşîliğe uzanan süreç de bu şekilde 
başlamıştır.18

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı
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na yabancılaşmıştır.
Göçebe Türkmen kitlesi, önemli ölçüde yönetsel yapıdan uzaklaşmış, göçebelere 

siyasal önem verilmez olmuştur. Ayaklanmayı yöneten Baba İlyas, bu durumu çok iyi 
değerlendirmek istemiştir.

Eski Selçuklu ordusunun özünü oluşturan Türkmenler’in yerini, Selçuklular’ın 
giderek zenginleşmesine bağlı olarak; Ermeni, Bizans ve Araplardan  oluşan ücretli 
askerler almaya başlayınca, Türkmen boyları Anadolu’nun batısına doğru göç etme-
ye başlamıştır. Brockelmann’ın deyimiyle; Baba İshak olayı aslında ‘Dejenere olmuş 
emirlere karşı  ulusal bir tepki olarak gelişmiştir.’

Babai İsyanı’nın nasıl ve hangi sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığına ilişkin dev-
rin resmi tarihçileri; Babailer’in dini düşünüş ve yaşayışlarıyla ilgili olarak “Etrâk-ı Bî-
din” (Dinsiz Türkler), “Babaiyân-ı Haricî” (Harici Babailer), “Tapdukiyân-ı Mübâhî” (Her 
kötülüğü geçerli sayan Tapduklular) gibi tezyif ve tahkir edici ifadeler kullanmışlardır.

Selçuklu Sultanı’nın ordusu ilerleyen Babailer’le Kırşehir vilayetinin Malya sahra-
sında karşılaşmış, Sultan bu savaşta öncü kuvvet olarak Hristiyan askerlerini çıkarmış, 
askerlerin başında Frenk kumandanı ve Gürcü oğlu (Fardayla) Şalva’nın oğlu Pherdav-
la da bulunmuştur. Osman Turan, İbn-i Bîbî’nin bu kaydını Ebu’l-Ferec’in Beayuais’in 
teyid ettiğini de belirtmekte, daha da önemlisi,   Süryani Ebu’l-Ferec’e göre; “Selçuk 
Sultanı’nın hizmetinde bulunan Frenk askerlerinin, asilere karşı hiddetlenerek dişlerini 
gıcırdattıklarını, Baba Resûl’ün manevi gücüne karşı alınlarına haç işareti yapmadan 
savaşamayacaklarını”  belirtmektedir.

Osman Turan’ın aktardığı kaynaklardaki bilgilerde; 4.000 kişinin kılıçtan geçirildi-
ği, nihayet 2-3 yaşındaki çocuklar dışında Türkmenler’den sağ bırakmayacak şekilde 
hepsinin  doğrandığına işaret edilmektedir. Osman Turan, Ebu’l-Ferec’in Süryanice 
eserinde; “Amasya’da Selçuklu büyükleri tarafından yakalanan Baba’nın boğdurul-
duğunu”, Arapça Muhtasar’da da; “asilerin son imhası sırasında (ki burası Kırşehir 
Malya Ovası’dır) Baba ve İshak adlı iki şeyhin esir edilip boyunlarının vurulduğunu, 
Baba İshak’tan da Baba’nın Adıyaman’a gönderdiği müridi şeklinde bahsedildiğini” de 
aktarmaktadır.

Ebu’l-Ferec’in anlatımına göre; Baba’ya pusu kurup boğmuşlar, bu haberi alan 
Türkmenler Baba İshak’ı aramışlar ama bulamamışlar, ancak Baba’nın göklere çıkıp 
meleklerin yardımını getireceğine inanarak, savaşa devam etmişlerdir.

Baba İlyas, Barhebraeus’a göre; çatışırken, Simon de Saint Quentin’e göre ise 
yaralandıktan sonra, Selçuklu yazarı İbn-i Bîbî’ye göre ise asılarak öldürülmüştür.

Babai ayaklanmasının ilk ve büyük kıvılcımının nasıl ateşlendiğini Baba İlyas’ın 
torunu ve Kırşehirli Aşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi’ye dayanarak aktaran Ahmet Ya-
şar Ocak; “II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in Amasya’da yerleşmiş bulunan Baba’nın, gün 
geçtikce büyüyen ve çoğalan müridlerinden endişelenmeye başladığını, ortada bir çok 
dedikoduların dolaştığını, Sultan’ın Kör Kadı’nın sözlerine kanarak kumandanlarına 
Çat köyünü basmalarını emrettiğini, bu sırada Selçuklu askerlerinin üzerine geldiği-
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ni haber alan Baba İlyas’ın en yakın müridlerini de yanına alarak, köyü ve zaviyesi-
ni terkedip o zamanlar Harasna diye anılan Amasya Kalesi’ne sığındığını, bu arada 
şeyhinin başına gelenleri öğrenen İshak-ı Sâmî’nin (Baba İshak) isyanı başlattığını” 
söylemektedir.

Burada adı geçen Çat köyünün şimdiki adının “İlyas” olduğu bilinmektedir. Esa-
sen Selçuklu kaynaklarına göre, Baba İlyas’ın Sultan I. Alâaddin’le ilişkileri son dere-
ce sıcak olmuş, dahası Sultan Alâaddin, Baba İlyas’a vaktiyle Kayseri kadılığını ve 
Amasya’da bir tekkenin şeyhliğini vermiştir. Babasını zehirleyerek sultan olan II. Gıyâ-
seddin Keyhüsrev’in, babasının yakın dostlarına karşı sıcak davranmayacağı da bir 
gerçektir.

Babai İsyanı’na ilişkin bir kısım araştırmacılarca iddia edilen “Baba İshak’ın rum 
dönmesi olup, ayaklanmayı Selçuk Sultanı’na karşı Rumluğu geliştirmek amacıyla 
yaptığı” şeklindeki zorlama yaklaşımlara katılmak mümkün değildir. Bu noktada Kırşe-
hir tarihi yazarı Cevat Hakkı Tarım’a hak vermek gerekir. Nitekim Cevat Hakkı Tarım, 
“Kendisine Baba Resûlillah dedirtecek, onları ateşe attıracak kadar kudret gösteren bir 
liderin Rumluğuna ihtimal verilemez. Eğer Baba İshak, Rum dönmesi olsaydı, para ile 
tutulan askerlerin kendi tarafına döneceklerine de hiç şüphe yoktu.” demektedir.

Selçuklu Devleti’ni şiddetli bir şekilde sarsan ve hükümdarını taç ve tahtından 
ümit kestirecek kadar korkutup, başkentten kaçıran büyük isyan bu şekilde sona er-
miş, Sultan, tehlikenin bertaraf edildiğinden emin olduktan sonra Konya’ya dönmüştür. 
Bu isyanın hemen ardından da 1243’te Anadolu, Moğol istilasına uğramıştır.

Babailer ile savaşmaya kimseler cesaret edemediğinden, Latinler Babai 
Türkmenleri’ni imha edince, Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev, Latinleri üç yüz bin Florin 
altın vererek ödüllendirmiştir.

Babai isyanlarına iştirak etmeleri nedeniyle Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev ta-
rafından çok sayıda Ahi de tutuklanmış, bu tutuklananlar arasında Ahi Evran da yer 
almıştır.

Babai ayaklanmasının bastırılması Anadolu Türkmenleri’ni durdurmaya, onların 
söylemlerini unutturmaya yetmemiştir. Kırşehirli Aşık Paşa’nın dedesi Baba Muhlis’in 
babası Baba İlyas’ın, müritlerinden Horasanlı Hacı Bektâş-ı Veli, kendi adını taşıyan 
tarikatı kurmuştur.

Bektâşîlikle ve daha öncesinde Babailikle barışık olmayan Mevlevî kaynakları 
bile; “Horasanlı Hacı Bektaş, Anadolu’da zuhur eden ve taraftarlarınca ‘Baba Resû-
lullah’ denilen Baba Resûl’ün ‘Halifesi’ idi.” diyerek, Babailikten Bektâşîliğe uzanan 
sürecin, birbirlerinin ardılı olduklarını doğrulamaktadır.

Yine Baba İlyas’ın çeşitli kuşaklardan torunu olan Osmanlı tarihçi Aşıkpaşaoğlu 
(Aşıkpaşazade) Hacı Bektaş’a ilişkin olarak şu bilgileri vermektedir:

“Bu Hacı Bektaş, Horasan’dan kalktı. Bir kardeşi vardı Menteş derlerdi. Birlikte 
kalktılar Anadolu’ya gelmeye heves ettiler. Evvela doğru Sivas’a geldiler. O zaman da 



�1

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

Baba İlyas gelmiş, Anadolu’da oturur olmuştu. Meğer onu görmek isteğiyle gelmişler. 
Onun daha hikayesi çoktur. Bu Hacı Bektaş, kardeşiyle Sivas’a, Sivas’tan da Baba 
İlyas’a geldiler. Oradan Kırşehir’e, Kırşehir’den Kayseri’ye geldiler. Menteş yine memle-
ketine yöneldi. Hacı Bektaş, kardeşini Kayseri’den gönderdi. Vardı Sivas’a çıktı. Oraya 
varınca eceli yetişti. Onu şehit ettiler. Bunların hikayesi çoktur. Hepsini doğru haberle 
bilmişimdir. Hacı Bektaş, Kayseri’den Karahöyük’e geldi. Şimdi mezarı oradadır.”

Hacı Bektaş’ın Anadolu’da muhtelif zümreleri birleştirmek ve “kılıç artığı” Türk-
menleri etrafında toplayarak Babailer’e yeni bir istikamet kazandırmak amacını güttü-
ğü, Babai İsyanı’nın ardından uzun süre ortalıkta görünmediği, faaliyetlerine tam bir 
gizlilik kattığı hemen bütün tarihçilerin üzerinde birleştiği bir noktadır.

Türkmen kıyımının doruğa ulaştığı 1240 yılından sonra ve 1243’te başlayan 
Moğol istilasının vahşeti düşünüldüğünde, hem Selçuklu Sultanlığının, hem de Moğol 
istilasının hedefi haline gelen Hacı Bektaş’ın ve hatta Ahi Evran’ın  faaliyetlerine büyük 
bir gizlilik kattıklarını düşünmek hiç de hayal değildir.

Hacı Bektaş’ın, Babai İsyanı’nın hemen ardından Kırşehir yöresini yerleşme alanı 
olarak seçmesi kesinlikle tesadüfi değildir.

Kaldı ki, bu bölgeye Babailer’den yalnızca Hacı Bektaş yerleşmemiş, yine onun-
la birlikte Baba İlyas’a bağlı olan Şeyh Edebali ve yine Baba İlyas’ın oğlu ve Aşık 
Paşa’nın babası olan Muhlis Paşa da Kırşehir yöresinde faaliyetlerini sürdürmeye baş-
lamışlardır.

Bunlardan Şeyh Edebali zaviyesini önce Larende’de (Karaman) açmış, sonra onu 
Bilecik’e nakletmiştir, Baba İlyas oğlu Muhlis Paşa da Kırşehir’de faaliyet göstermiş, 
sonradan torunu Elvan Çelebi, tekkesini Çorum Mecitözü’ne nakletmiştir. Tüm bunlar 
Kırşehir ve çevresinde güçlü bir Babai Türkmen varlığının ciddi işaretleridir. (Geniş 
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 Türküde “Abdal”, Abdal’da “Türkü”
Cidalı Avşar yiğitlerinin sarı çiçekli yaylalara bir an önce varmak için 

acele ettiği ve de Dadaloğlu’nun Osmanlı’ya meydan okuduğu bir za-
manda Osmanlı, “Tavşan avına arabayla gittiği” gibi birgün ansızın, topu 
ve tüfeğiyle çıkagelir.

Asırlardan beri kendilerine ait olan yaylak yurtlarından olur Avşarlar...
Gerilerde Avşar’ın, “al-vur devri”ne ait kovgunlardan, yiğitlikten bah-

seden öyküler, anılar, destanlar, bozlaklar kalır.
Adı Avşar olan o kadar hadise gelişmiş, öylesine hükümler ve-

rilmiştir ki, bunların tüm izlerini en az tarih sayfaları kadar, Avşar şairi 
Dadaloğlu’nda da bulmak mümkündür. 

Osmanlı Devleti’nin göçebe olan Türkmen aşiretlerini yerleşik hayata 
(iskana) geçirmek için zorlamaları, çoğu zaman başkaldırılara ve çatış-
malara dönüşmüştür. 

Dadaloğlu’nun şiirleri, yerleşik yaşama geçmek istemeyen Türkmen 
aşiretlerinin sadece çığlığı değil sözlü tarihidir de… 

Aşağıdan iskan evi gelince,
Sararıp gül benzimiz solunca,
Malım mülküm, seyfi gözlüm kalınca,
Kaypak Osmanlılar size aman mı? 19

19 Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu, Cahit Öztelli, s. 171-178.

Kültür Bakanlığı Tarafından Abdal Külütürü’nü korumak amacıyla oluşturulan Abdallar 
Müzik ve Oyun Topluluğu” toplu halde (Ne yazık ki yanlış bir kararla “Abdallar” adı 
çıkartılarak “Ustalar” olarak değiştirilmiştir.
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Yedi iklim dört köşeyi dolandım,
Meğer dünya her tarafta bir imiş
Ben dünyayı Âl-i Osman’ın sanırdım
Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş

 Avşar yiğitlerinden bir Türkmenoğlu çıkmış, kahramanlık göstermiş. 
Dadaloğlu onu övmüş. Yerleştikleri yerlerde karşılaştıkları savaşları an-
latmış. Tecirlerle, Ceritlerle, Karalarla döğüşen, sonunda Bozok’a sürgün 
edilen Avşarlar’ın Dadaloğlusu burada da Osmanlı Ayanı Çapanoğlu’yla20 
takışmıştır.

Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz,
Dost ağlasın zalim felek utansın,
Kıyamette kavuşmak var biliriz, 
Dost ağlasın kahpe felek utansın.

20 Çapanoğulları ailesi Osmanlı döneminin sayılı âyanları arasındadır. Âyanlık 
Osmanlı’da eskiden beri mevcut olup, çeşitli yörelerde hükümetle halk arasındaki iş-
lerde mutavassıt rolü yapardı. Hükümet bir iş için vilayetlere ferman gönderdiği zaman 
“Âyân-ı Vilâyet” adını kullanırdı. Anadolu’daki Çapanoğlu ailesi işte bu âyanlar arasın-
dadır. Diğer âyanlar gibi Çapanoğlu ailesi hazine vergilerini, velilerin hazariye ve sefe-
riye maaşlarını tahsil ediyor, velilere bunun bir kısmını verirken gerisini kendileri alıyor, 
bu yolla da menfaat temin ediyor, mıntıkalarına bu işler için kimseyi karıştırmıyorlardı. 
Nitekim 1768 Rus seferinden sonra vezirlik verilen ve Trabzon vilayeti malikhane ola-
rak kendisine tevcih edilen Hacı Ali Paşa ile Çapanoğlu Mustafa arasında nüfuz ve 
mıntıka rekabeti sonucu çarpışmalar da olmuştu. (Geniş bilgi için bkz., Büyük Osmanlı 
Tarihi, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, TTK Yayınevi, 6. Baskı, C.5, s. 436-437 ve 609-610.)

Âyanlık, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış, giderek dev-
leti idari, askeri ve siyasi yönden etki altına alan nüfuzlu bir teşkilatlanma durumuna 
gelmiştir. Âyanlar savaş zamanında asker toplamak, gerekirse toplanan askerlerle sa-
vaşa katılmak gibi yükümlülükler de taşımışlardır. 

Çapanoğlu Mustafa, Hacı Ali Paşa’ya karşı geldiğinden şöhreti artmış, hükümet 
bu paşaya karşı Çapanoğulları’nı tutmuş, Hacı Ali Paşa taraftarlarının teşvikiyle kendi 
yetiştirdiği köleleri tarafından öldürülmüş, yerine âyan olarak biraderi Süleyman Bey 
gelmiş, Süleyman Bey Osmanlı hükümetine gösterdiği itaat ve Nizâm-ı Cedît taraf-
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Bir çıkmaza girdi bu gün yolumuz,
Geçit vermez sağımızla solumuz,
Kalır gayrı bizim burda ölümüz, 
Mert ağlasın namert olan utansın.

Avşar eli yaylasına göçmedik,
Aşın yeyip sularını içmedik,
Tenhalarda kendimizden geçmedik,
Can ağlasın hayın felek utansın.

Dadaloğlum yine coştu çağladı 
Ak üstüne karaları bağladı,
Fırkat oldu, yüreciğim dağladı, 
Ben ölem de Çapanoğlu  utansın.21

Kırşehirli Muharrem Ertaş, Anadolu’nun bu Türkmen kültür geleneği-
ne dört elle sarılıp, ünlü Avşar bozlağını bugünlere taşımıştır.

Dadaloğlu’nun ya da Dadaloğlu’na maledilen şiirlerin istisnasız tama-

tarlığı sayesinde bu ailenin nüfuzu daha da artmış, Kırşehir’in de dahil olduğu Orta 
Anadolu’ya tamamen egemen olmuşlardır. (Büyük Osmanlı Tarihi, İsmail Hakkı Uzun-
çarşılı, TTK Yayınevi, 6. Baskı, C.5, s.612.)

Çapanoğlu Süleyman Bey, Rusya ve Avusturya seferlerine mühim bir kuvvet top-
lamış, kendisi de Rus cephesinde görev yapmıştır. Anadolu’da ilk Nizâm-ı Cedît askeri 
Çapanoğlu Süleyman’ın mıntıkasından alınmıştır. (Büyük Osmanlı Tarihi, İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, TTK Yayınevi, 6. Baskı, C.5, s. 613.)

Hükümetle halk arasında menfaat çeperi kuran bu ailenin çıkarları, Mustafa 
Kemal’in ışığından yana değil halife ve Osmanlı sultanlığından yana olduğu için ayak-
lanmayı bilfiil Osmanlı sarayıyla koordineli yürütmüşlerdir. XIX. yüzyılın başlarında 
Çapanoğlu Süleyman Bey Osmanlı-Rus Savaşı’na bölgede asker toplamış, yaptığı bu 
hizmete karşılık da II. Mahmut, Çapanoğlu Süleyman’a 1808’de Şarki Karahisar San-
cağı Voyvodalığı’nı, 1810’da Kayseri Sancağı Mütesellimliği’ni, 1811’de de Kırşehir 
Sancağı Mütesellimliği’ni vermiştir. 

Kırşehir XIX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çapanoğulları’nın etki alanı dışında kalır.
21(Okay 43/4; Öztelli, 198; Makal, 147; Pehlivan 94; Özdemir, 266.) Aktaran; “Dada-
loğlu”, Saim Sakaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 94.
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22 Kömür Gözlüm Türküler, Bekir Karadeniz, Özgür Yay., 1999,  s. 17. 
23 Küçük Asyanın Kır-Şehri, Adnan Yılmaz, Kırşehir Belediyesi Kültür-Tarih Yayınları 
Serisi 1, Ankara, 2006, s.50.

mı sözlü gelenek yoluyla bu günlere ulaşmıştır. Çukurova’yı, Toroslar’ı, 
Orta Anadolu’yu dolaştığı, yaşadığı dönemde Orta Anadolu’da var olan 
aşiret kavgalarını Türkmen aşiretlerin Osmanlı Devleti ile çatışmalarını şi-
irlerine konu ettiği açıkça belirgin olan Dadaloğlu’un kullandığı dil, Anado-
lu Türkmen boylarının kullandığı halk Türkçesinin ta kendisidir. Kırşehir’in 
Kaman ilçesinde mezarı yapılan ve anıtı dikilen Dadoloğlu’nun, sözlü ge-
lenekle bu günlere ulaşan eserlerini birer kültür taşıyıcıları olan Kırşehir 
Abdalları, yine sözlü gelenekle ve itinayla koruyup söylemişlerdir.     

Bugün Anadolu’da saray müzisyenlerinin adı sanı okunmazken, 
Babâîlerden Yunus Emre’nin, Pir Sultan Abdal’ın, Karacaoğlan’ın, 
Dadaloğlu’nun yüzyılların derinliklerinden attığı çığlıklar Osmanoğulları’nın 
hilafetini, saltanatını yerle bir edip, tacını tahtını savuran laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nde artan bir şöhretle daha  güzel anlaşılmaktadır.

 Osmanlı saray ve çevresinde Arap ve Fars çalgıları kullanılmış olup, 
Osmanlı müziğinde ölçü, biçim ve çalgılarda, bazı benzer yanlar olsa da, 
halk müziğinden birçok bakımdan ayrı olmakla birlikte, Yeniçeriler içinde, 
türkü söyleyip bağlama çalan büyük şairler, âşıklar yetişmiş ya da içinde 
barınmıştır. Ancak Osmanlı yönetimi bunlara doğrudan karşı çıkmasa da 
saraya girebilen âşık sayısı yok denecek kadar az olmuştur.22

Kalelerin zaptında, şehirlerin fethinde, kumandanların kılıcı, adsız 
kahramanların süngüsü kadar; Anadolu’da gönüllere hükmeden Baba-
ların, acayip kılıklı dervişlerin, hüviyetsiz Abdalların, ellerinde kopuzları 
ile dolaşan gezginci ozanların, şairlerin rolünün varlığı nasıl hatırdan çı-
karılabilir.

Anadolu’da Yunus Emre’den başlayarak propaganda gayesi takip 
eden “Hikmet”ler; Orta Asya, Harezm ve Volga sahalarında VIII. asırdan 
beri mahiyetini hiç değiştirmeyerek devam etmiş, Türk halk kitleleri üze-
rinde asırlarca etkili olmuş, İslamî, yani sûfîyâne unsurlarla milli, yani eski 
Türk halk edebiyatı geleneğini kaynaştırmıştır ki, Anadolu Abdallarının 
bugünlere taşıdığı türkülerde bu geleneğin izlerini görmemek mümkün 
değildir.23 
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24 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Robert Mantran, Cem Yayınevi, İstanbul, 1995, C. 2, 
s. 394-395.
25 Oğuzlar, Faruk Sümer, s. 197.

Osmanlı’da aydınlar çevresine sığınmış yüksek düzeyde şairin aris-
tokrat saygınlığı, İmparatorluğun Türk eyaletlerindeki pek çok sayıda ay-
dın ya da yarı aydın, halk şairlerinin varlığını unutturamamıştır. Onların 
seslendiği çevre, saray şairlerinden çok daha geniştir. Bu şairler genellikle 
şiirlerini sözlü yollardan ilettiklerinden, bugün belki pek azı korunabilmiş, 
ama bu eserlere ilgi Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak çok daha 
fazla artmıştır. Bugünün Türkiye’sinde halk şairlerinin eserlerine yönelik 
ilgi bu eserlerin gerçekten ulusal nitelik taşımalarından ileri gelmektedir. 
Nitekim Bektâşîlerin ‘Hak mezhep’ dışı bir nitelik taşıyan mistik halk tari-
katı alabildiğine bol şair yetiştirmiştir. Bunların en ünlüleri Kaygusuz Ab-
dal (XV. yy.)24 ve Pir Sultan Abdal (XVI. yy.)  olmuştur.

Bu gelenek; kendi dilini dahi kullanmayarak kendi kavmine yabancıla-
şan Selçuklu Sultanlığı’nın parayla tutma Frenklerin haç işaretli kanlı kılıçla-
rıyla katlettiği Anadolu Türkmenlerinin, Hırvat asıllı Kuyucu Murat Paşa’nın 
kuyulara doldurduğu Anadolu insanının acılı yazgısının geleneğidir.

Koskoca bir imparatorluğun asıl dayanağı ve anavatanı olan 
Anadolu’da; kıtlıklar, salgın hastalıklar ve yıllarca süren savaşların izleri bir 
türlü kapanmamıştır. Cezayir, Tunus, Trablus gibi yerler için Anadolu’nun 
en babayiğit gençleri toplanmış, binlerce gencin önemli bir kısmı bir daha 
dönmemek üzere Yemen’e sevk edilmiş, Anadolu insanı ve serveti görül-
memiş bir şekilde harcanmış, Edirne’de, Manastır’da, Şam’da, Bağdat’ta 
askeri idadiler kurulmasına karşılık Sivas’tan İzmir’e uzanan koskoca 
Anadolu corafyasında tek bir askeri idadi kurulmamış, Türkmenler maddi 
olarak telafisi imkansız zararlara uğramış ve giderek yoksullaşmıştır.25 

Gerek Yavuz’dan önce gerekse sonra Anadolu’da baş kaldıran Türk-
menleri kontrol etmek için izlenen yöntem tam bir vahşet olmuştur. Osmano-
ğulları, çıkarttırdıkları fetvalarla mezhep çatışmasını bilfiil körüklemiştir. An-
cak buna rağmen Anadolu halkının kendi içinde değişik mezheplerden insan 
kümeleri “Mezhep” çatışması yaşamamıştır. Buna rağmen bugünlerde bile 
kaşınabilen birşeyler varsa bunu, mezhep farklılıklarının siyasal amaçlar için 
hayasızca kullanılmış olunmasının derin izlerinde aramak gerekir.
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Türk-İslam dünyasının en büyük temsilcisi sayılan Osman-
lı İmparatorluğu’nda bir fetva Kanunî (1520-1566) döneminin ünlü 
Şeyhülislam’ı Ebussuut Efendi’ce (1545-1574) 30 Haziran 1558 tarihinde 
verilmiştir ki, bu fetva  tüyler ürperticidir:

“Soru: Kızılbaş tayfasının dinsel yasalara göre öldürülmeleri helal 
olup, onları öldürenler gazi ve onların ellerinden ölenler şehit olurlar mı?

Yanıt: Olurlar... Bu büyük bir din savaşıdır. En büyük şehitliktir.
Soruya ek: Öldürülmeleri helal olduğuna göre, Müslümanların sul-

tanlarına düşman olup Müslüman askerine kılıç çektikleri için mi, yoksa 
bir başka nedenden dolayı mı bu öldürme helal olur?

Yanıt: Hem haksız yere isyan eden kişilerdir, hem de pek çok neden-
le kâfir sayılırlar...”26

Celâlî isyanları27  boyunca eksik edilmeyen Türkmen kıyımı, tarihsel 
bir utanç olmuştur.

Alevî-Bektâşî, Kızılbaş Türkmenlerin gönlünde özel bir yer tutan Hacı 
Bektaş halkı, çevresinde kendilerini “Sünnî” olarak nitelendiren Türkmen-
ler olduğu halde bu halklar arasında en ufak bir gerilim yaşanmadığı 
gibi, Kırşehir ve çevresinde istisnasız köylerine kadar Bektâşî fıkraları 

26 Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı, Nejat Birdoğan, İstanbul, 1995, s. 243.
27 Anadolu Selçukluları döneminde “Babailer İsyanı” ile Osmanlı döneminde “Celali 
İsyanları” Anadolu Türkmenleri yönüyle iki ciddi kırılma noktası olup halk edebiyatına 
dolayısıyla ağıt ve türkülere hatta bozlaklara ciddi bir temel oluşturmuştur. Böyle olun-
ca da okurlar ve konuyla ilgilenenler açısından bu sürecin bilinmesinde mutlak yarar 
vardır.

Celal adlı bir Türkmen’in Osmanlı’ya ayaklanması, öylesine meşhur olmuştur ki 
bundan sonra Anadolu’da devlete karşı yapılan tüm ayaklanmalar “Celali” adıyla anıl-
mıştır. 

Tarihimizde “Celali İsyanları” olarak geçen uzun isyanlar dönemi boyunca, Kır-
şehir de Anadolu’nun diğer şehirleri gibi talanlardan soygunlardan bitik ve harap bir 
duruma düşmüştür. Yoğun bir göç sirkilasyonu yaşanmıştır.

Celali İsyanları, 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında ortaya çıkan, Anadolu’da 
toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasından kaynaklanan bir dizi ayaklanmalar zin-
cirini teşkil eder.

“Celali” adı, Yavuz Sultan Selim döneminde devlete başkaldıran Bozoklu “Şeyh 
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Celal” adından gelmekle birlikte, bundan sonra Anadolu’da çıkan tüm ayaklanmalar ve 
isyanlar “Celali İsyanları” olarak sıfatlandırılmıştır.

“Celal” Bozok Türkmenleri’nden olup, Turhal’da dirlik (tımar) sahibidir. 
1519 yılında “Şah Veli” ünvanıyla etrafına topladığı Alevi–Kızılbaş Türkmenleri’yle 

Bozok’ta Dulkadirliler’den Ali Bey’in oğlu Üveys’in evini basmış, Zile’de asker toplamış, 
Rum Beylerbeyi Sadi Paşa’nın üzerine yürüyerek bozguna uğratmış, yaralanan Sadi 
Paşa, Amasya’ya kaçmış, Dulkadirli Zünnûn Bey de Celalilerce  öldürülmüştür.

“Celal”; isyanının büyümesi karşısında Yavuz Sultan Selim, Rumeli Beylerbeyi 
Ferhat Paşa’ya vezirlik payesi vererek Celal’in üzerine yollamıştır. 

Dulkadirlilerden Ali Bey’le Karaman Beylerbeyi ve Rum Beylerbeyi Sadi Paşa’nın, 
Celal üzerine birlikte yürümeleri istenmiş, Dulkadirliler’den Ali Bey, Osmanlıya itaat 
gösterip Türkmenler’in çoğunu öldürüp kadın ve çocuklarını esir almıştır. Buna rağ-
men, Ali Bey’in bazı akrabaları Türkmenler’in isyanına katıldığı için hapse atılmıştır. 

Kızılırmak–Yeşilırmak arasındaki bütün bölge, ayaklanma alanı olurken II. 
Beyazıt’ın Şehzade Ahmet’ten torunu Şehzade Murat da, amcası Yavuz Sultan Selim’e 
karşı isyan hareketini sürdürmüş dahası Celal’den sonra süren ayaklanmaları uzun yıl-
lar Şehzade Murat yönetmiştir. 

Yavuz Sultan Selim, babasını zorla devirip tahta oturduğunda, kendisine karşı 
saltanat hakkı öne süren Şehzade Mehmet de isyanları körükleyip kendi saltanat da-
vasına alet istemiştir. 

Yavuz Sultan Selim’in “Celal” ayaklanmasının bastırılmasında istifade ettiği Sah-
şuvar oğlu Ali Bey, Dulkadir tahtına Osmanlılar tarafından oturtulmuş olup; Dulkadir, 
Maraş valisidir. 

Celal, 24 Nisan 1519’daki bu çarpışmalarda yakalanmış, Rumeli Beylerbeyi Sadi 
Paşa’ya götürülürken, Dulkadirli Ali Bey’in oğlu Üveys tarafından zorla teslim alınarak 
Ali Bey’e teslim edilmiş, Ali Bey de teslim aldığı Celal’in başını keserek Yavuz Sultan 
Selim’e yollamıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiğinde, hazineye para bulmak için “arazi 
tahriri”ni yeni baştan düzenlemeye girmiş bu durum tımarlı sipahilerin ve çiftçilerin yo-
ğun tepkisine yol açmış,  “Celal”le başlayan isyanların daha da genişlemesine uygun 
şartlar yaratmış, tarım ürünleri ve araziler, olduğundan fazla yazılmış, çiftçilerin ödeme 
gücü tümüyle zayıflamış, uygulanan bu yeni hükümet işlemi, Anadolu’da kızılca kıya-
metin kopmasına yetmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman, 1526 yılında Macaristan seferlerinin ilkini ve en ba-
şarılısını yaparken, Anadolu’da vergi adaletsizliğinin ve arazi yazımının uyandırdığı 
hoşnutsuzluk, birden geniş çaplı isyanlara dönüşmüştür. İsyana teşebbüs eden Bozok 
Türkmenleri’nin ileri gelenlerinin “sakalını kesmek” gibi tahrikkâr uygulamaları, isyanı 
daha da yaygınlaştırmış. Maraş, Adana, Tarsus ve İçel’i de içine alan isyanlarda bir çok 
hükümet adamı öldürülmüştür.
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Yozgat, Sivas, Tokat yöresindeki isyancılar, bir ordu çapındaki hükümet güçlerini 
bozguna uğratırken aynı zaman diliminde, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük çaba-
lar harcayan Hacı Bektâş-ı Velî’nin torunlarından Kalender Çelebi de harekete geç-
miştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan seferinden dönmesine yolaçan isyanın 
bastırılması için padişah, Vezir-i Azam İbrahim Paşa’ya özel görev vermiş ve Paşa’yı 
isyanda ciddi bir merkez konumunu üstlenen Kırşehir üzerine göndermiştir.

Meydana gelen kanlı çarpışmalarda birçok beylerbeyi ve sancak beyi hayatını 
kaybetmiştir. Anadolu’da çeşitli Türkmen kesimlerinin bu büyük isyanı ile bozguna uğ-
rayan Vezir-i Azam İbrahim Paşa, Ankara ve Kırşehir bölgesinde giderek güçlenen 
Kalender Çelebi ordusunun yenilmez derecede güçlendiğini hissederek, Kalender Çe-
lebi safında bulunan tımarlı sipahilerle gizlice ilişki kurmuş ve hepsine dirliklerini geri 
vermeye söz vermiştir.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı birliğine kattığı Dulkadir 
(Maraş) ve çevresinin tımarlıları, Osmanlı’ya tabi olduktan sonra dirliklerini kaybetmiş 
olmalarından dolayı, başlangıçta Kalender Çelebi’nin ordusunu yenilmez derecede 
güçlendirerek Vezir-i Azam’ın kapı kullarına dayanan ordusunu ilk çatışmada perişan 
etmişlerdi, birçok beylerbeyi ve sancak beyi de öldürülmüştü.

Kalender Çelebi etrafında toplanan Dulkadirli Türkmen sipahilerine, Vezir-i Azam 
İbrahim Paşa, dirliklerini geri vereceğini vaat edince, Dulkadirliler, Kalender Çelebi’den 
ayrılmışlar, Kalender Çelebi 300-500 kişilik bir gönüllü kuvvetle ortada kalmış ve ordu-
su bozulmuş, Hacı Bektâş-ı Velî’nin torunlarından Kalender Çelebi de öldürülmüştür 
(1527). 

Peçevî tarihi yazarına göre de; Kalender Çelebi ordusunun üzerine yapılan sal-
dırıda önceki çatışmada bozguna uğrayan tek bir askerin bile orduya girişi yasaklan-
mış, yenilgi üzerine konuşanların idamı emredilmiş, Dulkadir takımının boy beyleri diye 
anılan ünlü kişilerin gönlü kazanılmış, onların soylarından olan “Türkmen eşkiyası-
nın” ötekilerinden uzaklaştırılmasına çalışılmıştır. Türkmen vilayetinin Osmanlılarca 
fethedildiği sırada, tımarları elinden alınan Türkmenler’in Kalender Çelebi ordusuna 
katıldığı görüldüğünden, dirlikleri geri verilerek yüzleri güldürülmüş, Kalender Çelebi 
ile Dulkadirliler’in işbirliğinin önüne böylece geçilmiştir. Peçevî İbrahim Efendi’nin Ali 
Efendi tarihinden aktardığı bilgilerde; Kalender Çelebi’nin başlattığı isyasının boyutları 
hakkında ciddi ipuçları vardır. Olaylara tümüyle Osmanlı lehinde yaklaşım gösteren bu 
kaynağa göre; Kalender Şah o kadar güçlenmiştir ki kalabalık bir topluluğun başı duru-
muna gelmiş, böylesi bir itibar da o güne kadar hiçbir asiye nasip olmamıştır. Bu kay-
nağa göre; “ışık ve abdal” diye anılan inancı ve eylemi bozuk kimseler de Kalender’in 
etrafında toplanmış, 20-30 bin kadar eşkiyadan oluşan büyük bir çete meydana gel-
miştir. 

Esasen Celali ayaklanmasından sonra ayaklanmalar birbirini takip etmiş, fakat 
bunların hiçbiri Bektaşi tarikatının başı Kalender Çelebi’nin isyanı kadar tehlikeli ol-
mamıştır. 
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Kalender Çelebi yakalanıp başı kesilmek suretiyle öldürülmüş, isyanı bastıran 
Vezir-i Azam İbrahim Paşa da İstanbul’a dönünce ödüllendirilmiş; yılda 1200 akçe olan 
hasları 2 milyona çıkartılmıştır. 

Türk köylü halkının kendi devletine, padişaha karşı açıkça isyan etmiş olduğunu 
kaydetmeleri, o zamanın tarihçileri için gerçeği yazmak  imkansız olduğundan  Os-
manlı yazarları  bu hadiseleri “Kızılbaş Ayaklanması” gibi bir tanımla geçiştirmelerdir. 
Köylü-Türkmen ayaklanmacıların Sünniliğin dini kurallarına pek de tutkun olmadığı 
bilinmekle beraber, ayaklanmaların salt  mezhepsel bir boyuta taşınmasında, Osmanlı 
tarihçilerinin gerçeği saptırmaları etken olmuştur. Ancak bu durumun gerçekle ilgisi bu-
lunmamaktadır. Bütün gerçekler Akdağ’ın da belirtiği gibi; Enderun iktidarı yardakçı ya-
zarlarının kayıtlarından bile kolayca anlaşılmaktadır. Kaldı ki isyancılar, Alevi-Kızılbaş 
Türkmenleri olsa bile çıkardıkları isyan bir mezhep ayrılığı iddiası değildir. Zira böyle 
olsaydı Anadolu’daki Sünni halk da bu işe karşı koymaya kalkar, iki hasım mezhep 
arasında kanlı çarpışmalar çıkardı. 

Nitekim Kanuni Sultan Süleyman devrinde isyan hareketlerinin bastırılmasından 
sonradır ki, İran’a akın akın göç etmekte olan ve Şah İsmail’e sevgi besleyen Anadolu 
Şii ve Alevilerini Hacı Bektaş ocağına bağlama faaliyetleri içine girilmiş, ama buna 
rağmen Şah İsmail soyunun halk üzerindeki nüfuzu gene de kırılamamıştır. 

Bugün halen Anadolu’da Şah İsmail’in “Hatâî” mahlasıyla yazdığı Türkçe şiirler 
dillerde dolaşmaktadır ki Yunus Emre geleneğini de yansıtan bu şiirler Alevî-Bektaşî 
dünyasının güçlü nefeslerinden olup, Kırşehir abdallarınca da benimsenmektedir.

Bektaşi babalarına çok saygı duyan çiftçi ve halk kitlelerinin arazi yazımındaki 
adaletsizliklere, vergilerin ağırlaşmasına kulak tıkayan Osmanlı yazım memurlarının 
halka hakaret eden tutumlarına karşı Türkmenler, Bektaşi babalarıyla birlikte diren-
mişlerdir. 

Anadolu’nun dirlik ve düzenliğinde, ulusal kimliğinin korunmasında emeği olan 
Türkmenler’in Osmanlı’ya başkaldırışının gerçek nedeni, hemen bütün sağlıklı kay-
naklarda içine itildikleri sefalet olarak gösterilmektedir.

Bu isyanlarda; çok gelişmiş olan Osmanlı Devşirme Ocağı ile Türk kavminin 
mahrum bırakıldığı siyasi haklarını elde etmek gibi bir amacın izleri de görmezlikten 
gelinemez. 

Nitekim bu isyanlardan sonra İran ve Arap gibi halkları bu duruma düşmekten 
bir nebze olsun kurtulmuşlar, Kapıkulu Ocağı’nın atlı birliklerini önemli ölçüde ele 
geçirmişler, birçokları sancak beyliği ya da beylerbeyi mertebesine kadar yüksele-
bilmişlerdir. 

Bu dönemin “Mühimme Defterleri” yazışmaları ve çeşitli illerin “Kadı Sicilleri” Ana-
dolu halkının feryatlarıyla ve şikayetleriyle dolmuş, Türkmenler bu şikayetlerden ge-
nellikle sonuç alamamış, sancak beyleriyle Türkmenler arasında kapatılması mümkün 
olmayacak uçurumlar oluşmuştur. 
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Birçok kaynakta Beylerbeyi, sancak beyleri, kadılar, voyvodalar ve öteki devlet 
görevlilerinin Türkmenler’e yönelik aşağılayıcı tutum geliştirdikleri, yağ, bal, odun gibi 
malları köylüden zorla aldıkları belirtilmekte, adaletnâmeler de bu kaynakları doğrula-
maktadır.

Şiilik tarihsel olarak Araplarla  ilgili bir olgudur. Katıksız bir biçimde Arap olan Pey-
gamber ailesinin meşruiyetini kendine örnek almıştır. Doğrudan Ali’nin soyundan gelen 
imamların dili, tıpkı dinsel edebiyatın dili gibi, Arapça’dır; Şiiliğin kutsal yerlerinin büyük 
çoğunluğu Arap topraklarındadır. Büyük ayetullahlar çoğunlukla Peygamber sülalesin-
den gelenlerin adlarıyla anılırlar, yani “Seydi”dirler. Büyük ayetullahların çoğu da Arap 
soyundan gelmişler ve Arap diline eksiksizce hakimdirler. XVI. yüzyılın başlarında Şi-
ilikle Şamanizmi yoğuran ve Türkmen kabileler (Kızılbaşlar) içinde kök salmış bir tari-
katın ruhani lideri, günümüzdeki İran topraklarını ele geçirmiş ve Safevi Hanedanı’nı 
kurmuştur. Türkçe konuşan bu yeni egemenler; istikrarlı bir devlet inşa etmek için 
kabile ve tarikat kökenlerinden kurtulmak zorundaydılar. Devlet dini olarak Sünniliğe 
kıyasla birliklerinin inancından daha az Heterodoks olan İmamiyye Şiiliğini (doğrudan 
Muhammedin soyundan gelen on ikinci imamın geri dönüşünü bekleyen akım) seçtiler. 
Şiilik o dönemde o kadar az İranlıydı ki, Safeviler İran’da devlet uleması yaratmak için 
günümüzdeki Güney Lübnan’ın (CemelAmil bölgesi) ve Basra Körfezi’nin (Bahreyn) 
Arap ulemasına çağrı yaparak, İran’ın Şiileştirilmesi ve  egemen bir  devlet örgütünün 
inşası sürecini oluşturmuşlardır.

Kendisi de bir Türk olan Şah İsmail’in iktidara gelişi, Osmanlı sarayı için 
Anadolu’daki Türkmen ayaklanmalarının dinsel ayağı yönüyle endişenin ötesinde açık 
bir tehdit olarak  görülmüştür.

Esasen Şah İsmail Anadolu Alevisi’nin İslamlıktan ne beklediğini iyi sezinlemiş, 
göçebe Türkmenlerin baskıya alışkan olmayan ruhuna Sünnî kuralların ağır geldiği-
ni görmüş, onların atalarından gelen inançlarını atamayacaklarına da inanmış, hele 
de ağdalı Osmanlı dilinin bu Türkmenlere hiç uymadığının iyi farkına varmıştır. Zaten 
Şah İsmail’in kendisi de halk ozanları gibi deyişler söyleyip çalan, Türkmenler’in eski 
yaşantılarındaki gibi törenler düzenleyen, bu törenlerde Şaman Bab’larının kokusunu 
duyuran, dertlerini dinleyen biridir ve bu yüzden Anadolu Türkmenleri’nin çok önemli 
bir kısmına önder olup çıkmıştır. Anadolu Alevileri; din dili Arapça, yazı dili Farsça olan 
Osmanlılarla, her türlü dili Türkçe olan Safevîler arasında bir seçim yapmak zorunda 
kalınca, doğal olarak Farsça şiirler söyleyen Yavuz Sultan Selim yerine, Türkçe deyiş-
ler söyleyen Issı Şah İsmail’i seçmişlerdir.

1512’de babasını öldürerek tahta oturan Yavuz Sultan Selim, Mısır’ın fethi ile 
halifelik şanını da alınca, Anadolu’da Türkmenler arasında yaygın olan hoşgörüyü ve 
humanizmi de içinde barındıran geleneksel yaklaşımı tümüyle karşısına almıştır. Hali-
felikle birlikte devlet yapısı içinde oluşan Arap-Acem egemenliği, Türkmenleri tümden 
kendisinden soğutmuştur. Kendisi de bir Türk hükümdarı olan Safevî devletinin başı 
Şah İsmail’in Bektaşî ve Alevî düşüncelerine yakınlık göstermesi, Arap-Acem dili yeri-



��

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

ne Türkçe’yi resmi dil olarak benimsemesi, Anadolu Türkmenleri arasında sempati ya-
ratmış, dolayısıyla Yavuz Sultan Selim için Anadolu’da kurtarıcı gözüyle görülen Şah 
İsmail’i kaçınılmaz bir hedef haline getirmiştir. Ne var ki Yavuz Sultan Selim, daha Şah 
İsmail’le hesaplaşmadan önce her yerde mantar gibi biten Türkmenleri hedef almış, 
bu Alevî-Kızılbaş Türkmenlerin katlinin vacip olduğuna ilişkin Şeyhülislam fetvaları ver-
dirmiş ve Çaldıran Savaşı’na gitmeden önce Anadolu’da korkunç bir Türkmen kıyımı 
yaptırmıştır. 

Yavuz Sultan Selim’in başlattığı Türmen kıyımının büyüklüğü, Şah İsmail’le 
hesaplaşmak için can atan Sultan’ın ordusunun arkadan çevrilme endişesiyle de 
yakından ilgili olmuştur. Bu isyanlar, Yavuz zamanından sonra Kanuni döneminde 
de devam etmiş, aynı zamanda idari ve iktisadi bakımdan muzdarip bir hal alan 
geniş Türkmen kesimleri üzerinde imam, mehdî, halâskâr, mürşit fikirlerinin derin 
etkileri olmuş, her defasında kırılmışlar, sağ kalanları ise dağlara, ocaklara ve orman 
içlerine çekilmişlerdir. 

Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’e yine onun yöntemiyle karşılık vererek, 
Çaldıran’a giderken, olayı “Şiiler’e karşı savaşan gazilerin kâfirlere karşı savaşı” 
şeklinde sunmuştur.

Safevî hanedanı şark ve garplarındaki Sünnî Türk devletlerine mukavemet ede-
bilmek için İran’daki Şiiliği bir devlet mezhebi şekline sokmaya çalışırken buna karşılık 
Osmanlı Devleti de Sünnîliğe sarılmış, Safevîler’in Anadolu ve Rumeli’deki kuvvetli 
propagandasına sert bir mukabelede bulunmuştur. Din görüntüsü  altında yürütülen bu 
ölümüne mücadelenin altında gerçekte siyasi menfaatler var olmuştur.  

1514’te Şah İsmail’i Çaldıran’da kıstırıp mağlup ederken Asya’da güçler denge-
si Osmanlı Devleti lehine değişmiş, Mısır seferleriyle de Memlük Devleti yıkılmıştır 
(1517).

Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’in ordusu menşei bakımından en az Selim’in or-
dusu kadar Türkler’den oluşmaktaydı.

Yavuz, Çaldıran dönüşünde de Anadolu Türkmen Alevileri üzerinde açık bir soy-
kırım başlatmış, Molla Bitlisli İdris kanalı ile yüceltip görk verdiği Şafi Kürt beylerinin 
yardımı ile Kızılbaş Türklerin büyük bir kesimini öldürtmüş, böylece Doğu Anadolu 
Bölgesi parça parça Şafileşip Kürtleştirilmiş, Türkmen Alevi sayısı azaltılmış, bir ara 
yeniden toparlanan Şah İsmail, Doğu Anadolu’ya yönelip Diyarbakır’ı kuşatmışsa da 
Erciş, Sarısu yöresinde Şeref Han yönetimindeki Hizan, Meke, Şirvan ve Sason Kürt-
lerine yenilmiştir.  

Dulkadirli Beyliği tahtına Osmanlılarca oturtulan Ali Bey, Çaldıran Savaşı’nda Şah 
İsmail’e karşı Osmanlı’nın öncü kuvvetleri arasında yeralmış, kendisine Dulkadir ülkesi 
vaat edilmiş, amcası Alaüddevle Bey’in üzerine yollanmış, bu başarısı ve Osmanlı’ya 
sadakatinden dolayı da (sonradan Osmanlılarca hile ile öldürülmüştür) kendisi Dulka-
dir Beyliği’nin başına getirilmiştir. 

Halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçişi ile birlikte, Osmanlı devlet yönetiminde 
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anlatılıp, Bektâşî ozanları dinlenir. Geleneksel Hacı Bektaş etkinliklerine 
Kırşehirliler büyük bir katılım gösterir. Alevî, Kızılbaş, Bektâşî zümreleri 
ile ilgili mezhep taşkınlığı Kırşehir’de hiçbir suretle taban ve taraftar bu-
lamamıştır.

Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eğeri kaltak Osmanlı,
Eken de yok biçen de yok,
Yiyende ortak Osmanlı.28 

deyişini söyleyen Türkmenler, Prof. Dr. Faruk Sümer’in anlatımıyla; “Os-
manlı son asırlara kadar Anadolu insanını ve servetini, görülmemiş bir 
israfla harcamış, fakat ona hiçbir şey vermemiştir. Bu yüzden Anadolu 
Türkleri yoksul ve geri kalmış bir cemiyet, Anadolu da harap bir memleket 
haline gelmiştir.”

Anadolu, tarihi boyunca öyle olaylar yaşamıştır ki söylenen türkü-
lerin, bozlakların ve tesellemelerin ve hatta deyişlerin dilinde bir başka 
aydınlanır olmuştur:

teokratik (dinsel) kimlik devlet işleyişine hakim olmuş, şeriat yasaları da önemli ölçüde 
yürürlüğe girmiştir. 

Baştan beri Türk sultanları ve yüksek tabaka, İslamiyet’e aykırı olan Şaman 
hatıralarını canlandıracağı endişesiyle İslam’dan önceki kültür ve geleneklere ilgisiz 
kalmışlar, Müslüman Türkler’i İslami esaslara göre yönetmek amacıyla ele geçirdikle-
ri şehirlere, İran ve Arabistan’dan İslam uleması getirtmişlerdir. Devlet tarafından da 
desteklenen bu ulema, eski Türk geleneklerine karşı son derece acımasız bir tutum 
takınmışlardır. Oysa Türkmenler, İslamlığı katı şeriat kuralları içinde değil, yumuşak 
bir mana ile algılayarak, Müslümanlığı mutasavvıf Türk dervişlerinin telkinleriyle ka-
bul etmişler ve hala eski Türk geleneklerine ve Şamanî inançlara bağlı kalmışlardır. 
Sonuçta devlete karşı çatışmacı bir tutum takınmışlardır. Ortaçağ boyunca meydana 
gelen ayaklanmaların en ciddi sebeplerinden birisi budur. Artık Anadolu’da Pir Sultan 
Abdallar, Şeyh Bedreddinler çıkacak, sevilecek ve benimsenecek, yerlerinden yurt-
larından edilen ve Çukurova’dan Bozok’a sürülen Avşarlar’ın şairi Dadaloğlu; “Hak-
kımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir.” diyecektir. (Geniş 
bilgi ve ilgili kaynakçalar için bkz., Küçük Asya’nın Kır- Şehri, Adnan Yılmaz, Kırşehir 
Belediyesi Kültür-Tarih Yayınları Serisi 1, Ankara, 2006, s.139-162.)
28 Oğuzlar (Türkmenler), Prof. Dr. Faruk Sümer, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967 s.1.
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“Yunus Emre der hoca,
Gerekse var bin hacca,
Hepsinden en yüce, 
Bir gönüle girmektir” 

deyip, sofuluğu yeren Yunus;

“Gitti beyler mürveti,
Binmişler birer atı
Yediği yoksul eti,
İçdügü kan oliser”

deyip, beyleri gelecek yüzyıllara şikayet eden Yunus!..
Mevlâsına; 
“Abdal olup çağırayım seni” 

diyen Yunus;
“Su dibinde mâhi (balık) ile sahralarda âhû (ceylan) ile, 
Abdal olup yâ Hû ile çağırayım Mevlâm seni.” 
 
“Başında aklı olan hurilerle iş etmez,
Hurilere aldanmaz, kâr ile gözden geçer.”

diyen Yunus...

“Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil, 
Yetmiş iki millet dahi, 
Elin yüzün yumaz değil.”

diyen Yunus.

“Sen sana ne sanırsan ayrığa da onu san, 
Dört kitabın ma’nisi budur eğer var ise”

diyen Yunus.

Osmanlı kadılarına karşı:
“Fetva verir yalan yulan,
Domuz gibi dağı dolan,
Sırtına vururum palan 
Senin gibi hayvan var mı?”

diyen Pir Sultan...
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“Kazanda katranların kaynarmış,
Yer altında balıkların oynarmış,
On bu dünya kadar ejderin varmış,
Şerbet mi satarsın yalancı mısın?”

diyen Azmi...
             
“Bir cehennem kazdık gayetle derin,
Laf ötesi ile eyledik tezyin,
Kıldan gayet ince kılıçtan keskin,
Üstüne bir köprü mizan eyledik
....... böyle cilvelerle vakit geçirdik,
Bu embiya ile çok iş bitirdik”

diyen Harabi...

“Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın dağlar bizimdir” 

diyen Dadaloğlu...
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        Türküleri, Destanları ve Ağıtları 
        Düğünlerde Yaşattılar

“Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.”

Kırşehir Abdalları daha yakın zamana kadar gezginci olmalarından 
dolayı Anadolu çiftçisiyle içli dışlı olmalarına rağmen tarımla hiç uğraşma-
mışlar ve tek gelir kaynakları düğünlerde icra ettikleri türkü sanatı olmuş-
tur. Bunlardan bazıları son dönemlere kadar sünnetçilik de yapmışlardır.

Celâlî hareketlerinin nispeten son bulduğu süreçte, kışın Mardin’in 
güneyindeki çölde kışlayan, yazın Erzurum–Erzincan arasındaki yay-
laklarda yaşayan eski Ak-koyunlu elinin kalıntısı “Boz Ulus’a mensup 
Türkmenler”  Orta Anadolu’ya gelmiştir (1613). Eski yurtlarında çok az bir 
kesimi kalmıştır. Esasen Boz Ulus, XVI. yüzyılda mahalli idarecilerin ek-
tirmek ve köyler kurmak suretiyle yaylaklarının daraltırmasından şikayet-
çi olmuştur. Hükümet, Boz Ulus’un Orta Anadolu’ya gelişinden memnun 
olmamış, Karaman ve Anadolu Beylerbeyine fermanlar gönderip geldik-
leri yere gönderilmesini emretmişse de, bu emir hiçbir zaman uygula-
namamış, Boz Ulus da Orta Anadolu’da kalmıştır. Boz Ulus’a bağlı bazı 
oymaklar, vergi borçları yüzünden Adalar Denizi kıyılarına ve Balıkesir 
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taraflarına kadar gitmişlerdir. Orta Anadolu’da ve Batı Anadolu’da “Türk-
men” adlı oymakların görülmesi, Boz Ulus’un gelişi ile de ilgilidir. Boz 
Ulus’a bağlı “Karaca Kürt” Türkmen oymağı ile yine Türkmen “Kurutlu” ve 
diğer bazı oymaklar Kırşehir’i yurt tutmuşlardır ki, gerek Orta Anadolu’da 
gerekse Batı Anadolu’da bugün “Türkmen” adını taşıyan köy halklarının 
çoğu Boz Ulus’a mensuptur.29 

Bu aşiretlerin Kırşehir’e yerleştikleri yıllarda yerleşik halkın çocuk-
larının hemen tümü o zaman iyiden iyiye gezginci bulunan Abdallarca, 
“çalgıcı ekip” lerinin de yer aldığı düğün havasında sünnet edilmiştir. Öyle 
ki o zamanlar çocuklarını sünnet ettirecek aileler köylerine Abdalların gel-
mesini beklerlerdi. Bu süreçte değil düğünler, “sünnet”ler bile geleneksel 
türkü kültürünün yaşatılmasına vasıta olmuştur. “Abdal” her koşul ve şart 
altında Türkmen’in düğün, dernek geleneğinin “olmazsa olmazı” olmuş-
tur.

Tüm bu paylaşım sürecinde Türkmen aşiretleriyle Abdallar arasında 
en küçük bir sorun yaşandığına hiç kimse tanık olmadığı gibi, kentin çok 
eski yerleşik unsurlarınca da; “Abdallar, Karacakürt oymağına mensup 
Türkmenler” olarak nitelendirilmektedir.

Neredeyse tüm Anadolu’da söylene gelen; “Abdal düğünden, ço-
cuk oyundan usanmaz.” sözü, Abdalların tüm yaşamlarının düğünlere 
endekslendiğini anlatması bakımından hayli önem taşımaktadır. Yine; 
“Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.” özdeyişi Abdalların bir başka 
özelliğine, “gezginci”liğine vurgu yapmaktadır.

Esasen; Neşet Ertaş’ın hayatını olanca açıklığıyla anlattığı kendi 
dörtlüklüklerinde, Kırşehir Abdallarının benzer yaşamının ipuçlarına da 
ulaşmak mümkündür:  

Bin dokuz yüz otuz sekiz cihana, 
Kırşehir’in Kırtıllar köyünde geldin dediler. 
Babama Muharrem, anama Döne, 
Dediysen atayı bildin dediler.
 

29 Oğuzlar (Türkmenler), Prof. Dr. Faruk Sümer, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967 s.1.
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Dizinde sızıydı anamın derdi, 
Tokacı saz yaptı elime verdi.
Yeni bitirmiştim üç ile dördü,
Baban gibi sazcı oldun dediler.
 
O zaman babamdan öğrendim sazı, 
Engin gönül ile Hakk’a niyazı. 
O yaşımda yaktı bir ahu gözlü, 
Mecnun gibi çölde kaldın dediler.
 
Zalim kader devranını dönderdi, 
Tuttu bizi Çiçekdağı’nın İbikli köyüne gönderdi. 
Parmağıma ziller taktı dönderdi, 
Oynadım meydanda köçek dediler.
 
Anam Döne, İbikli köyünde ölünce, 
Beş tane öksüz yetim kalınca,  
Beşimiz de hep perişan olunca, 
Babamgile burdan göçek dediler.
 
Yürüdü göçümüz Çiçekdağı’nın Kesek köyüne doğru, 
Bu hâlı görenin yanıyo bağrı, 
Üç aylık çocuğun çekilmez kahrı, 
Bunlara bir ana bulun dediler.
 
Elimizinen Yozgat’ın Kırıksoku köyüne vardık, 
Bize ana yok mu diye sorduk, 
Adı Arzu derler bir ana bulduk,  
İşte bu anadır buldun dediler.

En küçük kardeşi kaybeyledik.  
Onun için gizlice ağladık, 
Üstelik babamı asker eyledik. 
Yine öksüz yetim kaldın dediler. 
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Zalim kader tekmilimizi şaşırttı,
Ha’be verdi dalımıza deşirtti,
Yardım etti Yerköy’üne göçürttü,
Biraz da burda kalın dediler.
 
Yerköy’ünden Kırıkkale’ye geldik, 
Babam saz çalarken biz cümbüş çaldık, 
Kırşehi r’e varınca kemanı çaldık, 
Aferin arkadaş çaldın dediler.

Yarin aşkı ile arttı hep derdim, 
Babamı bir yare dünür gönderdim, 
Başlığı çok istemişler haberin aldım, 
İstemiyo seni yarin dediler.
 
Kırşehir’de yedi sene kalınca, 
Düğün düzgün hepsi bize gelince, 
Ne yapsın çalgıcı arkadaşlar, yer daralınca, 
Ankara’ya gider yolun dediler.
 
Geldim Ankara’ya Veysel’i buldum, 
Epeyce eğleştim yanında kaldım, 
Yüz lira verdi bir pamuk yatak aldım, 
Ettiysen böyle buldun dediler.
 
Bir ev kiraladım münasip bir yerde, 
Kaldık ağam kardaş hep Kırşehir’de. 
Bu aşk vurdu hançerini derinden,
Çaresin bulamazsan ölün dediler.
 
Yarin aşkı ile döndüm şaşkına,
Her zaman içerim yarin aşkına, 
Canan acımaz mı garip dostuna, 
Bunu da içeriye at dediler.
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Anadolu’da 1960 ve 70’li yıllarda geçimini sadece çifçilikle sağlayan 
köylülerle, Abdalların; şehirde değişik alışveriş dükkanları ya da mağa-
zalarıyla “hasattan hasata ödeme” anlayışındaki borç ödemeleri birbirine 
benzerdi. Köylüler buğday, arpa gibi ürünlerini hasat ettikten sonra borç-
larını öderken, Abdallar da düğün mevsimlerinin başlamasıyla ve yine 
yaz ayıyla birlikte kıştan kalma borçlarını öderlerdi.

Özellikle belirtmekte yarar var ki; bozlak ve türkü geleneğinin yaşa-
tılmasında düğünlerin önemli bir yeri vardır. Düğünlere çağrılan Abdalla-
rın etrafında oluşan düğün meclislerinde oyun havaları ile bozlaklar; “az 
şenlenelim az da hüzünlenelim”  dercesine ve genellikle içkili olarak bir 
arada icra edilirdi.

Düğünlerde “çalgıcı ekibi”nin türkü ve oyunlarına; davul, zurna, divan 
sazı, bağlama, keman, darbuka, kaşık eşlik etmekteydi.   

Düğünlerde ilk fasıl, ince sazlarla başlar, fasıldan önce divan sazı 
ve keman eşliğinde göç, iskan, savaş, gurbet, gibi ağır bozlak havaları 
söylenir, sonra davetlilerin ve sofrada bulunanların istedikleri türkülere 
sıra gelirdi.

Özellikle orta Anadolu bölgesinde akşamdan içkili, çalgılı düğün eğ-
lenceleri sabaha kadar sürer ve tan yeri ağarırken konuklara “Dan (Tan) 
Pilavı” ikramı yapılırdı. Yörede, özellikle de Keskin yöresinde sözü edilen 
“Dan pilavı” ikramı sırasında ince çalgı olarak nitendirilen saz ve kemanın 
kesinlikle kullanılmadığı ve sadece davul, zurna eşliğinde çalınıp söyle-
nen; “Aman sabah oldu da dan yerleri atıyor” türküsüyle sabahın oluşu da 
duyurularak, her yan uyandırılır ve akşamdan başlayan düğün muhabbeti 
sonlandırılmış olurdu ki; Kırşehir Abdallarınca “Dan pilavı türküsü” olarak 
da bilinen ve bozlağı da çağrıştıran, ağır bir havada düğünlerde söylenen 
türkü şöyledir:

Aman sabah oldu da dan yerleri atıyor,
Destur vermiş cümle kuşlar ötüyor.
Aman herkes sevdiğini de Kamberim,
Öğsüzüm, yetimim almış yatıyor.
  Uyan her derdine yandığım Kamberim,  
  Öğsüzüm, yetimim, garibim sen uyan.
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Aman bir dan yıldızı doğdu, 
Dünkü geceden de dan yüzüne,
Ben bu candan geçtim senin yüzüne
Vurdum da Kamberim iki dizime.
  Uyan her derdine yandığım Kamberim,  
  Öğsüzüm, yetimim, garibim sen uyan.

Keskinli Hacı Taşan’da bu türkü biraz farklı dörtlükleri içermektedir:
 
Sabah oldu da tan yerleri atıyor,
Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor,
Herkes sevdiğini de almış yatıyor,
Uyan hey derdine yandığım uyan.

Sabah oldu da tan yerleri ışımış,
Şavkı düşmüş gül benizi üşümüş,
Güvenmeyin fani dünya boşumuş,
Uyan hey derdine yandığım uyan.

Abdallara düğün boyunca verilen bahsişler içlerinden birisinde, ge-
nellikle de en yaşlılarında toplanır, düğün sonunda bahsiş bölüşümü; 
sakin bir ağaç gölgesinde  ve genellikle de su bulunan bir yeşil alanda, 
kendilerine çektikleri içkili bir ziyafet sırasında yapılırdı. Para ortaya dö-
külüp sayılır ve bölüştürülürdü.

Zurnacı Ayvaz Usta bahşiş bölüşümüne ilişkin bir anısını şöyle an-
latmaktadır:

“Bundan 20-25 sene önce Dinekbağın’da Çakmaklar’ın bir düğününe 
gittik. Paralar bende toplandı. Düğün bitiminde oturup paraları bölüştük. 
Benim üzerimde bir kadife pontolon vardı. Düğünden sonra onu çıkartıp 
başka elbiseler giydim. O kadife pantolon biraz eski olduğu için epey 
bir süre giymedim. Aradan 5-6 ay geçti. Bir gün keklik avına giderken 
o kadife pantolonumu giydim. Bir baktım ki, cebimde buruşmuş ve kat-
lanmış 500 lira var. Düşünürken düşünürken, o paranın Dinekbağın’daki 
düğünden kaldığını hatırladım. Arkadaşlarımı toplayıp durumu anlattım 

Kırşehir Abdallarından bir 
zamanlar sünneçilik de ya-
pan meşhur Zurnacı Ayvaz 
Usta (Başaran)
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ve aramızda bölüştük.”30

Abdallarda temel ihtiyaçları dışında arta kalan paralarını biriktirme 
dolayısıyla “tasarruf” etme alışkanlığı (şimdilerdeki sosyolojik değişimi 
görmesek de) hemen hiç yok gibidir. Bu yüzdendir ki çevrede para tutma-
yanlara “Abdal gibi gün bulup gün yer.” benzetmesi yapılır. Son derece 
kanaatkar olan Abdallarda; “Çok verip azdırmasın, az verip bezdirmesin.” 
deyişi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kendilerini de derinden etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik deği-
şimin özellikle de günlerce süren ve “Abdalsız yapılmayan” düğün gele-
neklerindeki değişimle birlikte; “gün bulup gün yiyen” Abdallarda yaşam 
endişesi başlamış, yeni kuşaklar için geleneksel “zanaat belletme” yolu 
terk edilir olmuş, başkaca iş kollarına doğru arayışlar başlamıştır. Abdal-
larda; babadan oğula hiç istisnasız intikal eden, geleneksel meslekleriy-
le eşdaş yaşam sürdürmek anlayışı, alabildiğince zorlaşmıştır. Burada 
belirtmekte yarar vardır ki, bu iş kolları, eskiden icra ettikleri sünnetçilik, 
sepetçilik gibi işler de değildir.    

Günlerce süren düğün geleneğinin kısa süreli salon düğünlerine 
dönüşmesiyle birlikte bariz bir işsizlik yaşamışlar ve çok ilginçtir ki yeni 
iş bulmak için, yerleşmek üzere kendi memleketlerini değil, İzmir başta 
olmak üzere başkaca metropolleri tercih etmişlerdir. Son yıllarda bu züm-
reler, Kırşehir’den götürdükleri ‘onyx’ taşını, başka yörelerdeki hediyelik 
eşya satıcılarına pazarlamak, hurda metal alıp satmak gibi işleri yapma-
ya yönelmişlerdir. Son yıllarda gençlerini, gerek özel sektörde gerekse 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettirebilmek için yoğun çaba har-
camaktadırlar.  

Kırşehir dışına çıkıp küçük çaplı ticari faaliyetlerde bulunanlar, yaz 
mevsimiyle birlikte yeniden Kırşehir’e gelmekte ve düğünlerde iş ara-
maya koyulmaktadırlar. Kırşehir Abdalları yerleştikleri yerlerde genellikle 
topluca yaşamaktadırlar.

30 Kırşehir’in Günışığı Dergisi, “Abdal Olmak Zor Zanaat”, Adnan Yılmaz, Ocak 2005, 
Sayı:7, s. 38.
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Yıl 1946.Kırşehir Çarıklı Çiftliğinde bir sünnet düğünü. Resimdeki sazcı Abdal İbrahim 
Ertek, Köçek ise Abdal İsmail Ertek.

Yıl 1977 Kırşehir Abdalları soldan sağa; Zafer Garip, Cahit Akdoğan, Aziz Akdoğan ve 
Salman Çöke (köçek)
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Terk Edilen “Erkek Köçek” Geleneği

Kırşehir Abdallarının düğün çalma geleneklerinde, daha yakın zama-
na kadar kendi içlerinden yatkın olanlara saz, keman, darbuka ve söz 
eşliğinde icra ettirdikleri “erkek köçek” oyunu 1980’lerden sonra tümüyle 
terk edilmiştir ki; bunda idari baskının da etkileri olmuştur. Nitekim 1970 
başlarında dönemin Kırşehir Valisi’nin erkeklerin kadın kılığında köçeklik 
yapmasını yasakladığı da bilinmektedir. Kırşehir Abdallarından meşhur 
Zurnacı Ayvaz Usta (Başaran) bu “erkek köçek” işinin terk edilişini  şöyle 
anlatmıştır:

“Eski düğünlerin en çok ilgi toplayan yanı, pullu erkek köçeklerdi. Bir 
zamanlar bir vali vardı. Eşiyle birlikte düğüne gelmişlerdi. Valinin karısı 
erkek köçeği görünce; “Erkek, etek giyip zil takar mı! Böyle rezalet olur 
mu!” diye kızmıştır. Duyduğumuza göre zamanın valisi de bundan sonra 
düğünlerde erkek köçeği yaşaklamıştır. Sonra düğünlere başka illerden 
bayan köçek getirilmiş, zamanla ondan da vazgeçilmiştir.”31

“Köçek” kadın kılığına girerek oynayan erkektir ki, Abdal erkekleri ya-
kın zamana kadar zil takarak bu “köçeklik” kültürünü yaşatmışlardır.

31 Kırşehir’in Günışığı Dergisi, “Abdal Olmak Zor Zanaat”, Adnan Yılmaz, Ocak 2005, 
Sayı:7, s. 37.
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Düğünlerde “Muhabbet”te32 hazır bulunan, entarisini giymiş Abdal er-
kek köçekler ilerleyen saatlerde bazı köçeklerin ağır havalardan kıvrak 
oyun havalarına aniden dönmeleriyle birlikte, parmaklarına zillerini takıp 
meydanlarda oynamaya başlamışlardır. Çok eskilerden bu yana erkek 
köçek meydana; “Birini de Yavrum Birini”33  türküsü eşliğinde çıkmakta, 
bunu “Develi”, “Bad-ı Sabah”,34 “Mor Koyun”, “Sap Yüklettim Kağnıya” 
gibi oyun türküleri izlemekteydi. Baş parmakla işaret parmağına takılan 
zilden çok değişik sesler çıkaran köçekler, oyun havasının ritmine göre 

32 Kırşehir’de bugün eski canlılığını koruyamasa da farklılıklar gösterse de içinde 
müzik ve oyunun hakim olduğu eğlence alemine “Muhabbet” denirdi.

33          Birini de yavrum birini,
Harmana serdim kilimi aman.
Takıver de zillerin birini,
Dönüver de meydan senindir aman.
 
Çiftini de yavrum çiftini,
Geliver de çifteli çifteli aman,
Takıver de zillerin çiftini,
Dönüver de meydan senindir aman.

Üçünü de yavrum üçünü,
Yaylada gördüm göçünü aman,
Takıver de zillerin üçünü,
Dönüver de meydan senindir aman.
 
Merdini de yavrum merdini
Kim bilir kimin derdini aman
Takıver de zillerin dördünü
Dönüver de meydan senindir aman

34     Açıl gel ömrümün yâri, yârim hey hey,
Bad-ı sabah olmadan yürü yürü.
Bad-ı sabah olmadan,
Ömrüm belalım sevdalım yürü. 

   Vardım zilin sesine yalvardım anasına,
  Dünya dolu malım olsa sarfetsem cilvesine.
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bazen de nişan parmağını zilin arasına sokarak keklik sesini andıran ses-
ler çıkarırlardı. 

Abdallar, oyun havalarının dörtlüklerindeki tekrarlara da “bitirim” de-
mektedirler.

Durumu iyi olan ailelerin “çifte köçek” tuttuğu düğünlerde, davetlilerin 
Abdala en çok bahsiş verdiği an, genellikle erkek köçeklerin meydana 
çıkıp oynadıkları zamandır. Yere atılan kağıt paraları, bazen perende ata-
rak, bazen amuda kalkarak ve sonuçta değişik oyun marifetleri göstere-
rek alırlardı.

Eskiden düğünlerde gerek köçeklerce gerekse başkaca maharetli ki-
şilerce köçek oyunun yanında, tek elle yorgan ve sini çevirme, bıçak oyu-
nu gibi özel beceri isteyen oyunlar da sergilenirdi. Kendisi de bir dönem 
düğünlerde köçeklik yapan Kırşehir Abdallarından Neşet Ertaş, aslında 
hayat hikayesini anlattığı ünlü dörtlüklerinde bu duruma şöyle dokundur-
ma yapar:

“Zalim kader devranını dönderdi, 
Tuttu bizi Çiçekdağı’nın İbikli köyüne gönderdi, 
Parmağıma ziller taktı dönderdi, 
Oynadım meydanda köçek dediler.”

Yine son yıllarda Kırşehir Abdallar zümresine dahil olmayan bazı dü-
ğün çalgıcıları, erkek köçek yerine Ege yörelerinden bayan köçek getir-
miş, bu işe Abdallar sıcak bakmamış ama buna rağmen bayan köçeğin 
bir dönem revaçta olmasıyla birlikte kendileri de zaman zaman bayan 
köçek oynatmışlardır. Artık eskilerde kalan köçek oyunlarının yerini, Kır-
şehir Abdalları kaşıklı oyunlarla doldurmaktadırlar.

Gel beni savuştur burdan yârim hey hey,
Annen hain duymadan yürü yürü, 
Gız anan kahbe duymadan,
Ömrüm, belalım, sevdalım yürü.

 Seni gidi oyunbaz cilvesine doyulmaz,
 Senin gibi oynak yar her yerlerde bulunmaz.
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Dadaloğlu ve Karacaoğlan Geleneği 
Kırşehir Abdalları Geleneği İle 
Etle Tırnak Gibi Kaynaşmıştır

Bir kısım araştırmacılarca Karacaoğlan’ın, Kırşehir’in Mecidiye (Çiçek-
dağ) ilçesinin Mamalı köyünde yetiştiği iddialarına kanıt olarak gösterilen;35

Karacaoğlan der ki kolu bağlıyım,
Ciğerciği aşk oduyla dağlıyım,
Mamalı’da36  ben bir Rıdvan oğluyum,
Kaplan postu yedeklerin kal demiş37

35 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993,  s. 13.; Kara-
caoğlan (Yaşamı, Sanatçı Kimliği, Yapıtları), Mehmet Fuat(Bengü), 2. Baskı, 1980 s. 6.
36 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Günşen, “Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecinde Türk, Soy, Boy, 
Oymak ve Cemaatleri ile Kırşehir” adlı eserinde Mamalı Türkmen Aşireti ile ilgili olarak 
Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk’ünden derlediği bilgileri şöyle aktarmaktadır:
“Osmanlı İmparatonluğu devrinde çok mühim rolleri olan ve Hazine-i Evrak hükümle-
rinden de haklarında oldukça fazla ve önemli kayıtlara rastlanan bir aşirettir. 

Daima Türkmen aşireti olarak anılan Mamalılar, oldukça hareketli bir iskan tari-
hine sahiptirler. A. Refik’in Anadolu’da yaşayan Türk aşiretleri hakkında ‘Divan-ı Hü-
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mayun-ı Mühimme Defterlerinde Mukayyet Hükümleri Havi Anadolu’da Türk Aşiretleri’ 
adlı eserinde; önce 122 sayılı hükümle Kangırı (Çankırı) Türkmen aşiretlerinin miri 
aşiretlerine itaat etmeleri istenirken, diğer Türkmen aşiretleri arasında Mamalı aşire-
tinin de adı geçmektedir. 124 sayılı hükümde ise Boz Ulus’a tabi cemaatleri kendi 
kışlaklarında kışlamaları istenirken, bunların arasında Mamalılar da vardır. 160 sayılı 
hükümde Mamalı Türkmenleri’nin Rakka tarafından iskanına karar verdildiğini, 163 sa-
yılı hükümde ise Rakka’da iskanlarından vazgeçirilerek Akdağ havalisinde iskanlarına 
karar verildiğini görüyoruz. Fakat çok geçmeden burada da oturmak istemedikleri için 
tekrar Rakka’da iskan edilmelerine karar veriliyor. 165 sayılı hükümle Rakka’ya yerleş-
mek istemeyen Mamalı aşiretinin te’dibine karar verilirken, 172 sayılı hükümle de bu 
sefer Bozok Sancağı’nda şekavet eden Cirid (Cerid), Avşar vs. cemaatlerinin te’dibine 
me’mur edildiklerini görüyoruz. 
37  Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi,  İstanbul, 1993, s.161.

dörtlüğünün bu iddialara ne kadar delil teşkil edebileceği sorgulanabilir 
olmakla birlikte, Toklumenli Âşık Sait’in ve Kırşehir Abdallarının Dadaloğ-
lu kadar Karacaoğlan’dan da etkilendikleri, üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken bir gerçektir. Esasen buna salt bir “etkilenme” demek bile yanlış 
bir çağrışım yapabilir. Etkilenmenin ötesinde, aynı yaşam çizgisinin, ortak 
yazgıların ortaya çıkardığı, kuşaklardan kuşaklara aktarılan; “Bir kültür 
geleneğinin devam etmiş olması” gibi bir yaklaşım, Âşık Sait, Âşık Sey-
fullah, Küçükkavaklı Âşık Sülük Hüseyin’de de görülegeldiği gibi Kırşehir 
Abdalları yönüyle daha uygun bir bakış açısı olur.

Karacaoğlan, genel bir kabullenişle  XVII. yüzyıl şairleri arasında gö-
rülmekle birlikte, şöhreti Azerbeycan, Kırım ve Balkanlara kadar uzan-
maktadır. Anadolu ve Osmanlı ülkesinin birçok yerini dolaşmıştır. Doğdu-
ğu ve öldüğü yerlere ilişkin bir çok görüş ortaya atılmıştır. Müjgan Cunbur, 
‘Karacaoğlan’ adlı eserinde; doğmuş olabileceği yerler hakkında bilgi ve-
rirken, Kırşehir’in Çiçekdağı’nın Mamalı köyünden de bahsetmektedir.

Araştırmacı Baki Yaşa Altınok, bir el yazması cönke dayanarak ak-
tardığı bilgilerde özetle; Karacaoğlan’ın Kırşehir ili Çiçekdağ ilçesi (Meci-
diye) Mamalı köyünde yaşayan Rıdvan adlı bir Türkmen’in oğlu olduğunu 
ve bu bölgenin derebeyi olan Sarı Haliloğlu’nun kızı Elif’e aşık olup am-
caoğulları Ömer ve Bücür ile Elif’i kaçırdıkları sırada Sarı Haliloğullarının, 
İsmail Bey Yaylası yakınlarında bunlara yetişip Elif’i aldıktan sonra Ömer 
ve Bücürü öldürdüklerini, bu sırada Karacoğlan’ın da kaçıp Toroslardaki 
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Türkmen beylerine sığındığını, korkup geri dönemediği için de Elif’in aş-
kından diyar diyar dolaştığını belirtmektedir. Baki Yaşa Altınok, cönkte ve-
rilen bu bilgileri, Yağmurlu Kale köyünden Mustafa Bektaş’ın da doğruladı-
ğını belirterek, konu hakkında söylendiği bildirilen şu şiiri aktarmaktadır:38 

 
İsmail Bey yaylasından kalkınca,
Soğuk sulu yaylalarım kal demiş.
Hiç vefa yok imiş attan, deveden,
Derde derman olmaz imiş mal demiş.

Hani benim emmim oğlu Ömerim?
Ciğerime bir od düştü yanarım,
Mamalı’yla Avşar benim tımarım,
Bölük bölük tımarlarım kal demiş.

Hani benim emmim oğlu Bücür’üm?
Yüreğime bir od düştü acırım,
Sarı Haliloğlu çeksin ecirim,
Toplu toplu alaylarım var demiş.

Derilirler üstümüze gelirler,
Haramiyiz deyi korku verirler,
Elif kızı elimizden alırlar,
Gece gündüz işim ah u zar demiş.

Karacaoğlan der ki kolu bağlıyım,
Ciğerciği aşk oduyla dağlıyım,
Mamalı’da ben bir Rıdvan Oğlu’yum,
Kaplan postu yedeklerim kal demiş.

Baki Yaşa Altınok; Elif’in aşkıyla yanıp tutuşan Karacaoğlan’ın Toros-
ları dolaştıktan sonra Mucur’a geldiğini, Sarı Haliloğlu ve Elif hakkında 
bilgiler aldıktan sonra Mucurlulara şu türküyü söyledigini belirtmektedir:

38 Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları; Baki Yaşa Altınok, Oba Yayınevi, 
Ankara, 2003, s. 52-53.
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İncecikten bir kar yağar,
Tozar Elif Elif diye,
Deli gönül abdal olmuş,
Gezer Elif Elif deyi. 

Elif’in uğru nakışlı,
Yavru balaban bakışlı,
Yayla çiçeği kokuşlu,
Kokar Elif Elif deyi. 

Elif kaşlarını çatar,
Gamzesi sineme batar,
Ak elleri kalem tutar,
Yazar Elif Elif deyi.

Evlerinin önü çardak,
Elif’in elinde bardak,
Sanki yeşil başlı ördek,
Yüzer Elif Elif deyi. 

Karacoğlan eğmelerin,
Gönül vermez değmelerin,
İliklemiş düğmelerin,
Çözer Elif Elif deyi.

Baki Yaşa Altınok; yine Karacaoğlan’ın Kırşehir’in ileri gelenlerini 
Çiçekdağı’na Sarı Haliloğullarına sevdiği Elif için ricacı gönderdiğini, so-
nuç alamayınca da; Kırşehir Abdalları repertuvarında özel bir yer tutan 
ve yıllardır biraz da değiştirilerek söylene gelen şu türküyü okuduğunu 
duyurmaktadır:

Gül yüzlü yârimden ayrı düşeli,
Her günüm bir yıla döndü, gidiyor.
Yine zindan oldu dünya başıma,
Sinem ateşlere yandı, gidiyor.
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39  Pir Sultan Abdal, Sebahattin Eyüboğlu, Cem Yayınevi, 1983 s. 57.
40 Osmanlı Devleti’nin büyük sarsıntılar geçirdiği, ortalıkta bundan yararlanan dere-
beylerin türediği, vilayetlerde valilerin halkı ezdiği, çifte vergilerin alınıp zulmün her 
çeşitinin yapıldığı bir dönemde Köroğlu haksızlığa ve zülme karşı ayaklanmış, babası-
nın gözlerine mil çektiren zalim Bolu Beyi’nin ordularını bozğuna uğratmış, o da Celâlî 
isyanları boyunca bir “Celâlî” olup celallenmiştir.

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne,
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Ok gıcırtısından kalkan sesinden,
Dağlar seda verip seslenmelidir.

Hayal hayal oldu şu bizim iller,
Dostun bahçesinde açıldı güller.
Her seher, her sabah öter bülbüller,
Sevdası serime koydu, gidiyor.
 
Aktı didem yaşı oldu revane,
Bir ateş koyuldu şimdi cihana.
Bir selâm söyleyin bari canana,
Hâlim bir Mevlâ’ya kaldı, gidiyor.
 
Karacaoğlan der ki: Durmam burada,
Sarı Haliloğlu düşürdü derde.
Güzeller diyarı şu Kırşehir’de,
Gözümden kanlı yaş aktı, gidiyor.
 
Karacaoğlan’a ilişkin araştırmalarda, Karacaoğlan’ın doğduğu ve öl-

düğü yerler hakkında oldukça farklı iddialar ortaya atılmış olup XV., XVI., 
XVII., XIX. yüzyıllarda başka başka Karacaoğlan ya da Karacaoğlanla-
rın yaşadığı kabul edilmektedir. Ama sonuçta Karacaoğlan’a ait olduğu 
söylenen ya da bildirilen şiirlerin, hemen hepsinde aynı hava ve o ortak 
temaları bulmak mümkündür.

Aynı geleneğin halkı, benimsediği bir şaire onun söyleyemeyeceği 
ya da söylemediği şeyleri kolay kolay söyletmemiştir.39

Bu durum Köroğlu’nda40  da böyledir. “Köroğlu’nun Şiirleri” yerine 
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Düşman geldi bölük bölük dizildi,
Alnımıza kara yazı yazıldı,
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu,
Eğri kılıç kında paslanmalıdır.

Köroğlu düşer mi hele şanından,
Çoğunu ayırır er meydanından,
Kırat köpüğünden düşman kanından,
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. 

 
Destanı Azarbeycan ve Anadolu’da yaygınlaşan Köroğlu, aşıkların dağarcığında 

önemli bir yer tutmuş, neredeyse dünyayı düzeltecek bir yiğit oluvermiştir. Bu dönemin 
çetebaşısının bu efsanesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden, günümüze  
kadar gelmiştir.

Mert dayanır namert kaçar (yavrey hey!),
Meydan gümbür gümbürlenir.
Şahlar Şahı divan açar,
Divan gümbür gümbürlenir.
 
Yiğit kendini öğende (yavrey hey!)
Toplar menzili döğende,
Şeşber kalkana değende,
Kalkan gümbür gümbürlenir.

Top atılır kal’asından (yavrey hey!)
Hak saklasın belasından,
Köroğlu’nun narasından,
Her yan gümbür gümbürlenir.

41 Pir Sultan Abdal, Sebahattin Eyüboğlu, Cem Yayınevi, 1983, s. 61.

“Köroğlu Şiirleri” denmiştir.41

Nitekim Pir Sultan’da da böyledir. Pir Sultan dar ağacına giderken 
Hızır Paşa’ya:

“Ben Musayım, sen firavun,
İkrarsız şeytan-ı lâin, 
Üçüncü ölmem bu hain,
Pir Sultan ölür dirilir.”
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diyen sözleri, giderayak nasıl yazıp da halka ulaştırmıştır!
 Bu noktada Eyüboğlu’na katılmamak mümkün değildir.
Hızır Paşa’ya inat Pir Sultan’ı yüreğinde dirilten halkın söylemiş ol-

ması ve  bunun kuşaktan kuşağa duyulması hem halk şairliğinin gelene-
ğiyle, hem de işin mantığıyla örtüşmektedir.

“Bize de gel oldu kanlı Sivas’ta, 
Hızır Paşa bizi asmış bulunmaz” 

diyen Pir Sultan, öldükten sonra mı dirilip “Kanlı Sivas” demiştir!?
Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç açıktır: Gerek Yunus Emre’de, ge-

rek Pir Sultan’da, gerek Dadaloğlu’nda, gerekse Karacaoğlan’da ve hatta 
Köroğlu’nda; bunların şiirlerine aynı Türkmen geleneğince aslını bozma-
dan yakıştırmalar yapılmıştır.

Köklerini eski geleneklerden alan şiirler sadece Anadoluda değil, tüm 
Türk dünyası âşıklarında “irticalen” söylenegelmiş olup, bu yöntem Türk 
dünyası âşıklarında da ortak bir özelliktir.

Halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçişi ile birlikte, Osmanlı devlet 
yönetiminde teokratik (dinsel) kimlik, devlet işleyişine hakim olmuş, şeriat 
yasaları da önemli ölçüde kullanıma girmiştir.

Oldum olası Türk sultanları ve yüksek tabaka, İslamiyet’e aykırı olan 
Şaman hatıralarını canlandıracağı endişesiyle, İslam’dan önceki kültür 
ve geleneklere ilgisiz kalmışlar, Müslüman Türkleri İslami esaslara göre 
yönetmek amacıyla ele geçirdikleri şehirlere, İran ve Arabistan’dan İslam 
uleması getirtmişlerdir. Devlet tarafından da desteklenen bu ulema eski 
Türk geleneklerine karşı son derece acımasız bir tutum takınmıştır. Oysa 
Türkmenler, İslamlığı katı şeriat kuralları içinde değil, yumuşak bir mana ile 
algılayarak Müslümanlığı mutasavvıf Türk dervişlerinin telkinleriyle kabul 
etmişler ve hâlâ eski Türk geleneklerine ve Şamanî inançlara bağlı kalmış-
lar, sonuçta da devlete karşı çatışmacı bir tutum takınmışlardır. Ortaçağ 
boyunca meydana gelen ayaklanmaların en ciddi sebeplerinden birisi bu-
dur. Artık Anadolu’da Pir Sultan Abdallar, Şeyh Bedreddinler çıkacak, sevi-
lecek ve benimsenecek, yerlerinden yurtlarından edilen ve Çukurova’dan 
Bozok’a sürülen Avşarlar’ın şairi Dadaloğlu; “Hakkımızda devlet et-
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miş fermanı, / Ferman padişahın dağlar bizimdir.” diyecektir.  
Kırşehir Abdallarının yüzyıllar öncesinin şairlerinden etkilenme çizgisi 

de aynen böyle olmuştur. Kendilerini bir geleneğin doğal mirasçıları ola-
rak görerek, aslını bozmadan inatla aynı sanat çizgisini sürdürmüşlerdir.

Nitekim, Kırşehir Abdalları, nesillerinin itina ile koruduğu tarzın dışına 
çıkıp, arabesk ve benzeri türlere hiçbir zaman tenezzül etmemişler ve 
istisnasız tümü, Pir Sultan’ı kendi gelenekleri içinde görmüşlerdir.

Kırşehir Abdallarının, bir Muharrem Ertaş’ın, Çekiç Ali’nin, Hacı Ta-
şan ve benzerlerinin, Dadaloğlu ve Karacaoğlan’a ilişkin yayınlanmış ki-
taplarından parçalar çalarak, bu mısraları havalandırdıklarını düşünmek 
bütünüyle doğru olmaz. Bu duruma bir geleneğin sürdürülmesi ve doğal 
bir etkileşim olarak bakmak gerekir. 

Nitekim türküler ağızdan ağıza, dilden dile dolaşırken değişime uğ-
ramaktadır. Kimileri bir şeyler eklemiş, kimileri bir şeyler çıkarmıştır. Aynı 
türkülerde söz de, ezgi de değişime uğramış ve giderek yazılı olarak sap-
tanamayan bölümlerin türküleri anonim bir hüviyet kazanmıştır.

Kaldı ki, Abdal geleneğince havalandırılan türküler “irticalen” nesille-
rinden kendilerine intikal eden türkülerdir ki, bunların bir çoğunda tasav-
vuf çeşnisi de görülmektedir.

“Bunların çaldığı düğünün doğacak çocuğu veledizina olur.” diyen 
Arap–Acem uzantısı şeriatçılar, Anadolu Türkmenleri tarafından kabulle-
nilen aklın ve mantığın öngördüğü, kendince yaşam tarzını hiçbir zaman 
kabullenememişler, toplumsal yaşamı, dinsel akideler üzerine oturtmayı 
amaçladıklarından, Abdallara da hiçbir zaman sıcak bakmamışlardır.

Anadolu’da gönüllerle ve kalplerle kaynaşan Kırşehir Abdallarının 
yerleşik yaşama geçmeleri yakın zamanlarda olmuştur. Onlar yine kendi 
tabirleriyle ekseriyetle “gezginci” idiler. Nitekim; “Dağ yürümezse Abdal 
yürür.” deyişi, Abdalların gezginciliklerine yapılan bir vurgudur.

Bu gezginciliklerinin Anadolu kültürüne en büyük katkısı; eski Türk-
men kültürünün taşıyıcısı rolünü oynamış olmalarıdır. Nitekim ünlü bozlak 
ustası Muharrem Ertaş’ın da gerek kendisinde, gerekse soy kütüğünde 
“gezgincilik” vardır.

Muharrem Ertaş, Osmanlı’ya kafa tutan Avşar Türkmenlerinin ünlü 
şairi Dadaloğlu’nun; “Ferman padişahın dağlar bizimdir” deyişini havalan-
dırıp, Abidin Ertem’in deyimi ile; “bozlağı Çukurova’dan Kırşehir’e indirin-
ce” ne söylediğini bilmeyecek kadar cahil değildir. Nitekim Cumhuriyetçi-
ler, Muharrem Ertaş’ın sazında ve sözünde güzelleşen “Avşar Bozlağı”nı 



��

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

42 (Esen 107/3; Toros 34; Boratav 1943 494; Boratav–Fıratlı 172; Öztelli 81 ve 202; 
Okay 49-50; Işık 77; Paşabeyoğlu 55; Makal 89/4; Pehlivan 89/4; Özdemir 164-165; 
Bozdoğan 44), Aktaran; “Dadaloğlu”, Saim Sakaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, An-
kara, 1993, s. 97.
43 Neşat Ertaş Kitabı, Bayram Bilge Tokel, s. 70-71.

TRT’nin repertuvarına almakta hiç de tereddüt etmemişlerdir. Muharrem 
Ertaş’ın olağanüstü bir gırtlakla bozlak olarak havalandırıp TRT repertu-
varına kazandırdığı ve aslı Dadaloğlu’na ait olan dörtlükler şöyledir:

Kalktı, göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eyler ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

Belimizde kılıcımız kirmanî,
Taşı deler mızrağımın temreni,
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın dağlar bizimdir.

Dadaloğlum yarın kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur,
Nice koçyiğitler yere serilir,
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.42

Muharrem Ertaş’ın bir televizyon programında seslendirdiği ve 
Anadolu’ya yayılan Dadaloğlu’na ait meşhur ‘Avşar Bozlağı’, adeta bir 
orijinal tarihsel belgenin farklı boyutta halka sunumu gibidir. Nitekim; Bay-
ram Bilge Tokel’in bu noktada tespiti son derece yerindedir:

“Bu öyle bir okuyuştur ki, şimdiye kadar saz çalıp okuyanların hiçbi-
rine benzememektedir. Tok ve davul gibi gümbürdeyen, ama alabildiğine 
duygulu bir divan sazı eşliğinde; tiz, gür, parlak ve bir o kadar da içli ve 
yanık bir sesin okuduğu, bir buçuk oktavı aşan ses genişliğine sahip bir 
Dadaloğlu gürlemesi... Repertuvarındaki diğer eserler de kimsenin bilme-
diği, söylemediği, bilenlerin ise asla bu derece güzel ve etkileyici okuya-
mayacaklarını itiraf ettikleri türküler...”43
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Yine Muharrem Ertaş’a ait, bir başka ‘Avşar Bozlağı’ şöyledir:

Yağmur yağdı da bulandı hava,
Ezelden gamlıydın sen Çukurova,
Gitti erlerimiz boş kaldı yuva,
Çukurun kilidi beyler nic’oldu.

Dokuz boğum da kargımın boyu,
Düşmana at sürmek ecdadın soyu.
Binmiş Abidin’im varıyom deyi,
Boynu uzun arap atlar nic’oldu.

Kılıç kabzesinde kınalı parmak,
Ne yaman müşküldür yârdan ayrılmak,
Hepimiz kırılırık yurdumuz vermek,
Silahına güvenenler nic’oldu.

Folklor araştırmacımız Mehmet Özbek’in ifadesiyle; Kırşehir Abdalla-
rı ve  Muharem Ertaş’la bugünlere taşınan bu deyişlerin hikayesi, tarihe 
türküleri de tanık yapar adeta...

 Avşarlar, XIX. yüzyılda yazın Güneyde Zamantı Çayı kıyılarında, 
kışın da Çukurova’da Ceyhan Nehri’nin sol kıyısında yaşayan bir Türk 
oymağıdır. 

Bu yüzyılda Anadolu’yu gezen Avrupalılar; yoksul fakat asil ruhlu ve 
namuslu olarak vasıflandırdıkları Türk milletinin ölmekte, kötü idareci-
ler elinde mahvolmakta olduğunu söylemektedirler. Yine bu seyyahlara 
göre; aynı ülkede yaşayan Hıristiyanlar ise müreffeh bir hayat sürmekte, 
Türklerin nüfusunun azalmasına karşılık onlarınki gittikçe çoğalmaktadır. 
Bu şartlar, birçok oymakların olduğu gibi Avşarların da kovgunlar yapıp, 
ticaret kafilelerini soymalarına sebep olmuştur.

 Fakat Tomarza’daki Ermeni Piskoposu’nun Moltke’ye söylediği gibi; 
Avşarlar da baştan başa haydutlardan teşekkül eden bir oymak değildir-
ler. Aralarındaki ipsiz ve sapsızlar kendi oymak halkının da düşmanı olup, 
onlar tarafından da takip edilmiştir. 

Buna rağmen bu devir, Avşarlar’ın “al-vur devri” olarak tanımlanmıştır.
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44 (Yalgın I 102-103/3, II 69; Toros 38; Öztelli 103 ve 262; Okay 33; Işık 88; Paşabeyoğ-
lu 75; Makal 107; Pehlivan 134; Özdemir 259), Aktaran; “Dadaloğlu”, Saim Sakaoğlu, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 72.

 Bu sıralarda birçok oymak gibi Avşarlar da devletin iskan emirleri-
ni dinlememişlerdir. Zira kendilerinden yaylak yurtlarında devamlı olarak 
kalmaları istenmektedir. Her şeye rağmen sonuçta, Çukurova’daki bütün 
yolsuzlukları ve aksaklıkları ortadan kaldırmak üzere Cevdet Paşa’nın 
kurup Derviş Paşa kumandasına verdiği Fırka-i İslahiyye 1865 yılında, 
onları yaylak ve kışlaklardan birinde yerleşmeğe mecbur etmiştir. 

Avşarlar, ‘Tecirli’ ve ‘Cerit’ gibi oymakların aksine, yaylakta yerleşme-
yi kabul etmişlerdir. Nitekim bu kararları Fırka-i İslahiyye’nin ileri gelenle-
rince de kabul edilmektedir. Ne yazık ki aynı esnada kabul ettikleri yay-
laklarına Kafkasya’dan muhacir olarak gelen Çerkezler yerleştirilmiştir.

Avşarlar bu sebepten, verimsiz ve dağlık, dar topraklarda yerleşmek 
zorunda kalarak, yoksul Türk köylüsü durumuna düşürülmüşlerdir. Bu 
acıklı duruma düşüş  ağıtlarındaki içlilik ve çaresizliğe terennüm olarak 
yansımıştır.

Dadaloğlu’na ait bozlak, Avşarların “al-vur” devrine ait güzel bir Türk-
men Oymağı türküsüdür. 

Kırşehir ve yöresinde epey bir zaman gezdiği, dörtlüklerinden belli olan 
Dadaloğlu’nun, Kırşehir’in ilçelerinden Çiçekdağı ile ilgili şiirleri de vardır:

Alaydım da cura sazım dizime,
Çekseydim sürmeler ala gözüne,
Cihan güzel olsa girmez gözüme,
Sende bir gümanım var Çiçek Dağı. 

Şu karşıki dağda yanar bir ışık,
Aldırmış sevdiğim ağlar bir âşık,
Bir ceren bakışlı zülfü dolaşık,
Sende bir gümanım var Çiçek Dağı.

Dadaloğlu görülmüyor borandan,
Yıkılsın dağların kalksın aradan,
Elbeyli’den geldim koru yaradan,
Sende bir gümanım var Çiçek Dağı.44
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Yine Dadaloğlu gezdiği yerleri sıralarken, dönüp dolaşıp Kırşehir’in 
Çiçekdağı’na geliyor ve şöyle diyor:

Kederlenme deli gönül,
Yiğide hörmetler olur.
Namlı namlı kar istersen,
O da Çiçek Dağı’nda olur.

Abdal ozan Neşet Ertaş’ta da Çiçekdağı türküsü bir başka havalanır:
Çiçekdağı derler de, var mı sana zararım 
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım, 
Üç güneydi benim kavli kararım, 
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi.
Derdime bir derman ver Çiçekdağı, 
Yârim hey, yine mi ben yandım. 

 Hana vardım han değil, 
 Penceresi cam değil,
 Bugün ben yâri gördüm, 
 Ölürsem de gam değil.

Çiçekdağı derler garibin yurdu,
Hep orada arttı efkârı derdi, 
Zâlim felek beni yârdan ayırdı, 
Yârdan ayrılması zor Çiçekdağı, 
Yârim hey, yine mi ben yandım.

 Hana vardım han değil,
 Penceresi cam değil, 
 Bugün ben yâri gördüm, 
 Ölürsem de gam değil.

Çiçekdağı derler methini etmek,
Kolay mıdır seni terk edip gitmek of!.. 
Hele şu gurbetin kahrını çekmek, 
Gel onu da bana sor Çiçekdağı, 
Şâhım hey, yine mi ben yandım.
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45 Pir Sultan Abdal, Sebahattin Eyüboğlu, Cem Yayınevi, 1983, s. 59-60.
46 Pir Sultan Abdal, Sebahattin Eyüboğlu, Cem Yayınevi, 1983, s. 58-62-66.
47 Küçük Asya’nın Kır-Şehri, Adnan Yılmaz, Kırşehir Belediyesi Kültür-Tarih Yayınları 
1, Ankara, 2006, s.139.
48 Küçük Asya’nın Kır-Şehri, Adnan Yılmaz, Kırşehir Belediyesi Kültür-Tarih Yayınları 
1, Ankara, 2006, s.139.

Uyanmaya engel olan tutuculuğu hep Osmanlı sarayı beslerken, halk 
şairleri de yobazlara karşı savaş açmışlar,45Ölümü hiçe sayma, ölümden, 
ayrılıktan yakınma, hayvan ve ağaç sevgisi, yaylasına yurduna, çoluk 
çocuğuna bağlılık, sarı tamburaya sevgi, çıkarcı din adamlarına yergi, 
insanlığa çağrı, dünyayı sevme, gurbet acısı, koçaklama, taşlama, ağıt-
lama, sızlanma, Anadolu halk şairlerince nakış nakış işlenmiştir. 

Parmakla sayılamayan, kırmakla tükenmeyen dışarıdan bakmakla 
halleri bilinmeyen bir geleneğin sözcüleri olan ozanlara en güzel anek-
todu değerli düşün adamımız Sebahattin Eyüboğlu düşüyor: “Söyleyene 
bakma söyletene bak.”46

Söyleten ki Yavuz Sultan Selim’e; “Alevi Türkmen zümrelerinin katli 
vaciptir.” diye ferman çıkartan Hamza Efendiler, Pir Sultan’ı Sivas’ta asan 
Hızır Paşalar, taht ve taç için kardeş boğazlayan Osmanoğullarıdır.

Celâlî isyanları boyunca ve büyük “Kaçgun” süresince yığınlarca yok-
sul Türkmen köylüleri yurtlarını bırakıp kaçmış, kaçanlar ellerindeki bağ 
ve bahçeleri yok pahasına sırtını Osmanlı resmiyetine dayayan fırsatçı-
lara satmak ya da vermek durumunda kalmış, böylece köylerde “toprak 
ağalığı” türemiş, zorbalar çoğu zaman halkın karşısına bazen “sancak 
beyi” bazen, “beylerbeyi” olarak çıkmışlardır.47

Anadolu halkı idarecilere “Osmanlı” adını vermiş, Faruk Sümer’in de-
yimi ile bu adın verilmesine; “mensuplarının saray ve ocaktan yetişmişliği 
ile kavmi bakımdan Türk halkından çıkmamaları” neden olmuş, Anadolu 
Türkleri bunlara adeta yabancı ve müstevli bir zümre gözüyle bakmış, 
XIX. yüzyılda Anadolu’yu gezen Avrupalı seyyahlar bile bu asil ruhlu, 
namuslu insanların kötü idareciler elinde nasıl yoksul ve geri kalmış bir 
duruma düşürüldüklerini hayretle gözlemlemişlerdir.48

“Türkmen” diye nitelenen zümreler Osmanlı idaresince hep aşağılan-
mış, buna karşılık Atatürk “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek, hak edilen 
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şahsiyeti vermekle kalmamış, “ümmet toplum” anlayışına ve bunu çıkarı-
na geldiği için kurumsallaştıran  Osmanlı’ya açıktan cephe almış, bunun 
sonucu olarak da Osmanlı devlet nizamını tümüyle ulus adına “redd-i 
miras” yaparak parçalamıştır. 

Cumhuriyet devrimi kanunlarıyla; Osmanlı devlet nizamı düşkünleri-
nin, Şeyhülislam kırıntısı şeriatçıların direnci kırılmıştır:

“Oturmuş Arapça Kuran okursun, 
Gel bunun manası ver indi sofî.
Ehl-i dil olmuşsun irfan içinde, 
Gel bunun manasını ver indi sofî” 

diyen bir Pir Sultan geleneğinin, bugün zaten Arap–Acem cephesindeki 
şeriatçılardan övgü almaya ihtiyacı hiç yoktur.

   Osmanlı tarih vesikalarında bir “Celâlî haydudu” olarak nitelenen 
Köroğlu’nun anıtı Bolu’nun göbeğine, “Ferman padişahın dağlar bizim-
dir.” diyen Dadaloğlu’nun anıtı Kırşehir’in Kaman ilçesine dikilmiştir. 

Osmanlı sistemi altında ezilen ve acılarını şiirlere yansıtıp kopuzla-
rının tellerinde havalandıran ozanlarımız, bugün halk müziğimizin ana 
ekseni üzerine oturmuşlardır.

Anadolu’yu nice acılı yüzyılların içinde devletiyle barıştırmayan dev-
şirmelerin, elinden kurtulamayan Anadolu Türkmenlerinin, devletle uzlaş-
ması ve de devletini benimsemesi, sevmesi, dahası kendinden sayması, 
ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulup halifeliğin ve saltanatın 
kaldırılmısından, çok daha önemlisi laiklik ilkesinin benimsenmesinden 
sonra olmuştur.

Nitekim bu Alevî-Bektaşî Türkmen zümreleri, Kurtuluş Savaşı bo-
yunca İngiliz mandası altında, sözde egemenliklerini sürdürmeye razı 
olan Osmanlı Sarayı’nın kışkırttığı iç isyanların hiçbirine katılmamışlardır. 
Bunlardan birçok aydın; “Halifelik kaldırıldıktan, kadın erkekle aynı nis-
pette eşitlik sağladıktan, sofu dogmacılığının ezilmiş olmasından, kısaca 
Cumhuriyet devrimlerinden sonra Bektaşiliğin varlık sebepleri ortadan 
kalktı.” diyebilmiştir.
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Hacı Bektaş’a duyulan derin bir sevgi, hem Dadaloğlu’nda, hem Pir 
Sultan’da hem de Kırşehir Abdallarında tartışmasız mevcuttur.

Karacaoğlan:
“Sensin gönül şu dünyada fanidan, 
Ah şeki ben yüreğimi eride,
Cansız duvarlara binip yürüde,
Hünkar Hacı Bektaş Pir’den gelir”.49

“Gelen Ahmet Paşa kendidir kendi,
Altmış bin dal kılıç, kusuru cündî,
Kaçma kafîr kaçma ölümün şimdi,
Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor”.50

derken Kırşehirli Abdal ozanlardan Neşet Ertaş da Hacı Bektaş’a ilişkin 
bir türküyü şöyle havalandırmaktadır:

Gördüm güvercin donunda oturur,
Gördüm seyreyledim Hacı Bektaş’ı.
Asasını Horasan’dan getirir,
El aman, el aman, el aman.
  
Bahreyledi  ummanına daldırdı,
Dağı taşı cırnağı ile kaldırdı,
On iki öküzü bir kazana doldurdu,
Gördüm seyreyledim Hacı Bektaş’ı.

Can hatayım kork Allah’ın işinden,
Uğradım geçtim delikli daşdan,
Tas almış eline Serçeşmesinin başından,
El aman, el aman, el aman,
Gördüm seyreyledim Hacı Bektaş’ı.

49 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s.196.
50  Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 347
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Kırşehir Abdallarında dünden bugüne sosyolojik bir dönüşüm51 esa-
sen başlı başına bir inceleme konusu olmakla birlikte, daha eskilerde ve 
hatta ilk Neşet Ertaş türkülerinde bile, atalarından kendine uzanan Bek-
tâşî semah havalarına rastlamamız  mümkündür ki, geçmişte okuduğu 
ve bugün kayıtlarda da sözleri kendine ait olarak gösterilen bir semah 
havasının sözleri şöyledir:

Ey erenler hak aşkına,
Kalkın semaha dönelim.
Gönüldeki dost aşkına,
Kalkın semaha dönelim.

Dargınlık gitsin aradan,
Hoş görsün bizi yaradan,
Üçer beşer bir sıradan,
Kalkın semaha dönelim.

O yokları var edene,
Gerçek halin sır edene,
Şükredelim yaradana,
Kalkın semaha dönelim.

Garibim döndüm şaşkına,
Hak yardım etsin düşküne,
Gönüldeki dost aşkına,
Kalkın semaha dönelim.

Kırşehir Abdalları, yüzyılların acılarıyla yoğrulup, acılı Türkmen yaşa-
mının öykülerini kopuzlarıyla bugünlere taşıyan ve bakir kalan bir kültür 
köprüsüdürler.

51 Adnan YILMAZ’ın notudur: Kırşehir ve Kaman Abdalları üzerinde, soyo-kültürel ve 
ekonomik yaşamlarında süregelen değişimi bilimsel bir nesnellik içinde bir alan çalış-
ması konusu yapan Dr. Şahin Gürsoy’un “Türkiye Abdalları-Kırşehir Örneğinde Sos-
yo-Kültürel Yapı Çözümlemesi” adlı eserindeki analizleri ve de bu analizler üzerindeki 
degerlendirmeler kayda değer ciddi bir çalışma olmuştur ki, konu ile ilgilenenlerin kitap 
haline de gelmiş bu tez çalışmasını görmelerinde yarar oldugunu düşünüyorum.



��

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

Karacaoğlan ve Kırşehir Abdalları geleneği etle tırnak gibi kaynaşmıştır:
 

Ceylan bakışlı, 
Ala, kara, kömür gözlü,
Bal, kiraz dudaklı,
Zülfünü gerdana dayayışlı,
Top perçemli,
Ak gerdanlı,
Tavuzkuşu gibi göğsü nakışlı, 
Selvi gibi nazlı salınışlı, 
Keklik sekişli,
Elleri kınalı,
Yayla çiçeği kokuşlu, 
Ay ile bahşetmiş gün ile doğan, 
Has bahçenin gülü,
Al tülbent, mavi yazmalı, 
İbrişim şal kuşaklı, 
Altın küpeli, 
Gümüş halhallı,

Kadife şalvarlı güzeller, bazen ibrişim halı dokumakta, bazen pınar 
başında su doldurmakta, bazen de yayık yaymaktadır ki Karacaoğlan’daki 
bu nitelemelerin52  büyük çoğunluğu Kırşehir Abdallarında istisnasız mev-
cuttur.

Özellikle Kırşehir Abdallarıyla akrabalık da dahil, birçok yönden bağ-
daşan Keskinli Abdallarca söylenegelip yaygınlaştırılan şu türkü de Kara-
caoğlan tarzını, buram buram hissettirmektedir:

Aman bura mıdır da koç yiğitler vatanı?
Aramazlar gurbet elde yiteni,
Ak göğsüyün üstünde de şeker dikeni,
O da bir gülümüş soldu neyleyim.

52 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 20.
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53 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 22.
54 Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Ali Abbas Çınar, Muğla 
Üniversitesi Matbaası, Muğla, 1996, s. 106-107.

Aman koçunun dağına çıkaydım hemen,
Geldi avcı kuşu avcısı tamam,
Alemin yaylaya göçtüğü zaman,
O da bir gülümüş geçti neyleyim.
 
Boranlı soğuk karlı dağların eteklerinde, mor sümbüllü, reyhanlı, sarı 

çiğdemli, menekşeli, nergizli ve kekik kokulu yörelerde yiğide gardaş olan 
Arap atları, emlik kuzuları, al kınalı keklikleri, çakır doğanları, yavru şa-
hanları, telli turnaları sıralayan Karacaoğlan’ın53  benzer nitelemelerinin 
hemen hepsini Kırşehir Abdal havalarında bulmak mümkündür.

XVII. yüzyılın ünlü şairi olan Karacaoğlan’ın adı; Türkmenler ara-
sında önemli bir yer tutmaktadır. Karacaoğlan’ın ‘Gızıletrek’ taraflarında 
doğduğu veya Türkmenlerin ‘Teke’ boyundan olduğu hakkında rivayetler 
vardır. Aslında şair kendi hakkında az da olsa  bilgi vermektedir:

“Gozan dağında neslimiz,
Arı Türkmendir aslımız.” 
dizeleri bunun önemli bir delili sayılabilir.
Karacaoğlan’ın ünlü oluşu doğduğu yerden gelmemektedir. Verdiği 

eserlerin estetik ve güçlü yapısının halk üzerinde yarattığı büyük etkisin-
den gelmektedir.

Türkiye’de Türkmenlerin yaşadığı köylerin hangisine varsanız, 
Karacaoğlan’ın kendi yörelerinin bir şairi olduğunu çoğunlukla ifade ettik-
lerine rastlamanız mümkündür.

Böylesine yaygın bir ünlenmenin doğal sonucu olarak; Karacaoğlan 
ve benzeri şairler hakkında çok fazla destansı hikayeler, rivayetler, söy-
lentilerin ortaya çıktığını görüyoruz.

Bu durumu Hoca Ahmed Yesevî, Hekim Ata, Nesîmî, Nevâî gibi ünlü 
şairlerde görmemiz mümkündür.  

Karacaoğlan hakkında Türkiyeli Türkmenler “Garacaoğlan ve Menli 
Gız” denilen bir destan türetmişlerdir. Harezm’de de Karacaoğlan hakkın-
da bir destan çıkmıştır.54
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55 Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Ali Abbas Çınar, Muğla 
Üniversitesi Matbaası, Muğla, 1996. s. 105-106.

Karacaoğlan, Türk âşık şiiri, dolayısıyla Türk edebiyatı içinde en çok 
tanınan şairlerimizdendir. Bu nedenle de edebiyatımızda birçok Karaca-
oğlan vardır: Rumelili Karacaoğlan, Yozgatlı Karacaoğlan, Çukurovalı 
Karacaoğlan. Prof. Dr. Umay Günay bu Karacaoğlanlardan Rumeli ve 
Çukurovalı olanları üzerinde ayrı ayrı durmuş, bunların dil, üslup ve şiir 
tekniğinden hareketle birbirinden ayrı değerlendirilebileceğini örnekleriy-
le ortaya koymuştur. 

Türkmenistan ve Azerbaycan’da da Karacaoğlanların oluşunu; 
Karacaoğlan’a duyulan sevgi ve saygının enginliğinde, onun şiir kuvve-
tine olan doğal sevgisinde, doğayı sade bir dille, akıcı bir üslupla dile 
getirmesinde arayıp bulmamız mümkündür.

Karacaoğlan hangi il ve yöre insanı olursa olsun, her şeyden önce 
Türk dünyasının şairidir. Dili, tarihi, kültürü bir olan Türk dünyasının ortak 
mirasıdır.

Karacaoğlan, sevgiye, birliğe giden yolda bir köprüdür; aşkın, mutlu-
luğun sesi olmuştur.

Karacaoğlan’ın Türkmenistan’daki varlığından Türkiye’de ilk kez 
Prof. Dr. İlhan Başgöz bahsetmiş, “Karacaoğlan Türkmenistan’da” baş-
lıklı makalesinde ulaşmış olduğu  el yazması “Karacaoğlan Destanı”nı 
yayınlayarak ilim dünyasına tanıtmıştır. 

‘Karacaoğlan Destanı’ hakkında Türkiye’de değerlendirmede bulu-
nan ikinci bilim adamı Prof. Dr. Umay Günay olmuştur. Ancak orijinal me-
tin Türkiye’de yayınlanmamıştır. Böylece Karacaoğlan, Türk dünyasında 
açılan yeni yolda Türkiye ve Türkmenistan arasında var olan sevgi ve 
dostluk birliğini, kardeşliğini pekiştiren ciddi bir ortak payda gücüne ulaş-
mıştır. Bu destanın, Türkmenistan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enti-
tüsü Arşivi’nde 793 “b” ve “v” numarada  kayıtlı iki nüshası mevcut olup 
bu nüshalar arasında büyük farklılıkların olmadığını bu konuda incele-
meler yapan Başgöz, Aşırov ve Ataev’in verdiği bilgilerden anlamaktayız. 
Destan metninin 1330 (1911-1912) yılında Hoca Molla Niyaz tarafından 
kaleme alındığı bilinmektedir.55 



��

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

56 Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu, Cahit Öztelli, İstanbul, 1984, s. 165-166.
57 Kırşehir’in kuzeyinde bir dağ adıdır. Dadaloğlu ile ilgili olarak araştırma yapan bir 
çok yazar bu  şiirde geçen ‘Cebel’i, “Gavurdağları üzerinde bir yerleşim alanı.” olarak 
gösterse de bu dağ kuvvetle muhtemeldir ki Kervansaray Dağı’dır. “Cebel önü çayır 
çimen görünür” diyen Dadaloğlu, Kervasaray Dağı’nın tepesinden bakıldığında düz-
lüğe inen ve gerçekten de “çayır, çimen”lik olan Malya Ovası’nı tarif etmektektedir. 

 Anadolu’da hasta olanların; “Üstüme bir Karacaoğlan okuyuverin.” 
demesiyle “Müzik ruhun gıdasıdır.” veciz sözünün mükemmel örtüşmesi, 
türkülerin içten duyulup hissedilmesinin derda deva olabileceği varsayı-
mını güçlendirmektedir. 

Abdallarımız Dadaloğlu’nun da, Karacaoğlu’nun da çığlıklarının 
özünü bozmadan ve tıpkı bunları yaşarcasına söyleyip çalmışlar, çağır-
mışlar, bazen herkesin bildiği parçaları havalandırırken kısmen de olsa 
bozup parçalamışlar ama yine de özüne uygun olarak ve yeniden yarat-
mışlardır.

Ağızdan ağıza, dilden dile dolaşan türkülerde zaten bir değişimin ol-
maması mümkün değildir. Kimileri bir şeyler çıkarmışlar, kimileri bir şeyler 
eklemişlerdir. Bu durum türkülerin sözlerinde  ve  ezgilerinde de bir deği-
şim oluşturmuştur.

Yazılı olarak saptanamayan türküler ya da bunların bazı bölümleri 
artık sahipsizleşmiş, önemli bir kişinin türküsü olmaktan çıkıp anonim bir 
kimliğe bürünüvermiştir.

Öte yandan gerek Dadaloğlu’nda, gerekse Karacaoğlan’da hiçbir 
ozanda bulunmayan önemli bir özellik olarak, yer adlarına fazlaca rast-
lanması da bu ozanların birer aşiret ozanı olmasıyla ilgilidir.56

Bugün nerede ise Kırşehir’in bir “milli türkü”sü haline gelmiş olan; ‘Bi-
ter Kırşehir’in Gülleri Biter’ ezgisi Dadaoğlu’na ait olup, Kırşehir Abdalları 
tarafından bugünlere taşınmıştır.

Çıktım yücesine seyran eyledim,
Cebel57 önü çayır çimen görünür.
Bir fırkat geldi de coştum ağladım,
Al yeşil bahçeli Kaman görünür.
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Kaldı ki “cebel”, Arapçada da dağ anlamındadır. Dadaloğlu, Kırşehir’in neredeyse 
milli türküsü haline gelen bu şiiri, Avşarların Kırşehir bölgesine gelip yerleştikleri bir 
zamanda söylemiştir. (Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları; Baki Yaşa 
Altınok, Oba Yayınevi, Ankara, 2003, s. 72.)
58 Dadaloğlu, Saim Sakaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 85-86. 

Şaşdım hey Allahım ben de pek şaştım,
Devrettim Akdağ’ı Bozok’a düştüm,
Yozgat’ın üstünde bir ateş seçtim,
Yanar oylum oylum duman görünür.

Biter Kırşehir’in gülleri biter,
Çığrışır dalında bülbüller öter,
Ufacık güzeller hep yeni yeter,
Güzelin kaşında keman görülür.

Gönül arzuladı Niğde’yi Bor’u, 
Gün günden artmakta yiğidin zârı ,
Çifte bedestenli koca Kayseri,
Erciyes karşında yaman görünür.

Dadaloğlum derde zatında zatı, 
Çekin eyerleyin gökçe kır atı, 
Göçmek değil bizim ilin muradı,
Ağ yâre gitmemiz güman görünür.58

Dadaloğlu şiirlerinde, Kırşehir’deki  Köpekli Dağı, Şalgösteren, Kır-
şehir Kaman ilçesi, Niğde, Bor, Kayseri, Erciyes, Akdağ, Bozok, Yozgat,  
gibi İç Anadolu yerleşim yerleri ve dağlarının adlarına rastlanır. Kırşehir’in 
milli türküsü haline gelen bu dörtlükleri, Dadaloğlu Avşar Türkmenlerinin 
Uzunyayla’dan Keskin’e uzanan bölgeye göç ettikleri zaman diliminde 
söylemiştir.

 Kırşehir Abdalları sayesinde adı Kırşehirle anılan “Ağ Gelin” tür-
küsü de Dadaloğlu’nundur:
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59 (Yalgın II  55-56/4; Toros 29-30; Öztelli 104/3 ve 293/3; Okay 22-23/3; Işık 90/3; 
Paşabeyoğlu 76/3; Makal 118/3; Pehlivan 173/3; Özdemir 301), Aktaran; “Dadaloğlu”, 
Saim Sakaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 51.
60 (Toros 40-41/5; Öztelli 95/4 ve 188/4; Okay 53-54/4; Paşabeyoğlu 71-72/4; Makal 
90/4; Pehlivan 108/4; Özdemir 195-196/4), Aktaran; “Dadaloğlu”, Saim Sakaoğlu, Kül-
tür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 99. 

Oturmuş ağ gelin taşın üstüne,
Taramış zülfünü kaşın üstüne, 
Bir selamın geldi başım üstüne,
Alırım kız komam ellere.

Bir taş attım karlı dağlar ardına,
Yuvarlandı düştü yarim yurduna, 
Ben yeni de düştüm sevda derdine, 
Alırım ahdımı komam ellere.

Atımın kuyruğu cura saz gibi, 
Divana durmuş da ergen kız gibi,
Alarmış yanağı bahar yaz gibi, 
Getirin kır atım göçem ellere.

Dadaloğlum derde oldum katsana,
Gelir geçer selam verir dost bana, 
Kocayıp da dayandırdın postuma,
Göçeyim mi kahpe Bulgar ellere.59

Yine Kırşehir Abdallarının belki biraz parçalayarak ama özünü değiş-
tirmeden havalandırdıkları:

“Aşağıdan Yusuf Paşam geliyor,
Düşmanına karşı koyan mert olur.
Şahin kocasa da vermez avını,
Aslı kurt yavrusu gene kurt olur.”60

dörtlüğü de Dadaloğlu’na aittir.
  Hemen tüm Kırşehirlilerin bildiği, Abdallarımızın özüne dokun-

madan ama  bazen de değiştirerek söylediği Karacaoğlan dörtlüklerinin 
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61 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 70.
62Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 344.
63 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 331.
65 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 233.

başlıcaları şunlardır:
            
“Bağlandı yollarım kaldım çaresiz,
Gayri dünya bana aralandı gel.
Derildi dertlerim artsız arasız,
Üst üstte dizildi sıralandı gel.”61

“Yiğit olan yiğit biner atlanır,
Yiğit de her cefaya katlanır,
Yiğit gölgesinde yiğit saklanır,
Namertlerin de gölgesi olmaz, dalı olmaz.” 62

 “Sevda sevda derler be hey yarenler,
Görmeyene bir acayip hal olur.
Varıp bir kız on yaşına girince,
Açılmadık bir tomurcuk gül olur.”

“Şahanım var bozlarım var,
Tel alışkın sazlarım var,
Yare gizli sözlerim var,
Diyemiyom ele karşı.” 63

“Yarim gülün diken olmuş,
Budanmayı budanmayı,
Tel olmuş zülüflerin,
Taranmayı taranmayı.”

“Şurda bir yavruya meyil aldırdım,
Ağzımda lokmamı yiyemiyorum,
Bilmem deli miyim mecnun gezerim,
Sırrımı yâdlara diyemiyorum.” 64

“Ak kolların sala sala yürüyen,
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65 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 30.
66 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 70.
67 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 190.
68 Karacaoğlan Şiirler, Müjgan Cunbur, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s. 257.

Nasıl getireyim seni ele ben,
Ben şahan olsam da sen bir balaban,
Alsam cırmağıma, çıksam yola ben.” 65

“Bâd-ı sabâ, selam söyle o yâre,
Pek göresim geldi illerimizi.
Gönül arzu çeker ama ne çâre?
N’ideyim, tutan var yollarımızı.”66

“Yalanmış dünyanın ötesi yalan, 
Felektir muradım elimden alan,
Mısır’a sultan olsam istemem kalan,
Dost ağlayıp düşman güldükten geri.”67

“Yücesinde namlı namlı karın var,
Seni yaylayacak zamanım dağlar!
Başında aşmağa yoktur takatim,
Kalmadı dizimde dermanım dağlar.”68

Kırşehir Abdalları; Şaman kültürünü Anadolulaştıran ya da 
Anadolu’daki farklılıklarıyla birlikte yeni tarzda biçimlendiren bir serüve-
nin belki de adsız kahramanlarıdırlar.

Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleriyle birlikte, eski Şaman inan-
cının ve kendi kavmî geleneklerinin izlerini taşıdıkları, Arap–Acem da-
yatmasının aksine, “Kendince ve Türkmence” oldukları gerçeği Kırşehir 
Abdallarında dışa vurur.

Nitekim Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının ele geçirdikleri şehirlere 
İran ve Arabistan’dan İslam uleması getirterek sünnî sofuluğun dayatma-
sına Anadolu Türkmenleri oldum olası karşı çıkmıştır. 
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Baba İlyas, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahi Evran, Yunus Emre, Pir Sultan 
Abdal; İslamı, Arap–Acem’in aksine, katı şeriat kaideleri içinde değil, ge-
niş ve yumuşak bir  ruh ve mana ile algılamışlar; en önemlisi de Müslü-
manlığı “Allah korkusu” üzerine değil “Allah sevgisi” üzerine bina eden 
mutasavvuf Türk dervişlerinin telkinleriyle kabul etmişlerdir.

Arap milliyetçiliğinin dayattığı katı sofuluğun ve şeriatın çalmayı, çı-
ğırmayı yasakladığı ve günah saydığı zaman dilimlerinde, Türk kültürü 
Arap’ın ilkel değer ölçülerine feda edilirken, Kırşehir Abdalları bu şeriatçı 
kuşatmanın yarılmasında, zulmün yerilmesinde, aşkın ve sevginin yücel-
tilmesinde yıllar yılı horlanmalarına rağmen yaşamları, sosyal ilişkileri ve 
icra ettikleri saz ve söz sanatıyla eşsiz katkılar sağlamışlardır.

Kırşehirli gazeteci Mehmet Atılgan “Abdalın Dünyası” adlı şiirinde, 
onların iç dünyalarını şöyle ortaya koymuştur:

                   
  ABDALIN DÜNYASI

Horasan’dan çıktık, tebdil göçeriz,
Kavga, niza olmaz, yurdumuz bizim.
Güzele aşığız, insan severiz,
Sevgidir, gönüldür, derdimiz bizim.

Üstünden de geçer, bazen altından,
Kırlangıç misali, kaçar belâdan,
Ayırmaz kimseyi, kendi canından, 
Hor görmez insanı, ferdimiz bizim.

Kemlik vermez dosta, insanın eri,
Sevgi leke tutmaz, gönüldür yeri,
Bozkırda açılan gonca gülleri,
Derip dosta verir merdimiz bizim.

Üstünden de geçer, bazen altından,
Kırlangıç misali, kaçar belâdan,
Ayırmaz kimseyi, kendi canından, 
Hor görmez insanı, ferdimiz bizim.
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Tüm insana yeter dünya nimeti,
Gönlü hoş tutarsan, olur kıymeti,
Bilirsen canlara düstur hizmeti,
Telli turna olur, kurdumuz bizim.

Üstünden de geçer, bazen altından,
Kırlangıç misali, kaçar belâdan, 
Ayırmaz kimseyi, kendi canından, 
Hor görmez insanı, ferdimiz bizim.

Gülmeyen bahtımız bir gün gülerse,
Cehalet yok olur, devran dönerse,
Erenlerin sazı dertsiz çalarsa,
Yüceltir dünyayı ardımız bizim.

Üstünden de geçer, bazen altından,
Kırlangıç misali, kaçar belâdan, 
Ayırmaz kimseyi, kendi canından, 
Hor görmez insanı, ferdimiz bizim.
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“Abdal”da “Bozlak”

Hareketli ve ritmik yapılarıyla dikkati çeken ve oyun havası da saya-
bileceğimiz “Kırık Havalar”da olduğu gibi, Kırşehir’de bozlaklarının tümü 
sözlüdür. Başka yörelerde görülen sözsüz ve tamamen enstrümantal 
parçalara Kırşehir’de rastlanmaz.69

“Bozlak” tarzı söyleyişte, Abdalların ayrı bir yeri vardır. Yüzyıllardır 
söylenen bu türkülerin bu günlere gelmesinde Abdal sanatçılar önemli bir 
yere ve haklı bir gurura sahiptirler.

Abdalların bozlak okumalarında, nesilden nesile bir aktarım vardır ki, 
bu durum; böylesi engin bir kültürün büyük bir güvenle ve duyarlılıkla  bu-
günlere taşınmasında oynadıkları rolün aydınlanması açışından bir hayli 
önemlidir.

Muharrem Ertaş, oğlu Neşet Ertaş, Muharrem Usta’nın ustası Yusuf 
Usta (Deveci), Bulduk Usta, (Muharrem Ertaş’ın kardeşi) Çekiç Ali,  Aydın 
Çekiç, Bektaş Usta (Akdoğan), Bahri Altaş, Burhan Ertaş, Hacı Taşan, 
Keskinli Seyit Usta (Çevik), Zafer Ertaş, Veli Ertem bozlak okuyan Abdal 

69 Daha geniş bilgi için bkz.; Halil Atılgan, “Bozlakların Müzik Yapısı”, Anadolu Folkloru, 
C.I., 6/1991, s. 380-386.; Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi, Bela Bartok, (Çev.: Bü-
lent Aksoy), Pan Yayıncılık, İstanbul 1991.; Notalarıyla Türkülerimiz, Nejat Birdoğan, 
Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul, 1988.
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sanatçıların önde gelenleri olup büyük çoğunluğu da Kırşehirlidir.
Divanü Lügati’t-Türk’te “bozlak”; bozlamak, ses vermek, bağırmak 

şeklinde tanımlanmaktadır. Dede Korkut’ta  bozlatmak, böğürmek; 
Kırgızca’da ise, “Botasın olgan tüyiidey bozlayı bozlayı kaldım men.”, 
“Yavrusu kaybolmuş, çalınmış bir deve gibi bozlaya bozlaya, feryat içinde 
kaldım ben.” gibi içerdiği anlam yükü itibariyle, feryat etmek, haykırmak 
anlamlarında kullanılmaktadır. Bu haykırışa örnekleme olarak da deve 
bağırmasına gönderme yapılarak “bozulamak”, gibi bir mana  yüklen-
mektedir.

Bozlak, müzik otoritelerince bağlamada yapılan bir düzene (akort) 
verilen addır ki,  alt ve orta teller “LA”, üst tel “SOL” sesine çekilir. Bu 
yüzden de bu düzene “Abdal düzeni” nitelemesi yakıştırılmaktadır.

Bozlaklar, Kırşehir Abdallarında konusuna ve çıktığı oymağa göre; 
‘Teber Ağzı Bozlağı (Abdal Bozlağı)’, ‘Cerit Bozlağı’, ‘Avşar Bozlağı’ ve 
‘Aydost Bozlağı’ gibi isimler almaktadır. 

Bozlak geleneğinin sürdürülmesinde, geleneksel olarak yapılan dü-
ğünlerimiz önemli rol oynamaktadır. 

 Kırşehir’de de bozlakların, “Abdal Düzeni” ve “Teber Ağzı” olarak 
nitelendirilmesi, bozlağın Abdalın elinde aldığı olağanüstü biçime yapılan 
bir atfın ta kendisi olmuştur. 

Büyük sosyal olayların öykülerini terennüm eden ve sadece “uzun 
hava” deyip geçilemeyecek kadar sosyal ve duygusal içerikli olan bozlak-
lar, Kırşehir Abdallarının kopuzlarında; “Yavrusu ölen deve gibi bozulayıp 
inlemekte.” ve ses artık, orada sınırlarını zorlayıp aşmaktadır. 

Ancak burada işin can alıcı bir yanı vardır ki; icrasının zorluğundan 
neredeyse yok olmaya yüz tutan bozlak “Kırşehir Abdalları”yla orijinal ve 
klasik kimliğe bürünerek korunmuştur.

Bir “uzun hava” tarzı olan bozlak, kelime anlamıyla “ses vermek, ba-
ğırmak”, fiillerinin karşıladığı manayı veren “bozulamak” fiilinden türemiş-
tir ki, bugün bu kelime genel anlamda “Bozum bozum bozuladı.” gibi bir 
etkileyici olay karsışındaki duyguyu kendince dışa vurmak manasında 
kullanıldığı gibi Kırşehir’de de bu anlamı taşımaktadır. 

“Bozlak”, Türk Halk Müziği Terimleri Sözlügü’nde Orta Anadolu, Doğu 
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70 Türkiye Abdalları - Kırşehir Örneğinde Sosyo-Kültürel Yapı Çözümlemesi, Dr. Şahin 
Gürsoy, Platin Yayınları, Ankara, 2006, s. 80-81.

Anadolu’nun doğu kesimi ve Çukurova’nın bulunduğu geniş bir alanda 
yaygın olarak okunan bir uzun hava türü olarak nitelenmekle birlikte, bel-
li bir ölçüsü bulunmayan, ezgi ve ritim yapısı sabit olmayan melodiler-
le söylenen uzun havalardan da çok farklı olarak yöresine ve icracısına 
göre özellikler de taşımaktadır. 

Geleneksel “yöresel ağız”, Türk halk müziğinin önemli bir özelliği-
dir. Bu yöresel ağızlar mahalli üslupta ve uzun hava tarzındadır. Yöresel 
ağızlar;  “Arguvan Ağzı”, “Çamşıhı Ağzı”, “Harput Ağzı”, “Urfa Ağzı”, “Eğin 
Ağzı”, “Âşık Ağzı”, “Abdal Ağzı” gibi çeşitlemeler gösterir. Bunlar bağlama 
ile yörelerin tezene özellikleri de, o yörenin tavrını yansıtırlar. İşte bura-
da türkülerin kaynaktan başlayarak, aktarımı, taşınması, yaşatılmasının 
sağlanması son derece önem taşır.

Uzun havaların notaya alınmasındaki güçlük nedeniyle ihmal edildiği 
düşünüldüğünde bozlakların, bu durumdan fazlasıyla etkilenmesi kaçı-
nılmazdır.

Bozlak, hele de Kırşehir Abdallarınca okunan bozlaklar, Avrupa nota-
lamasına uygunluk göstermemesi nedeniyle Afro-Amerikalılara ait oldu-
ğu bilinen Blues’e benzetilerek “Anadolu Blues’u” şeklinde de nitelendi-
rilmektedir.70

Bu yüzdendir ki,  Anadolu’da bozlağa “ bazuk” dendiğine de rastlan-
maktadır. Gerçekten de bozlak geniş ses aralığı isteyen; türüne, yöresine 
ve tavrına göre değişiklikler ve kendine özgü özellikler gösteren, izahı 
zor üslupta ve tavırlarda okunup çalınması gereken bir müzikal formu 
oluşturmaktadır.  

Bozlak, Kırşehir Abdallarında; tok divan sazıyla, dipdiri, parlak, kıv-
rım kıvrım, yanık, dahası iki okkaya yakın bir genişlikteki, ne söylediğini 
bilen samimi bir sesin, olağanüstü gırtlak tekniği eşliğinde yükselir ve de-
ğer kazanır.

Kırşehir Abdalları bozlak çalarken genellikle bağlamanın ‘RE’ perde-
sini karar sesi olarak kullanırlar. Yani bozlağı ‘RE’ üzeri çalarlar. Bozlak-
ların çalınışı ve söylenişinde sert bir ifade vardır.
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71 Kırşehir Halk Müziği, SalihTurhan, Mehmet Kara, Nail Tan, Abdullah Gündüz, 
Kırşehir Valiliği Yayınları No:11, Ankara.2007s.31

Hemen tüm bozlaklarda;  “Ay dost, ah, vah, yar, vay, oy oy, off, aman, 
hey hey” gibi anlamlı, anlamsız ünlemlere ve tamlamalara rastlanır. Bu 
ünlemler bazen heceyi tamamlamada, bazen de vurguyu belirtmede ve 
özellikle de ezgi tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.

Bozlaklar, Türkmenlerin sadece acılarını, haksızlıklara tepkilerini dile 
getirmekle kalmaz aynı zamanda şiddetli sevgi de bozlakla ifade edilir.71

 Nesilden nesile anlatılan ve aynı kızı sevdiği için kardeşi tarafından 
Şeker Dağı’nda sol böğründen vurulan “Murtaza’nın Ağıdı” bugün Kır-
şehir Abdalları tarafından düğünlerde ve muhabbet sofralarında söylen-
mektedir:

Erken düşer de Şeker Dağı’nın gırcısı,
Çıkar mı yürekten ciğer acısı,
Ağlıyor başucunda da çifte bacısı,
Ağla bacım ağla ben ölüm galan,
Güvenme dünyanın ahiri yalan.

Siper almış Tuz Gölü’nün yolunu,
Ağır ağır kaldıramam kolumu,
Evde koydum zalım da taze gelini,
Ağla bacım ağla ben ölüm galan,
Güvenme dünyanın ahiri yalan.
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Abdallar, “Destan” Kültürünün de Taşıyıcısı

Esasen destanlar; toplumu derinden etkileyen olaylar karşısında hal-
kın duygu ve  düşüncelerini, halk diliyle anlatan manzumeleridir.

Bu yönüyle de destanlar, şüphesiz ki olayları halka yansıtmada bir 
vasıta  olmuştur.

Savaş, kıtlık, yangın, salgın hastalık, eşkiyalık, kahramanlık gibi ko-
nuların yanında, yergi, öğüt ve övgüler de destanlara konu olmuştur. 

Tarih boyunca toplumların, milletlerin halk şairlerince, gerek dil, ge-
rekse nazım yapısı bakımından, önceleri ilkel bir tarzda söylene gelmekle 
birlikte sözlü  edebiyat geleneğinin ürünüdür.

Türk boyları arasında zengin bir destan geleneği vardır. Bilinen Türk 
destanları arasında en eskisi “Yaratılış Destanı”dır. Altay Türkleri arasında 
söylene gelmekte olup, V. Radlov tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir.

 İskit Türkleri’ne ait “Saka Destanı” zinciri içinde ‘Alp Er Tunga’ ve ‘Su’ 
parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk adlı 
eserinde yer almaktadır.

“Oğuz Kağan Destanı” XIV. yüzyılda derlenmiş, özet nitelikte bir me-
tindir. Oğuz Kağan’ın doğumu ve üstün nitelikleri, askeri başarıları ve 
ülkeyi oğulları arasında pay edişi anlatılmaktadır.
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Oğuz Türklerinden günümüze gelen tek destan metni ise “Dede Kor-
kut Kitabı”dır: Bayındır Han soyundan geldikleri sanılan Akkoyunluların 
egemen olduğu Kuzeydoğu Anadolu’daki olaylar ve Müslüman Oğuzların 
yaşamını anlatmaktadır. “Ergenekon” parçasında ise; kitlesel soykırımdan 
kurtulan küçük bir Türk ailesinin Ergenkon’a sığınmaları, çoğalıp buraya 
sığamayınca dağı eriterek dış dünyaya çıkmaları konu edilmektedir. 

“Köroğlu” parçasında; göçebe Oğuzların Horasan ve Hazar’da İran-
lılarla savaşları anlatılır.

“Manas Destanı”nda; Kırgız Türklerinin putperest Kalmuk ve Çinliler-
le savaşları konu edilir.

 “Cengiz Han Destanı”nda; Moğol istilasından sonra Kıpçak bozkırla-
rında ve eski Uygurların yaşadığı bölgelerdeki olaylar dillendirilir.

“Timur Destanı”nda; Timur’un savaşları ve kişiliği anlatılır.
“Danişmend Gazi Destanı”nda; Türklerin Anadolu’yu ele geçirmeleri 

lirik bir şekilde anlatılır.
“Battal Gazi Destanı”nda da; Anadolu’daki Türk-Bizans savaşların-

dan söz edilmektedir.
  Türkiye’de ozan, halk şairi, saz şairi olarak nitelendirilen âşıklar; 

Azeri Türklerinde ozan, aşuğ, şair; Kazak Türklerinde halk akını, aytısger, 
sovırıp, salma akın; Kırgız Türklerinde  halk akını; Özbeklerde  bahşi, 
akın; Türkmenlerde bahşi, şair; Uygurlarda bahşi, halk şairi, aşuk; Kara-
kalpaklarda akın, aytısger; Başkurtlarda sasan; Tatarlarda çaçan olarak 
isimlendirilmektedir.

Bu genel adlandırılmalar dışında, âşıkların anlatım türünü ifade edi-
şine göre de özel adları  vardır. Destan söyleyicileri bu genel adlandır-
maların dışında tutulmaktadır. Türkmen ve Özbeklerde destanı dile ge-
tirenlere destansı; Kırgızlarda comokçu; Kazak ve Karakalpaklarda cıçı 
veya cırav denilmektedir. Kırgızlarda Manas Destanı’nın bütün metnini 
söyleyenlere “manasçı”, destanın bazı bölümlerini söyleyenlere ise “şala 
(yarı) manasçı” denilmektedir. Özbeklerde Köroğlu destanını söyleyenler 
“Köroğlıhan” olarak adlandırılmaktadır.72

72 Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Ali Abbas Çınar, Muğla 
Üniversitesi Matbaası, Muğla, 1996, s. 97-98.
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  Kırgızların “Manas Destanı”, Türk boylarında dil, edebiyat ve ta-
rihsel açıdan önemli bir yer tutmaktadır.

Türklerin “Alp Er Tunga, Su Saka, Oğuz Kağan, Ergonekon, Göç, Tü-
reyiş” destanları adeta yeniden doğuşu anlatırlar. Destanlarda kutsanıp 
yüceltilen “Alp” tipini giderek “Gazi” tipi almıştır.

Türk edebiyatında “destan” kelimesini XIX. yüzyılın sonu ile XX. 
yüzyılın başlarında Zeki Velidi Togan ile M. Fuat Köprülü kullanmışlar, 
Türklerin Müslüman olmadan önceki tarih, dil ve edebiyatının araştırılma-
sında ciddi kapı aralamışlardır. Batılı Türkologlardan Schiefner, Radloff 
ve Potanin gibi bilginler başta olmak üzere, bir çok araştırmacı, Türklerin 
ilk destan dönemlerini aydınlatmışlardır.73

 Kırşehir’de, 1970’li yıllara kadar yakın çevrede meydana gelen olay-
lar, bazen saz çalmayı bilmeyen mahalli âşıklar tarafından şiirleştirilir, 
halkın yoğun olarak geldiği hayvan ve sebze pazarlarında, mahalle ara-
larında tek sayfa olarak basılmış bu şiirler yüksek sesle okunur, bu tek 
sayfalık dörtlüklere de destan denirdi. Tek sayfalık bu destanlar 25-50 
kuruşa satılır, bu destanları okuyanlara da “Destancı” denirdi.  

Destancılar; yüksek sesle, halkın kalabalık oluşturduğu yerlerde söy-
lerlerdi. Tek sayfalık bu şiirler şehir pazarına gelen köylülerce köylerine 
götürülür, köy konaklarında ve köy meydanlarında elden ele okunurdu.

Kırşehir’de; Geycekli Âşık Hasan (Nebioğlu), Sulhanlılı Âşık Bektaş, 
Sıdıklı Ortaobalı Âşık Galip gibi destancı halk âşıkları, etraflarında olup 
biten önemli olaylara dair yazdıkları destanlarla adlarını duyurmuşlardır 
ki, bu halk âşıklarının varlığından Kırşehir Abdalları özellikle haberdar 
olup bugün bile yaşlılarınca anlatılmakta ve anılmaktadır.

 1972 yılında Kırşehirli Abdallardan, Çekiçler sülalesinden Rıza 
Akdoğan, oğulları Seyfi ve Bektaş Akdoğan’la Karaduraklı köyüne düğün 
çalmaya gittikleri bir cuma gününde, düğünde atılan bir silahın kurşunu 
ile kazaen pazar günü de kendi düğünü olacak Abdal Seyfi vurulur ve 
ölür. Abdal Seyfi’nin kardeşi Bektaş Akdoğan’ın eline o günlerde Geycekli 
Âşık Hasan’a ait bir destan geçer. Bu destanda anlatılan konu; kazayla 

73 Öyküleriyle Krşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları; Baki Yaşa Altınok, Oba Yayınevi, 
Ankara, 2003, s. XII.
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vurulan kardeşi Seyfi’nin dramına benzediğinden, Bektaş Usta iki dörtlü-
ğünü aynı yıl plağa okumuştur:

  
Bana bir oldu da cuma gecesi,
Ahiretten cennete açık pecesi, 
Aşık Nebi mahsunların hocası,
Gözlerim yavrumdan ayrıldım bu gün.

Bana verdin bu derdi Mevlam kimseye verme,
Gençlikte kimsenin kalbini kırma,
Zor olur ciğer acısı sen de çok görme,
Gözlerim yavrumdan ayrıldım bu gün. 
 
Bu tür  destanlarda bazen:
“Kevekli derler de derenin içi,
Ne idi vurdular da Duran’ın suçu,
Al kana boyandı kekili, şaçı,
Yürü Duran yürü dostun yoğimiş”

gibi düşmanları tarafından vurulan bir yiğidin öyküsü, bazen de “Zahi-
dem” gibi bir kara sevdanın dillendirilmesi olurdu.  

“Zahidem” tipik bir Anadolu bozkır sevdasının öyküsüdür:
Çevresinde Arap Mustafa diye tanınan kişi, 1901 yılında, eski adıyla 

Mecidiye yeni adıyla Çiçekdağı’nın Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya 
gelir. Küçük yaşta anne ve babasını da kaybedince, daha on yaşlarında bu 
köyün zenginlerinden Hacı Bürozet Ahmet Ağa’nın kapısına çiftçi durur.

Arap Mustafa yirmi ikisine geldiğinde, zengin ağasının hizmetinde on 
iki yılını devirmiş, başında püsküllü fesi, üzerinde yün dokuma şalvarı, 
belinde tosya kuşağıyla çıta gibi bir delikanlı olmuştur.

Arap Mustafa, ağasının on dört yaşındaki kızı Zahide’ye tutulur: “Sana 
vermezler.” deseler de bütün cesaretini toplayıp ağasından Zahide’yi is-
ter, lakin eli boş döner. “Gayri bu ellerde durulmaz.” diyen Arap Mustafa, 
diyar-ı gurbetlere çıkar ve gittiği her yerde Zahide’nin yüreğinde sönme-
yen aşkını söyleyip çalmaya başlar. Sonradan Arap Mustafa, ağasının 
Zahide’yi Molla Hasan’a verdiğini duyunca, tümden can evinden vurulur.
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Arap Mustafa 1966 yılında altmış beş yaşına geldiğinde, yüreğinde 
taşıdığı bu dinmez aşkla ölür. Ölmeden önce gurbet ellerde Zahide’ye 
yaktığı; kimilerine göre 60, kimilerine göre 100 beyitlik türkü, Anadolu 
bozkırlarının ortasında tüm Anadolu’ya uçar.

Arap Mustafa’nın kavuşamadığı Zahide’si, Arap Mustafa’dan bir yıl 
önce elli yedi yaşında ölür. Yöre halkı sağlığında kavuşamayan bu iki 
sevdalıya saygının en güzelini göstererek her ikisinin de mezarını Hacı 
Ahmetli köyü camisinin avlusunda yan yana getirir.

 Bugün eklentiler yapılarak Anadoluda yaygın olarak söylenen 
“Zahidem” türküsünün bilinen 13 kıtası şöyledir:

Ziyaretten çıktım Çender’in özü,
Kum gibi kaynıyor Zahide’m gözü,
Aslını sorarsan esalet yerden, 
Hacı Bürolardan Mehmet’in kızı.

Hezeli de deli gönül hezeli,
Çiçekdağı döktü m’ola gazeli?
Dolaştım alemi gurbet gezeli,
Bulamadım Zahide’den güzeli.

Ay ile doğar da gün ile aşar,
Zahide’yi görenin tebdili şaşar,
İyinin kaderi kötüye düşer,
Diken arasında kalmış Zahide’m.

Çeşmenin başında yunak taşısın,
Gökte dönen tek turnanın eşisin, 
Elli kızın yüz gelinin başısın,
Ceren avcın ben olayım Zahide’m.

Zahide’m kurbanım n’olacak halim,
Gene bir laf duydum kırıldı belim,
Gelenden gidenden haber sorarım, 
Zahide’m bu hafta oluyor gelin.
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Kömür gözlüm al eline kalemi,
Ben söyleyim yaz başına geleni,
Fukara deyip de gelmedin bana,
Hani göster açlığından öleni.

Kurban olam Ali Şen’e, Hacı’ya,
Nazlı yarim düşemedin kocaya,
Çıksam Büyüköz’e seyran eylesem,
Çeşmenin başına gelen sucuya. 

Zahide’m kurbanım dardayım darda,
Zahide’m el eder karşiki bağdan,
Kakülüne sürmüş kokulu yağdan,
Derdin beni del’ediyor Zahide’m.

Koy altında olur bağın iyisi,
Bağda biter kiraz ile kayısı,
Hiç yoğ imiş Zahide’min dayısı,
Dayının gönlünü et kömür gözlüm.

İzmir dağlarında esirim esir,
Affeyle sevdiğim hep bende kusur,
Kadir Mevlam seni bana yazarsa,
Nemize yetmiyor el kadar hasır.

Zahide’m kurbanım sallama beşik,
Beni genç yaşımda eyledin âşık,
Kadir Mevlam senden bir yâr isterim,
Ağ buğday benizli zülfü dolaşık.

Anamdan doğalı çok çektim cefa, 
Şu yalan dünyada sürmedim sefa,
Eğer ahbaplardan soran olursa,
Orta Hacı Ahmetli’den Garip Mustafa.
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Aslımı sorarsan Çiçekdağ’lıyım,
Felek kırdı kollarımdan bağlıyım,
Eğer ahbaplardan soran olursa,
Orta Hacı Ahmetli’den Arapoğlu’yum.

Bu türkü Kırşehir Abdallarınca saz ve kemanın eşsiz bir uyumu eşli-
ğinde söylenmektedir.

Yine destansı bir havada yörede neredeyse elli yıla yakındır söy-
lenen “Ankara’da Yedim Taze Meyvayı” adlı türküyü, hikayesiyle birlikte 
Kırşehir Abdalları bugünlere taşımışlardır.

1944 yılında Keskin ilçesinin Cin Ali köyünde Sefer adlı yirmi yaşla-
rında bir genç henüz üç aylık evliyken ince hastalık denen vereme tutulur. 
Ne yazık ki Ankara’ya götürülen ancak derdine çare bulunamayan  Sefer 
ölür.

Sefer’in ardından ağıt yakılır. “Ankara’da yedim taze meyvayı” olarak 
bilinen bu ağıtı, Kırşehir Abdallarından Keskinli Hacı Taşan derleyip söy-
lemiştir. Yörede hâlâ söylenegelen, Hacı Taşan’ın ağzından meşhur olan 
bu türkü şöyledir:

Ankara’da yedim taze meyvayı,
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı,
Keskin’den de sildirmeyin künyeyi,

 Söyleyin anama da anam ağlasın,
 Babamın oğlu var beni neylesin,

Trene bindim de tren sallandı,
Zalim doktor ciğerimi elledi,
İyi oldun diye köye yolladı.

 Söyleyin anama da anam ağlasın,
 Babamın oğlu var beni neylesin.

Ankara’yla şu Keskin’in arası,
Arasına kara duman durası,
Çok doktorlar gezdim yokmuş çaresi,



10�

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

 Söyleyin anama da anam ağlasın,
 Babamın oğlu var beni neylesin.

Mezarım başında kuşlar ötüşür,
Benzin içtim ciğerlerim tutuşur,
Ağlama Hatice, Sefer yetişir.

 Söyleyin anama da anam ağlasın,
 Babamın oğlu var beni neylesin.

Binmiş taksiye de Sefer geliyor,
Annesinin de ciğerini deliyor,
Gelin Hatice’ni de eller alıyor.
 Söyleyin anama da anam ağlasın,
 Babamın oğlu var beni neylesin.

Mezarımı derin eşin dar olsun,
Etrafı lale sümbül bağ olsun,
Ben ölüyom ahbaplarım sağolsun.

 Söylen kardeşime çalsın sazımı,
 Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı.
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 Türkiye’de; Bağlama ve Kemanı Yan Yana 
İcra Eden Sadece Kırşehir Abdallarıdır

Kırşehir Abdallarında davul, zurna, bağlama ve çeşitli halk aletleri 
yanında, özellikle   keman ve bağlama Abdalın vazgeçilmez iki dostudur. 
Kemanın, Abdal müziğine, Orta Anadolu’da yaşayan Ermeniler vasıtasıy-
la girdiğine, Kırşehir’de Ermenilerin bozlağı kemanla çalıp söylediklerine 
ilişkin rivayetler anlatılmaktadır.

Ancak kemanla sazın bileşiminin Türkmen Abdal müziğine girmesi-
nin Ermeni-Abdal   etkileşiminin bir sonucu olması büyük bir ihtimal olsa 
gerektir.

Bilindiği gibi bağlama, bir halk müziği enstrümanıdır. Keman ise Türk 
Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği’nden günümüze kadar gelen yaylı bir 
sazdır. Doğaldır ki bir müzik aletiyle istediğiniz dalda müzik icra edebilir-
siniz, ancak her enstrümanın kendi müzik dalında uygulanması gerektiği 
şeklindeki kalıplar ve uygulamalar Kırşehir Abdalları tarafından adeta alt 
üst edilmiştir. 

Öteden beri takip edilen bir olgu var ki; Türkiye’de  yaygın olarak 
bağlama ve kemanı yan yana icra eden sadece Kırşehir Abdallarıdır.  

Onlar bozlak ve Anadolu yörelerinin türkülerini bir uyum içerisinde, 
saz ve kemanın ortak eşliğinde çalıp söylemektedirler. 
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1970’li yılların ortalarına kadar cümbüş ve klarnet de bu enstrüman-
ların arasına katılarak  düğünlerin ayrılmaz bir parçasıyken, ne yazık ki 
cümbüş ve klarneti Abdallar sonraki kuşağa       öğretmemişler veya günün 
koşullarına uyarak  sadece bağlama ve kemanda yoğunlaşmışlardır.

Kırşehir ve çevresinde havalandırılan türkülerin içeriğindeki ifade gü-
cünü, duygu zenginliğini, Anadolu halkının değer yargılarını bugünlere 
taşımada, bağlama ve saz birinci sırayı yeniden alma yönünde büyük 
önem taşımıştır.

Kırşehir ve yöresi ezgilerinde sevgiliye duyulan aşkın ifadesi yanın-
da, onu “kıskanma” da vardır:

“Üstünde uçan kuşların,
Tutup kanadını yolasım gelir”

diyerek dışa vurulan bu duygunun Neşet Ertaş’ın ünlendirdiği ve söyledi-
ği: “Mühür Gözlüm” türküsünde, daha büyük bir vurguyla ifade edildiğini 
görmekteyiz.

Genç yaşta, daha “erkek köçek” olarak oynarken aşık olur kendi aşi-
retinin “Gülbahar” adlı güzel kızına... Aşık olmanın ayıplandığı saklılık 
gizlilik günlerinde “Gülbahar’ı” saklayarak Gülbar’a seslenir;

“Bahar geldi türlü çiçek açıldı
Baharda gül, Gülbahar’da ne güzel
Açıldı goncalar güller saçıldı
Baharda gül, Gülbahar’da ne güzel”

Kimilerine Türkmen’in yaylaya çıkışını anlattığını sandığı bu türkü bir 
“bir gizem” dir. Neşet’in mızrabında da saklı gizli, çokları bilmez.

 



10�

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

KIRŞEHİR’İN  TEBER  UŞAĞI
USTALARIMIZ

Abidin Usta (Ertem) Anlatıyor:

Kırşehir Abdalları içinde bir dönem de “vekil öğretmen”lik yapan ve 
hâlâ mevcutları içinde icra ettikleri sanatın kültürel boyutunu en iyi kav-
rayan Abidin Ertem’le 1990 yılı başında yaptığımız ve “Kırşehir Çiğdem” 
gazetesinde yayınlanan röportaj; bu zümrelerin öykülerini kendilerinden 
dinlemek, kendilerini nasıl ifade ettiklerini öğrenmek, sosyal yaşamlarının 
dününü ve bugününü gözler önüne sermek açısından son derece önem 
taşımaktadır. Bu röportajı bu kitabın  sayfaları arasına dipnot şeklinde ak-
tarırken yine hiç abartısız Abdal fıkra ve hikayeleriyle de süslemekteyiz.

Kırşehir Abdallarından Abidin Ertem akranı ve dostu Neşet Ertaş’la birlikte 
(13.12.1990)
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Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

Neslimizi Hor Görenlerin Çocukları,
Sazı Koltuklarına Öyle Takmış ki...

Dayım tarafı olan “Çekiç Ali”74  sülalesine “Çekiçler”, bizim Yusuf Us-
tagillere de “Deveciler” derlerdi. “Deveciler” lakabı bize atalarımızdan kal-
ma... Onlar, deve ile taşımacılık yaptıklarından bu lakabı almışlardı.

Saygıdeğer büyüğümüz Çekiç Aligillere, Atatürk’ün zamanında soya-

74 Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Dalakçı köyünde askerliğini çavuş olarak yaptığı için 
“Ahmet Çavuş” diye bilinen bir şahsın torununu “Çingene” tabir edilen Göçerler alıp 
kaçırıyor. Torun acısıyla yüreği yanan Ahmet Çavuş bu olayı şiirleştirerek bir düğünde 
çalıp söyleyen Çekiç Ali’ye veriyor. Çekiç Ali bu şiiri besteleyip söylemekle kalmıyor, 
bir de plağa okuyor:

Yoruldum da yol üstüne oturdum,
Derdim atkın idi yüze yetirdim,
Ben yavrumu Kırşehir’de yitirdim,
Yitirdim kuzumu ben oldum deli. 
 
Aşağıdan da gele gele geldiler,
Avlumuza dolum dolum doldular,
A bebeği de elimizden aldılar,
Kınaman komşular ben oldum deli.
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Dağlara düştüm de geyikler gibi,
Yollara düştüm de seyikler gibi,
Ne dağlar koydum ne taşlar dibi,
Kınaman komşular ben oldum deli.

Yine Çekiç Ali ile bütünleşen ve onun sazında bir farklı havalanan “Sarı Yazma” 
türküsü, oğlu Aydın Çekiç tarafından da okunmuştur:

Sarı yazma yakışmaz mı güzele,
Sarardı gül benzim döndüm gazele,
Ben gidiyom da sen yarini tazele,
Al da beni taştan taşa çal güzel.

Sevda köşesine bıraktım postu,
Muhabbet kadimdir unutmam dostu,
Al ellerine de olayım testi,
Al da beni taştan taşa çal güzel.

Oyun havaları da bulunan Çekiç Ali’nin  “bozlak “ havasında plağa okuduğu ve 
meşhur ettiği bir ağıt da “Doğar Yaz Ayları”dır ki, Kırşehir Abdallarının öykülere, olayla-
ra dayalı ağıtları bu günlere taşımaları ve dolayısıyla kültür taşımacılıklarında üstlen-
dikleri rol yönüyle de somut bir örneklemdir.

Kırşehir’in Toklumen köyünde ünlü halk ozanı Aşık Sait’in kızı Nadiye’nin oğlu Be-
kir Akdağ; 1960 yılında Kırşehir’de bir bağ evinde arkadaşlarıyla eğlendikten sonraki 
günlerde döndükleri köylerinin dükkanında tartışma sonucu öldürülür. Genç yaşta eşi 
ve 4 cocuğu kalan Bekir Akdağ için aynı zamanda dayısı da bulunan Aşık Sait’in oğlu 
Aşık Seyfullah yeğeni için yakar ve okur şu ağıtı (Krşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları; 
Baki Yaşa Altınok, Oba Yayınevi, Ankara, 2003, s. 4069.);

Doğar yaz ayları da çiçekler açar,
Eller yaylasına sürüylen göçer.
Acep bizim yavruları kimler seçer,
 Ağlama anacığım ağlama bu imiş kader,
 Takdir böyle imiş zalım oy başaca gider.
Yarın bayram gelir de alem dirilir,
Cümle alem yavrusuna sarılır,
Yetim olanların da boynu bükülür.
 Ağlama anacığım ağlama bu imiş kader,
 Takdir böyle imiş zalım oy başaca gider.

Sadece bu iki dörtlügü plağa okuyan Çekiç Ali’nin, okumadığı diğer üç dörtlüğü 
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Baki Yaşa Altınok Toklumenli 1933 doğumlu Kani Değirmenci’den derleyerek bu dört-
lüklere adı geçen kitabında yer vermiştir:

Anan gelinleri gelin oturun,
Girin salacama beni götürün,
Elinizle dar kabire yatırın,
 Ağlama anacığım ağlama bu imiş kader,
 Takdir böyle imiş zalım oy başaca gider.
Bileydim de dükkan sana girmezdim,
Düşman olsa fırsatını vermezdim,
Böyle kişilere boyun egmezdim.
 Ağlama anacığım ağlama bu imiş kader,
 Takdir böyle imiş zalım oy başaca gider.

dı verilirken, geçmiş soy kütükleri araştırılmış. Çekiç sülalesine ‘Çekiçler’ 
denmemiş de zamanın memurları gelişigüzel bir şeyler yazmışlar sorup 
soruşturmadan... Ama soruşturulanların içinden bir kesimde “Deveciler” 
lakabı yerini almış. 

Rahmetlik dayım “Çekiç Ali” de mesleği icabı toplumda “Çekiç Ali” 
ismiyle yaptığı ünden dolayı mahkemeye başvurmuş ve haklı olarak “Çe-
kiç” soyadını almış. Bize de bu lakap buradan geliyor. Her ne aldıysak 
toplumumuzun teveccühü sayesinde aldık.

Şimdiki gençlik bambaşka görüşte... Aykırı görüş yok, hakir görmek 
yok. Onurlu  görmek var, saygınlık duymak var. Biz bu saygınlığı sanatı-
mızla kazandık. Kırşehir’i kimse bilmez, kimse tanımazken, memleketi-
mizi onurla temsil ettik sazımızla, sözümüzle...  Küçük görülsek de hep 
büyük yerleri işgal ettik kendimizce...  

Gurur duyduğumuz bir şey daha var. Eskiden hakir görülürken, o ha-
kir görenlerin evlatları, torunları bugün sazıyla sözüyle okullara göğsünü 
gere gere gidiyorlar.

Bebeler görüyorum, sazı koltuğuna öyle takmış ki... 
Öyle gururlu yürüyorlar ki...
Bizler bu mesleğe karşı çıkanların karşısındayız. Bu meslek, bu sa-

nat ölmeyecek. Ama ölüme mahkûm edilen değerli ozanlarımız ve üstad-
larımız oldu maalesef... Şimdi sazı koltukta yavruları gördükçe içimden 
duygular coşup kabarıyor. Gurur duyuyorum, sevgi duyuyorum...
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“Aptalsız, Çalgısız Düğün Olmuyor Mu?” 
Diyenlerin Şimdi Torunları 
Ninesinin Ayağını Yürütecek Kadar 
Saz Çalar Olmuşlar!

Bir düğüne çağrılıydık...
Pırlanta gibi gençlerdik bütün arkadaşlar...
Selâm verip oturduk, düğünlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledik.  

İçeriden saygıdeğer bir amca çıktı. Bu muhterem, damadın babası olu-
yormuş. Bize aynen şu sözleri arz eyledi:

“Bu aptalları buraya kim getirdi? Bunlarsız düğün dernek olmuyor 
mu? Davul-zurna neymiş!”

Bizi yıpratıcı, hakir görücü, neslimizle bağdaşmayan bir kelime kul-
lanmış, “aptal” diye hitap etmişti muhterem... 

  Bizler aptal değiliz. Bu mesleği nesiller boyu şerefle taşımış, en 
bilinçli sayfalara kadar yaymış “mağripten maşrıka” ün salmış bir neslin 
çocuklarıyız. Bu sözden incindik. 

Fakat zaman oldu, ben bunu bir televizyon röportajında Kırşehirimize 
gelen namlı folklorcü Mehmet Özbek Bey’e anlattım.
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Yine zaman oldu, bizi inciten bu  kardeşimizin -ki saygısızlık etmeye-
lim diye kendisine kardeşimiz diyorum-, bir sözüne tanık oldum. “Benim 
torun artık ninesinin ayağını yürütecek kadar saz çalıyor.” deyiverdi. 

Buna çok sevindim. Ama benim o üzüntüm, o yıprantım, o ezikliğim 
içimden çıkmamıştı. Bir gülümsemeyle karşılık vermiştim.

Zamanında onun bize arz eylemiş olduğu “aptal” sözünü kendisine 
hatırlattım. Ama ben tatlı ifade eyledim onun acı ifadesine karşı...

Bu olay, tüm yaşantım boyunca kötü anılardan biri olarak, yüreğim-
den hiç çıkmadı.75

75 Abidin Ertek, bu horlamayla ilgili  anısını yıllar sonra, yeniden bir röpartaja gitti-
ğimde detaylı olarak anlatmış, ben de “Abdal Olmak Zor Zanaat” başlıklı bir söyleşiyi 
“Kırşehir’in Günışığı” adlı dergide yayınlamıştım. Şöyle diyordu Abidin Usta bu söyle-
şide:

“Rızkımızı temin etmek, vazifemizi yapmak üzere bir gün bir düğüne gittik. Evin 
avlusuna girer girmez, bizi götüren arkadaşın babası (hacı bir adam), bizim şafağımıza 
(karşımıza) dikildi. Oğluna; ‘Ben senden Abdalları mı istedim? Ben bir şeyler okutup 
düğün yapacaktım.’ diye azarlayınca oğlu; ‘Baba niye böyle konuşuyorsun. Bunlar be-
nim arkadaşım.’ deyince, babası da fazla üstelemedi. Bizi avlunun bir köşesine aldılar. 
Görevimizi yaptık, düğün bitince de oradan ayrıldık.

Aradan 8-10 yıl geçti. Aynı eve bir şerbet merasimi için gittik. Yıllar önce bizi kov-
mak isteyen Hacı Amca, yine oradaydı. Bu defa ‘Buyurun ustalar, hoş geldiniz.’ diye 
karşılayıp hal-hatır sordu. O gün de çalıp söyledik. Ertesi gün sabah Hacı Amca’yla 
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“Alamancı Kayında Sonradan Görmüşlüğün
Şişkinliği Vardı!”

Bizim memleketimizin usulüdür. Düğünlerde kız evinden oğlan evine 
kayın gidilir. Kayına çok büyük değer verilir. 

Törelerimizi bilenlere bir sözümüz yok. Onlarla ben de beraberim.
Kayının görevi, oğlan ve kız evlerinin tatlı olmasını sağlamak, o tatlı 

düğün gününde tarafları birbirine kaynaştırmaktır. Kayın, oğlan evinde 
birkaç saat ağırlandıktan sonra tatlılıkla ayrılır. Biz her zaman bunun bi-
lincindeyizdir. 

Yine bir düğündeyiz. Kayınlardan biri Avrupa’dan gelmiş. Sonradan 
görmüşlüğün verdiği bir şişkinlik var. Böyle dememi yadırgamadı, hakika-
ten büyük bir şişkinlikti. Benim de gençlik dönemine rastlamıştı. Keman 
üstadımız Resul Başaran’dı. Veli de bağlama çalıyordu. 

Bir ara bizi de oyuna kaldırdılar. Yöremizin oyunlarını içimizden gel-
diği gibi tatlı tatlı sergilerken, Resul’e bahşiş verdi Alamancı kardeşimiz... 
Az sonra da beni çağırdı. Yanına vardım. Kendisini eskiden tanırdım, 
merhaba ettiğim kardeşlerimizden biriydi. Fakat o birden lacivert pantolo-
numu çekiştirerek cebime tekel birasını lakır lakır boşaltıvermez mi? Ben 
aldırmıyor gibi görünsem de olan olmuştu bir kere. 
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Alamancı kardeşimiz toplumun ortasında düğün halkının içinde ve 
de bacılarımın gözleri önünde beni küçük düşürmeye çalıştı. Kibarlığı-
mızı kötüye kullandı. Ama ben onun kabalığına katılmadım. Çünkü bizler 
onlara hizmet ediyor, sevinçlerine sevinç katıyorduk karınca kararınca...

Meslekleri ne olursa olsun insanlar toplumdan soyutlanamaz, soyut-
lanmamalı...  Benim bildiğim insanlar gönüllerde yer aldıkça, taht kurduk-
ça insan olabilirler. İnsanları ezmekle, insanları horlamakla, onları top-
lumda köreltmek, dışlamaya çalışmak için sözle olsun, hareketle olsun 
elinden geleni yapmakla insan ancak kendisini kötüler. 

Maalesef yaşamış olduğumuz bu iki anı hayatımın en acı anılarıdır.
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Haftalarca Çaldığımız Düğünlerden 
“Saatli Düğün”lere...

Eski düğünlerimizle yeni düğünlerimizi kıyaslamak gerekirse; o za-
mandan bu zamana büyük değişiklikler var. Zaman bakımından da, du-
rum bakımından da, ortam bakımından da her şey çok değişime uğradı.

Eskiden düğünler haftalarca sürerdi. Üç gün, dört gün süren, kısa 
dönemli düğünler de vardı. O zamanın düğünlerinde vesait yokluğundan 
olsa gerek, misafire çok büyük değer verilirdi. 

Uzaklardan düğüne gelen okuntuların76 taşıtları (af buyurun) hayvan-
lı taşıtlardı. Hayvanların yerleri hazırlanırdı. Misafirlerin hayvanlarına ve-
rilen değer, o insana verilen değerin ölçüsünü bir kat daha arttırırdı. 

Düğün bitinceye kadar günlerce, haftalarca kalmalar olurdu. 
Düğünün her yönüyle kendine has özellikleri vardı. Töreler gereği, 

vay bilmem, “Bacısının, ablasının gönlü olmadı. Bu gelin buradan çıkmaz 
davul bir gün daha çalınmazsa.” diyenler de çıkardı. Böyle adetlerin için-

76 Bugün yapılan düğün davetlerine “davetiye” dendiği gibi, daha eskilerde buna “okun-
tu” denirdi. Yazılı davetiye imkanlarının zorluğundan “okuntu”, çoğu zaman davetlilere 
şeker, yağlık (mendil), kına gibi ikramlar eşliğinde sözlü olarak iletilir bu görevi yapana 
da “okuntucu” denirdi.
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de iyisi de vardı. Kabul edileceği de, edilmeyeceği de vardı.
Şimdiki düğünlerde her şey zamana bindi. 
Yine de kısıtlı birkaç saatlik düğünde bazı törelerimize yer veriliyor. 
Eskiden günlerce, bazen haftalarca süren düğünün masrafını şimdiki 

birkaç saat içinde yapıyor adamcağız... 
Misafirini de ağırlıyor, yöresinin usulünce törelerini de güzelce uygu-

luyor ve biz ustalar açısından daha da iyi oluyor. Çünkü yıpranmıyoruz. 
Vardığımız düğüne gelen davetlileri mesleğimizi icra ederek ağırlıyoruz. 
Elimizden geldiği kadar onları memnun etmeye çalışırken onlar da sağ 
olsunlar mesleğimize uygun şekilde davranıyorlar. 

Eskiden düğün sahibi haftalarca ezilirdi. Düğünün yapıldığı köyde, 
mahallede kaç oda sahibi varsa, hepsi ister istemez düğün etmiş gibi 
sıkıntı çekerdi. 

Odasında en azından 4-5, belki 8-10 misafir ağırlayanları bilirim. 
Hatta aynı odanın içinde inanın 12-13 misafiri gördüğüm oldu. Bunları 
yaşadım. Fakat bugün böyle şeyler yok. Davet edilen şahsiyet saatiyle 
geliyor. Birkaç saat içinde hem düğünü şereflendiriyor, hem de eğleniyor 
ve hediyesini verip bizim deyimimizle “teneke”ye, sizin deyiminizle taksi-
ye bindiği gibi gidiyor.
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77 Abidin Usta burada Neşet Ertaş’ın; “Bir Yaratmış Allah Tüm İnsanları” türküsüne 

Din Adamlarımıza Saygımız Var;
Bize Yanlış Bakanlar Varsa 
Bakışlarını Değiştirsinler

Elhamdülillah hepimiz Müslümanız, Müslüman evladıyız. 
Şu sazı çalmakla, bu sanatı icra etmekle dinimizin dışına çıkmış değiliz. 

Bizim mesleğin izlerini Türklerin tarih boyu geleneklerinde de görürsünüz. 
Samimi olarak arz edeyim, tahsil hayatım içinde dine büyük önem 

vermiş insanlardan biriyim. Az çok kendime yetecek kadar dini bilgim var. 
Fakat şunu özellikle belirtmek isterim ki; bizler din adamlarına hiçbir 

şekilde karşı değiliz. Onlara karşı hürmetimizden başka bir “kusur”umuz 
olmaz. Bunu özellikle vurgulamak isterim. 

Eğer din adamlarımızın bize karşı, icra ettiğimiz mesleğe karşı “hor 
görür” bir tavırları varsa, eğer saygıdeğer din adamlarımız bize böyle 
yanlış bakışta bulunuyorlarsa, bu bakışlarını değiştirmelerini özellikle rica 
ederim.

Dine en saygılı topluluk biziz. 
Dine en çok sevgisi olanlar da bizleriz.77 
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Din hususunda bir konu anlatıldığında gözlerinden yaş döken din 
adamlarımıza da saygı gösteren insanlarız. 

Değerli hocalarımız var. Küçük yaşlardan beri beraber olduğumuz 
hocalarımız, âlim hocalarımız var. 

Bu hocalar bizleri çok iyi bilirler. Sanatımızdan dolayı bizlere ters 
gözle bakmak isteyen hocalar varsa onlara karşı münevver, âlim hocala-
rımızın da bulunduğunu belirtmek isterim.

 

dikkati çekerek; “İşte bizi anlamak isteyen şu dörtlüklerde anlasın.” der:

Bir yaratmış Allah insanoğlunu,
Ayrılık insanın sözünden olur.
Ayrı görme gel şu insanoğlunu,
Her niyet kişinin özünden olur.

Güneşi bir guvvet garaldır mı heç,
Allah sevmediğini yaratır mı heç,
İnsan olanı insan darıltır mı heç,
Haksızlık Hak’sızın yüzünden olur.

İnsana aşığım hak özümdedir,
Garibim özümde hem sözümdedir,
Ruhunun aynası bak yüzündedir,
Hakikat insanın gözünden olur.
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78      Gökyüzünde bölük bölük turnalar,
Yok mu insafınız aldı dert beni
Başım alıp nerelere gideyim,
Mecnun gibi çöle saldı dert beni.

Bu dert beniminen verdi el ele,
Çok çalıştım konamadım bir dala,
Geydirdim kuşattım verdim dellala,
Satılmadı yine buldu dert beni.

Geldi beniminen inad oturdu,
Aşkın ateşini bağrıma koydu,
Keskin kılıcını sineme vurdu,
Eyvah bölük bölük böldü dert beni.

İcra Ettiğimiz Sanatla Tarih Gibi Bir Nesiliz

Muharrem’i, Saz Çalıp Okuyanların Hiçbirine Benzetemediler

Mesleğimizde aklımın dahi kavrayamayacağı derecede gün ışığı sal-
mış büyüklerimiz vardır.

Bize iki kuşaktan intikal eden anlatımlara göre; çevresinde büyük 
değer verilmiş büyüklerimiz, âşıklarımız arasında bir de Âşık Hüseyin 
varmış. Onun hakkında maalesef pek bilgimiz yok. “Gök Yüzünde Bölük 
Bölük Turnalar” 78 gibi bozlaklara varıncaya kadar çoğunlukla eski âşıkla-
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rımızdan geliyor. Zaten gezginci olduklarından gelip giderken, gezerken, 
deve ile taşımacılık yaparken bunların haykırışları bozlaktır. Memleketi-
mizin büyük ışığı bozlaklarımız tâ oralardan gelmekteymiş.

Saza “kopuz” denildiği, daha sazın saz olduğunun bilinmediği dö-
nemde “Koca Yusuf” varmış. “Koca Yusuf” dendiği zaman kelimeler onu 
anlatmaya kifayet etmezmiş. Adamcağız “Ay dost” diye bozlağa girdiği 
zaman hakkını verirmiş. Zaman zaman kimisi “Hay dost” diye, kimisi “Ay 
dost” diye, kimisi de “Ey dost” diye çığırır. Ama sonunda Türkçemizin dile 
gelen şiveleri, ağızdan ağıza bu bozlaklarda ifadesini bulurdu. “Yusuf 
Usta”nın gezdiği yerlerde çift sürenler tâ uzaklardan onun bozlağını din-
lermiş, hiç kimsede olmadık çok davudi bir sesi varmış.

Bozlağın başka bir örneği de zamanımıza intikal etmiş, genç kuşak-
ların dahi bildikleri Muharrem Usta’dır.79  Muharrem Usta’nın gerçekten 
övülmeye hakkı vardır. Bu şahsiyet, hiç kimsede görülmedik yönlere 
sahipti. Bunlardan biri de, sesinin ömrü boyunca hiçbir zaman kısıklık 
arzetmemesiydi. 

Bizim haftalarca çaldığımız düğünlerde haliyle sesimiz kısılır. Ama 
Muharrem Usta’nın aylarca arka arkaya çaldığı düğünlerde bile hiç sesi 
kısılmamıştır. Yaşamı boyunca hiçbir zaman “Muharrem Usta’nın sesi kı-
sılmış.” denmemiş... 

Muharrem Ertaş  kendisini bir televizyon programında okuduğu 
Dadaloğlu’na ait ünlü ‘Avşar Bozlağı’ ile tüm Türkiye’ye duyurmuştur. 
Öyle bir duyurma ki tüm müzik otoritelerini şaşırttı. Çünkü saz çalıp oku-
yanların hiç birine benzetemediler.. 

79 Muharrem Ertaş; kendisini anlatırken, dayısı Bulduk Usta ile Yusuf Usta’dan bahset-
meden geçemez: “Çalıp söyleme merakım küçük yaşlarda başladı. Bulduk adındaki 
dayımın çok güzel sesi vardı. Bir köyde türkü söyledi mi diğer köyde dinlenirdi. Hatta 
seferberlikte asker kaçaklarını yakalamak için subaylar dayımı yanlarına alıp köy köy 
dolaşırlarmış. Dayıma türkü söylettirip kendileri de pusuya yatarlar ve dayımın sesine 
dağlardan köye inen kaçakları yakalarlarmış. Derken Yusuf Usta beni çok severdi, 
merakımı görünce beni yanına aldı, her gittiği yere götürdü. Düğünlerde, bayramlarda, 
eğlencelerde yanından ayırmayarak, ustalarından öğrendiğini bana da öğretirdi. Yedi 
yıl onunla çalıştıktan sonra, artık tek başıma çalıp söylemeye başladım.” (Bayram Bil-
ge Tokel, Neşat Ertaş Kitabı,        s. 68-69.)
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Daha eskilerden örnekler vermek isterim. Ancak bizden öncekilerin 
acizliğine yorumluyorum. Geçmişimizi bizlere aktaramamışlar. Sanki ça-
yırda bir tutam ot kalmışçasına ancak kıssalar kalmış bize... Bizim nes-
limiz, gururla söylüyorum, icra ettiği sanatla tarih gibi bir nesildir. Orta 
Asya’dan kalkıp bütün Anadolu’ya yayılan bir nesildir. Ve bu neslin yayıl-
dığı topluma hiçbir zararı da olmamıştır. 
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Çekiç Ali ’nin Yaşamı Darbelerle Dolu...

Çekiç Ali halkın arasında yetişmiş değerli bir ozandır. 
Çekiç Ali’nin yaşadığı dönemde ülkemizde büyük kıtlık olmuş. Bu 

kıtlıkta evlerde bekletilen unlar acımış. Adam evine gelene “Unum yok.” 
demiş, saklamış. Bekletilen unlar zamanla acımış. Acıyan unun ekmeği 
de olmaz, yenmez de...  İşte o kıtlığın içinde Meşeköy’de dünyaya gelmiş 
Çekiç Ali.  

Bizim  büyüklerimiz bir yerde mesken tutup kalmamışlar. Boy boy 
gezmişler. Geçimlerini temin ettikleri yerde ekseriyetle kalmışlar. Fakat 
öyle zaman zuhur eylemiş ki 1940’larda Kırşehir’e intikal etmişler. 

Çekiç Ali’nin ünü halk arasında giderek yaygınlık almış. “Çekiç” laka-
bı ile anılır olmuş. Fakat Çekiç Ali açısından talihsizlik şu ki, bugün yurdu-
muzda büyük yaygınlık kazanan televizyon yayınlarına yetişememiştir. 

O dönemde Ankara Radyosu ancak Gölbaşı’na kadar yayın yapabi-
liyordu. Kayseri Fuarı’nın açılışında bizim de katıldığımız banda alınan 
program, daha sonra izlenmiş ama sadece Ankara ve çevresinde dinle-
nebilmiş. İşte Çekiç Ali için talihsizliğin büyük yanı burası. Yoksa bugün 
Muharrem Usta’dan ve diğer ustalarımızdan kalıcı bir tarafı yoktu Çekiç 
Ali’nin. Ve hatta daha da fazlaydı diyebilirim. 

Gençti, onun sanatı televizyonlara yansıyabilseydi, o zaman gerçek 

Çekiç Ali
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Çekiç Ali kendisini kanıtlardı. Çünkü TRT yapımcılarının arasında ahbap-
ları vardı. Ancak bu dönemlere erişemedi. Hakettiği yere gelemeden ve-
fat etti.

Bizim “Çekiç”imizin benim de görüp geçirdiğim yoksulluklarla, darbe-
lerle dolu yaşamı halka yansımamıştı. Ama bir ünü, ünvanı kaldı. Ancak 
bantları ve sevenlerinin, dostlarının evlerinde hazine gibi saklanan kaset-
leri var.80

80 Kırşehir Abdal ozanlarından Aydın Çekiç, babası Çekiç Ali’ yi şöyle 
anlatıyor:

“Babam Çekiç Ali,  tüm plak ve kasetlerinde ‘Kırşehirli Çekiç Ali’ 
olarak anılır. Kaman’ın Meşe köyünde1932 yılında doğar. Babama o 
zamanlar ‘Ersan’ soyadı verilirse de, sülalemize ‘Çekiçler’ denildiğin-
den bu soyadını değiştirir ve ‘Ali Çekiç’ olur. Babamın soyadını de-
ğiştirmesi bir taşla iki kuş vurması gibi olmuş. İstanbul’da bir plakçı 
babama ait bir plağı, babamdan habersiz çoğaltıp satışa sunmuş bu 
duruma müdahale eden babama; ‘Bu plakta Çekiç Ali yazıyor ama 
senin adın Ali soyadın Ersan nereye gidersen git.’ deyerek haksızlık 
yapmış. Babam da bunun üzerine nüfustaki soyadında değişiklik yap-
tırarak ‘Ersan’ı kaldırtıp ‘Çekiç’ yaptırmış.  Zaten babama daha çocuk 
yaşlarında, köy odalarında saz çalmaya başladığından bu yana bü-
yüklerimizce sülalemize ‘Çekiçler’denildiğini de çağrıştıran ‘Çekiç Ali’ 
denmeye başlanmış. 

Hacı Taşan’dan dört yaş küçük, Neşet Ertaş’tan da dört yaş büyük 
olan babam, 1973’te kalp  ameliyatından iki yıl sonra geçirdiği beyin 
felcinin akabinde kırk bir yaşında ve 13 Eylül 1973’te hayata gözleri-
ni yumdu. Babam çok kısa sayılabilecek bir ömre onlarca türküyü ve 
bozlağı sığdırdı. Bir kaç türküsünün yayınlandığı devlet radyosu ve çok 
az sayıda elden ele dolaşan 45’likler dışında şimdiki gibi olanakların 
olmadığı bir dönemde  ün yaptı. Babamın tek geçim kaynağı yöre dü-
ğünlerinde saz çalıp türkü söylemekti.

Değerli büyüğümüz Muharrem Ertaş, babamın eşi Fatma Hanım’ın 
dayısı oluyor. Muharrem Ertaş,   Yusuf Usta ve dayısı Bulduk Usta’dan 
gelen güçlü bir geleneğin devamıdır. Babam Çekiç Ali’nin farklı ve ken-
dine özgü sesi, duygulu ve yanık bir ses olup, bunun temelinde de çok 
yumuşak bir gırtlağa sahip olması vardır. Söylediği parçalara kendini 
öylesine verir ki, avazından çıkarken yaptığı vurgularla yetinmez, saza 
dokunurken kendince bir yaratıcı üslup da yakalar. Babamın sazından 
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uda, cümbüşe benzeyen sesler de çıkar.
 Babam, ustası Muharrem Ertaş, arkadaşı Hacı Taşan ve Neşet 

Ertaş gibi çok daha küçük yaşlarda kendini düğünlerde saz çalarak 
yetiştirmiştir. Hatta babamdan dört yaş küçük olan Neşet Ertaş, babası 
olmadan tek başına düğün çalmaya ilk olarak babamla çıkmıştır. 

 Babam Çekiç Ali’in 1969’da İstanbul’da düzenlenen bir yarışma-
da, oluşturduğu folklor ekibiyle kazandırdığı bir birincilik ödülü vardır. 
Yine bir bankanın düzenlediği ve birinciliği Kırşehir ekibinin kazandığı  
9. Halk Oyunları Festivali’nde Kırşehir ekibinin kopuzu yine babamın 
ellerindedir. Babam Çekiç Ali Kırşehir halay ve oyunlarının güzelliği-
ni bir anlamda ilk olarak Anadolu’ya taşımıştır. Babam hiçbir öğrenim 
görmemiş, Allah vergisi ve de bizim abdallarda bol bulunan yeteneğini, 
kendi kendine geliştirmiştir. Zaten bizler toplumu ve bu toplumun neşe-
sini, hüznünü, ağıdını, oyununu, eğlencesini, adetlerini taşıdık kuşak-
tan kuşağa…”

  Bu gün hayatta bulunan 1921 doğumlu, Kırşehir’in eski aydın-
larından ve gazetecilerinden Ertuğrul Ersan Çekiç Ali’in ölümüne ilişkin 
duygularını o günlerde şiirleştirir:

ÇEKİÇ ALİ İÇİN…

Çekiç Ali vardı neşeyle dolu,
O gitti kırıldı sazların teli,
Türküyle gösterir hep doğru yolu,
Geride bıraktı yaşlı gözleri.

Makamla dil verir sazın telinde,
İnsanlık kemeri vardı belinde,
Tezene notaydı onun elinde,
Geride bıraktı yaşlı gözleri,

Muhabbet ondaydı, sevgi ondaydı,
Sanatta kırılmaz çelik bir yaydı,
Geceyi ışıtan bir dolunaydı,
Geride bıraktı yaşlı gözleri,

Otuz dokuzunda yumdu gözünü,
Asla unutmayız gülen yüzünü,
Dile getiriyor oğlu sazını,
Geride bıraktı yaşlı gözleri.
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Kırşehirli idi yadelden değil,
Vermişti tüm ülke Çekiç’e meyil,
Ertuğrul önünde saygıyla eğil,
Geride bıraktı yaşlı gözleri.

Çekiç Ali’nin ölümünün ardından mezarını yaptıran ve bu şiiri ya-
zan muhabbet dostlarından Ertuğrul Ersan ve arkadaşları bu anılarını 
şöyle anlatırlar:

“Etemin Hacı diye bilinen Süleyman Mutlu’nun evinde ben, Cahit 
Obruk, Şaban Katipoğlu, İhsan Çakmak eğlenirken, Çekiç Ali’den söz 
açıldı. ‘Ali’nin mezarını yaptıralım’ dedim ve aramızda para toplayarak 
Süleyman Mutlu’ya verdik ve mezarının yapılması için onu görevlen-
dirdik.

 Bahsettiğim isimlerden sadece ben hayattayım. Hepsine Allah 
rahmet eylesin.”
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Siyaset81  mi? Her Dalda Gönül Veririz,
Ama Bir Dalda Gönlümüz Olur...

Bizim memleketimizden çıkan milletvekilleri A partili, B partili, C partili 
olsun, hepsini kendi hemşehrimiz, kendi canımız, kendi bağımızın koru-
ğu biliriz. 

İnsanın insanlara sevgisi olur. Ama denmiş ki; “Her dala gönül veri-
rim, ama bir dalda gönlüm olur.” Bu diğer dalları kötülemek, karalamak 
demek değildir. 

81 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Melih Duygulu’nun abdallarda 
siyasete ilişkin şu kısa ve özlü gözlemlerine katlmamak mümkün degil:

“Neşet Ertaş. O, yetiştiği toplumun tüm özelliklerini yansıtan bir yerel müzisyen 
olmanın yanında, Anadolu Aşık Geleneği’nin de temsilcilerindendir. Ertaşlar, Abdal 
geleneğine bağlı sanatçılardır. Baba Muharrem Ertaş’ın müziğinde tarihi, oğlu Neşet 
Ertaş’ın müziğinde ise gönül dostluğunu ünleyen bir nefesi hissedersiniz.  

60 yıllık çileli yaşamını müziğine yansıtabilen Ertaş’ın şiirlerine şöyle bir baktığı-
nızda yalnızca aşk ve meşk yok elbette. Çok özel şiirlerinde tasavvuf çeşnisi de var. 
Bilhassa didaktik bir üslupla söylüyor bu şiirleri. İçinde yetiştiği grubun özelliği ve yan-
sıması olarak Ertaş’ta siyaset bulamazsınız. Genelde abdalları özelde Neşet Ertaş’ı 
anlayabilmek için bunların toplumsal yapılarını ve felsefelerini irdelemek durumun-
dasınız. Yoksa günübirlik söyleşilerle tanımak ve anlamak mümkün değil bu kültürü. 
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Bir örnek vermek istiyorum. Mehmet Ali Altın82  bizim canımız, ciğeri-
mizdir. Onun milletvekili olduğuna sevinenler çok oldu, ama ben üzüldüğü-
mü belirtmek isterim. Sıkı dostluğumuz olmasına ve bizleri çok iyi tanıyıp 
sevgisini esirgememesine rağmen, milletvekili olmasına taraftar değildim. 
Kendisine çok da söyledim. Okul arkadaşım, samimi dostumdur. 

Beyhude bir çaba olur bu. Müziği bireyin ve topluluğun kültüründen, benliğinden ayrı 
tutmak mümkün değildir. Ertaş’ı anlamak için ise gönül gözünün açık olması gerekir.”

Gerçekten de Melih Duygulu’ya bu noktada katılmamak mümkün değildir. Kırşe-
hir Abdal zümreleri hemen hiçbir şeçimde hiçbir adaya ve hiçbir partiye açıktan destek 
vermedikleri gibi, büyük bir hünerle de eşit mesafede durmaya özel önem vermişler, 
çok eziyet görmedikçe karşı bir tutum içine girmemişlerdir. Sevsinler sevmesinler ma-
hallelerine seçim propagandasına gelen siyasilerin hepsini hâlâ da büyük bir misafir-
perverlikle, toplu katılım göstererek karşılamakta ve hepsini dinlemekte, daha önemlisi 
de kendi aralarında bu konuları konuşurken kendilerinin dışındaki kimselerin yanında 
kati surette tartışmaya girmemektedirler. Öyle ki, siyasiler bile bu ketumluklarını bildik-
lerinden, hiçbir zorlama yapmamaktadırlar.

Yine belirtmekte fayda var ki; Abdalların siyasal tercihlerinde, nesnel etkenlerin 
yanı sıra, “yarar” olgusunun da etkili olduğu görülmüş, daha da önemlisi siyasal ter-
cihlerinde din değil çalışkanlık, üretkenlik, dürüstlük gibi nesnel ölçütler etkin faktör ol-
muştur. (Kırşehir Abdalları üzerinde bu tespit ve gözlemlerin sosyolojik analiz sonuçları 
için bkz.; Türkiye Abdalları-Kırşehir Örneğinde Sosyo-Kültürel Yapı Çözümlemesi, Dr. 
Şahin Gürsoy, Platin Yayınları, Ankara, 2006, s.252.)
82 Mehmet Ali Altın, yoksul bir köylü ailesinin çocuğu olarak Yağmurlu köyünde doğ-
muş, doktor olmuş, üniversitede kalarak profesörlüğe kadar yükselmiştir. Tüm çevrede 
sosyal demokrat olarak tanınmış, ancak bilinen sosyal demokrat ya da demokratik 
sol oluşumlarınca önü tıkanmış ve sonuçta yoğun teklifler üzerine ANAP’tan Kırşehir 
Milletvekili seçilmiş, kısa bir süre sonra da genç yaşta yakalandığı bir amansız hastalık 
sonucu yaşama veda etmiştir. Görev yaptığı üniversite hastanelerinde fakir yurttaşlarla 
özellikle gösterişten uzak bir şekilde ilgilenmiş, bu yüzden de Kırşehir Abdallarının 
adeta gönlünde taht kurmuş, onlarla gönül birliği yapmıştır. Hastalığında Neşet Ertaş’a 
da henüz bu denli ünlenmeden yardımcı olmuş, onun da gönlüne girmiştir. Neşet Ertaş 
merhum doktorla Abdallar arasındaki gönül dostluğunu doktora yazdığı ve bestelediği 
bir türküyle dışa vurmuştur ki, bu türkünün sözleri şöyledir:

Çarıınan köyünden gelen, 
Tıp okuyup doktor olan,
Hastanın halinden bilen,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.
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Mehmet Ali Altın gibi ün yapmış, mesleğinde zirveye çıkmış, yok-
sulluklarla, darbelerle dolu geçmişini unutmamış, ama ileriye bakan de-
ğerli birkaç doktorumuz olsaydı; bizim gibi yoksullar, garibanlar gittiğimiz 
üniversite hastanelerinden eli boş çevrilmezdi. Çünkü Mehmet Ali Bey’in 
bulunduğu bir kurumda, arkamıza bakarak gelmiyorduk. Yaramıza mer-
hem olabilecek insanı buluyordu. Garibin, bir torpilli insan gibi, bir zengin 
kodaman gibi işleri bir çırpıda yapılıyordu. 

İnsanlık kaynıyor kanı,
Hızmat vermektir her anı,
Gardaş bilen tüm insanı,
Doktor Mehmet Ali ALTUN

İnsanlıktır onun yolu,
Yüreği insanlık dolu,
Kırşehir’in altın oğlu,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.

O hep insanları sevmiş,
Bencilliği çoktan kovmuş,
Sanki hızmat için doğmuş,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.
  
Oturup yerinde durmayan,
Hiçbir insanı kırmayan,
Kimseden çıkar görmeyen,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.

Köyü Yağmurlu Obası,
Nur olsun doğuran anası,
Yoksul fakirler babası,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.

Nice acıları dadan,
Acı demiyerek yudan,
Lütuftur bize Tanrı’dan,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.
  
Garibim iyiliği çokdur,
Bartıl yemez yüzü aktır,
Bakana yakışan doktor
Sayın Mehmet Ali ALTUN,
Doktor Mehmet Ali ALTUN.
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Aradığını Bulanın Kaybettiğini 
Aramasına Gerek Yok!

Bizler birçokları gibi milletvekili peşinde koşmadık. 
Onları şımartıp yanlış yollara sevk etmedik. 
Onlardan beklentilerimiz olacağını da sanmayın. 
Fakat Ankara’ya bizi temsil etmek için gidenlerin, memleketin sorun-

larını öncelikle halktan dinlemeleri lazım gelir. 
Hani derler ya;  “Tandır sekisinde durup İstanbul türküsü çağırmak.” 

diye... Böyle olmamalı. Memlekete bir dikili taş koysunlar da biz yararlan-
masak da başkaları yararlansın. Bundan da gurur duyarız. 

Bir de çok üzüldüğümüz bir şey var; seçilenler geriye dönüp baktık-
larında meclis kapısına gelenlere “Acaba bana oy verdi mi?” kaygısını 
zaman zaman taşıyorlar. Bu büyüklük değildir. Büyüklük kendisine çeşitli 
nedenlerle oy vermeyen kitlenin gönlünü kazanabilecek “engin”liğe ula-
şabilmektir. 

Aradığını bulanın, kaybettiğini aramasına gerek yok.
Milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, vali olsun, hep tabanı gör-

meli ve dinlemelidirler. Kırşehir’i tanımayan insan, Kırşehir hakkında bilgi 
de veremez, fikir de üretemez.

Sözün kısası Kırşehir’e faydalı olamaz.
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Bizi Bize Bırakın, 
Bizler Benliğimizin Dışına Çıkmayız

Bizler genellikle yöremize bağlı, yöremizin kafesinden dışarı çıkma-
yan bir “kilit” topluluğuz. Fakat zaman bunu maalesef göstermiyor. 

Bugün yetişen yeni nesil, sonuçta gelip geçici olan bir atımlık barutu 
bulunan “arabesk”e kadar ihtiyaç duyuyor. Bunlar bizim bilinçli olarak, 
anlayışımızın dışındadır. Bizim açımızdan böyle olduğu halde çaldığımız 
düğünlerde, davet edildiğimiz özel günlerde maalesef bunlar da isteniyor. 
Doğrusu bunlara sıcak bakmıyoruz. Fakat kendi sahasında isim yapmış 
sanatçıların türkülerini de repertuvarımıza alıyoruz. Bu anlamda zaman 
zaman kendi repertuvarımızın dışına çıkabiliyoruz. 

Kırşehirli hemşerilerimizden zorlanmamayı istiyoruz. Biz bu yörenin 
insanları, bu yörenin sanatçılarıyız. Bağrımızdan oluşmadık, bir şeyi bağ-
rımıza kabul etmedik. Bizce yanlış bir düşüncedir. Biz kendimizce doğal-
lıktan yanayız. Yapay zorlamalarla bir şeyler yaparsak Anadolu’nun öz 
kültürüne ihanet etmiş oluruz. Bunun için derim ki bu saygıdeğer toplum 
bizi bize bıraksın.

Her zaman olduğu gibi bu memleketin iyi de olsa kötü de olsa örfü-
nü, adetini en iyi şekilde ve bütün incelikleriyle yerine getirmeye çalışırız. 
Boyutumuzun dışına çıkmayız. Dışına çıkarsak benliğimizi kaybederiz. 
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Bizim için bu bir “tercih” meselesidir. 
Kişinin şahsiyetini tanıması için en önce özgeçmişine dayanması 

lâzım. Özgeçmişini bilmedik insan kişiliğinden haberdar olamaz ve onu 
herkes kara tahtada yazılı bir tebeşir izi gibi silip atabilir. O zaman kişilik 
silinir. Bizi ezip geçerler. Benliğimizin dışına çıkarsak ne kişiliğimiz kalır, 
ne yöremiz, ne töre, ne de örfümüz...

Bu yörede bizi bilenlere “Bir isteğiniz var mı?” diye sorduğumuz 
zaman, zaten onlar der ki; “Ustalarımıza bırakalım. Onlar bu işi bilir.”...  
Gençliğe de, orta yaşlı grubuna da, yaşlısına da sanat zenginliğimizle her 
yönden eğilebiliyoruz.  Zaten bu toplumun kendi dağarcığıdır.
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Bozlak Çukurova’yı Terketti, 
Çünkü Gerçek Bozlak Yapan Bizleriz

Bozlağın meşhurluğu, piyasaya Muharrem Usta’nın ağzından yayılmıştır.
Neşet Ertaş’ın hocalığını Muharrem Ertaş yapmıştır. O, halk kültürü-

nün derinliklerine vakıf bir insandır. 
Noksan, bazı çileli durumları karşısında Neşet’e yaktığı, zamanımız-

da bilinmesi gereken türküleri de var Muharrem Usta’nın. 

“Dokunsalar nazik tene kir gelir,
Bizden önce ceddimize ar gelir,
Köle olmak şanımıza zor gelir,
Sen aklını yitirmişsin evladım.”

“Küsmedim Neşet’im kahrettim sana,
Baban değil miydim, sormadın bana,
Olan olmuş yavrum, ne deyim sana
Aslı bozuk alma dedim evladım.”

Bu türkünün sözlerinin ne başka bir yazarı, ne de ötesi vardır.



1�0

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

Bu gibi örnekler Muharrem Usta gibi bir şahsiyetin değerini ortaya 
koyuyor. Ayrıca zaman zaman türkülerini okuyup meşhur etmiş olduğu 
şahsiyetler de bulunuyor. 

Bunları ben, her ne kadar anlatmaya çalışsam da yeteri kadar yapa-
mam. Gerçek meydanda...

Muharrem Usta sazı alıp türküye başladığı zaman, hani bir halk de-
yimi vardır ya “Ağlayan çocuk avunur.” diye, onun gibi, hakikaten türkü 
dinlemek istemeyen insana da dinletirdi. Sesinin güzelliğiyle, yanıklığıy-
la, avazlarının daha yankılı ve etkili olmasıyla ününü göstermiştir zaten. 
Şiltler almıştır Muharrem Usta...  

Aldığı avşar bozlağıyla ki; Dadaloğlu’nun da okuduğu bu parçalar 
bizim ilk nesillerimizden beri gelmedir. 

Bozlağın meşhurluğu piyasaya Muharrem Usta’nın ağzından yayıl-
mıştır. Bozlak onun ağzında daha başka bir tat almıştır. Bundan dolayı 
türküler ne Dadaloğlu’na malediliyor, ne de başkalarına... 

Kırşehir dendiği zaman, bozlakların içinde yer alıyor, bozlak mem-
leketi oluyor. Ve maalesef  bozlak Çukurova’yı terketmiş oluyor. Çünkü 
gerçek bozlak yapan bizleriz. 
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Neşet ’in Üzerine Mızrap Koyacak 
Mızrap Tanımıyoruz

Neşet’in hocalığını83 Muharrem Usta yapmıştır demiştik. Neşet Ertaş 
bunu son türküsünde açıkça dile getirmiştir: 

Okula gidemedim, bu dert benimdir,
Hemi benim derdim, hem babamındır,
Hemi babam, hem de öğretmenimdir,
Yüreği yaralı o kerem nerde ?

Uzak yoldan geldim hasretin için,
Hani nerde babam Muharrem, nerde,

83 Neşet Ertaş babası Muharrem Usta’dan derin etkileşimi şöyle ifade eder: “Babamla 
beş yaşımdan itibaren böyle geceli gündüzlü sanat arkadaşlığına başladık. Babamın 
bütün duygularını ben kendimde hissediyorum. Çaldığım havaların etkilerinin, duygu-
larının aşağı yukarı yüzde doksanı babama aittir... Ben bütün Türkiye’de iyi kötü bilinen 
bir sanatçı olduktan sonra bile, babamın yanında elime saz alıp türkü söylemezdim. 
Hele onun yanında hiç bozlak okuyamazdım... Sohbete ‘divan’la başlardı, öğüt veren, 
nasihat eden eserler okurdu önce. Ben buna cesaret edemiyorum. Eskilerden kalma 
havaları da okurdu.” (Bayram Bilge Tokel, Neşat Ertaş Kitabı, s. 7.)
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Yaralı ceylanım ses vermez niçin,
Ecin nice hani boranın nerde? 

O garip gönüllüm dertli bakışlım,
Feleğin elinde sinesi daşlım,
Yüreği yaralım gözleri yaşlım,
Gönül evi yıkık viranım nerde?

Okula gidemedim bu dert benimdi, 
Hemi benim derdim hem babamındı,
Hemi babam hemi öğretmenimdi,
Garibim dersini verenin nerde?

Bir babanın onur duyması evladıyla olur. Muharrem Usta oğlu 
Neşet’le onur duymuştur.

Neşet Ertaş uzun yıllar Almanya’da gözden ırak olmuş, görünür ol-
maktan mahrum kalmış, ama gönüllerde taht kurmuştur. 

Neşet’in gerek ailevi yaşantısı olsun, gerek ortamın verdiği durum-
lardan olsun, memleketimizi terketedip, Almanya’ya yerleşmesinden do-
layı, maalesef hemşerilerinin huzuruna şimdiki sanatçılar gibi haftada bir, 
günde bir, ayda bir çıkamadı. Ama yurt dışında da olsa öz kültürümüzü, 
türkülerimizi ayaklarımıza kadar seslendirerek getirdi. 

Neşet’in büyüklüğünü sanatı anlayan bilir. Neşet ne türkü çığırıyor, 
ne türkü söylüyor. Neşet türkü yaratıyor. Bu yaratıcılığına çocukluk arka-
daşı olarak ben şahidim. Neşet gittiği her yerde, kendi kendine, yanında 
arkadaşı yokmuş gibi, inler giderdi. Demek ki kendisinde daha önceleri 
bir şeyler varmış ki meğer o iniltisi kafasından bir şeyler yaratmaktan 
gelirmiş. 

 Neşet’in üzerine mızrap koyacak mızrap tanımıyorum. Eğer bir 
öyküntü varsa bu da Neşet’i silmiyor, daha da yüceltiyor. Neşet’in büyük-
lüğü türkü yaratıyor. Bir baba da bununla gurur duyuyor tabi...
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Bizim Neslimiz Birbirinden Kopmamış,
Maalesef Akraba Evliliğine Eğilim Duyuyoruz

Yöremiz içinde bizim nesil, yakın tarihte, bir babanın dört evladından 
meydana gelmiştir  amca çocukları olarak... Ve bu böylece dedelerimize 
intikal etmiştir. Yusuf Usta, Veli Usta gibi... Bir de “Çekiçler” vardır. “Çekiç-
ler” ve bir boyumuz aynı ve de ana başından birleşiyoruz. Ama sonuçta 
köken olarak aynıyız. Tıpkı Muharrem Usta’nın babası gibi... 

Halil Usta diye bir babayiğit “üstad” varmış. Bu muhterem Muhar-
rem Usta’nın dayısı oluyor. Köken itibariyle Yusuf Usta’nın babası, Veli 
Usta’nın babası... Bunlar bu kökenden amca uşakları...  

Evliliklerimizde akrabadan ziyade dışarı hiç çıkılmamış. 
Bugün ortamımızda tıp bilimi, akraba evliliğini tavsiye etmemektedir. 

Buna rağmen maalesef bizde buna uyulmamaktadır, akraba evlilikleri de-
vam etmiştir. Hâlâ da devam etmektedir. 

Sonuçta bizim neslimiz birbirinden kopmamış, ayrılmamış, bir baba-
nın veya iki kardeşin oğulları bir arada kalmayı tercih etmişler. Akrabalık-
lar kopmadan bu nesil böyle bağdaşmış gitmiş. Hâlen tek tük kopmalar 
da olsa, maalesef yine akraba evliliğine eğilim duyuyoruz. 
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Hacı Taşan’ın Üstadı Muharrem Usta
 
Keskin’den kız alıp verme konusunda sık sık akrabalıklarımız oluyor 

ve de hâlâ bu devam ediyor.
Davul-zurna eşliği Keskin’de canlı durumda...  Bundan dolayı biz 

kendi düğünlerimize de bazen Keskinli davul-zurna eşliğini getiriyoruz. 
Fakat çalgı boyutu Keskin’de azdır. 

Keskinli bir Hacı Taşan84 vardı. Keskin yöresinde hayli isim yapmış 

84   Bayram Bilge Tokel  Abdal müzik kültüründe Hacı Taşan ekolüne ilişkin olarak 
özetle şu saptamalarda bulunur. Hacı Taşan; Keskin ve Kırşehir türkülerinin hatırlata-
cağı ilk isimlerden biridir. Düğün çalgıcılığında kazandığı şöhretin, yöresel kalıplarını 
70’li ve 80’li yıllarda radyolara çıkmasıyla kırar ve özellikle Orta Anadolu’ya taşır. Do-
ğum yeri halk ağzıyla “Hacelobası”, Keskin’e bağlı Hacıali Obası köyüdür. Bu köyde 
1930’da doğan Hacı Taşan, aslen Kırtıllar köyündendir. Kırtıllar, bölgenin tipik ve tek 
abdal köyüdür. Ünlü bozlak ustası Muharrem Ertaş’ın da bir süre kaldığı bir abdal 
köyüdür ki, Neşet Ertaş da gözlerini Kırtıllar köyünde dünyaya açar. Bölgenin meşhur 
davulcularından Abdullah Çavuş’un oğlu olan Hacı Taşan, on iki yaşında başlıyor saz 
çalmaya. Abdullah Çavuş, döneminin ün salmış ve abdallar arasında halen efsanesi 
söylenen ustalarından Yusuf Usta’ya çırak verir küçük Taşan’ı…  Hacı Taşan; Çekiç Ali 
ve Neşet Ertaş gibi sanatçılara da öğretmenlik yapan, Muharrem Ertaş’la birlikte gittiği 
düğünlerde de pişirir mesleğini...

1970’li  yıllarda radyo ve plak, daha sonra da kaset ve televizyon gibi kitle iletişim 

Hacı Taşan
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bir ozanımız...  O da Muharrem Usta’nın talebesidir. Benim de babamın 
yakınıdır. Çünkü teyze çocukları oluyormuş anneleri... Benim ebem onun 
annesi ile bacı oluyormuş. Babamla birbirlerine öyle dediklerini duydum. 

araçlarını kullanarak daha geniş bir kesimlerle buluşturuyor kendini. Yöresel şöhretten, 
daha geniş kesimlere ulaşan ender abdal  sanatçılar arasındadır Hacı Taşan artık.  

Keskin Orta Anadolu’nun en zengin halay bölgelerinden biri olduğu kadar, bu  
halaylara eşlik eden  müzik aletleri olan davul ve zurnanın da en iyi icra edildiği yöre-
lerden biridir. Hacı Taşan’ın saz çalma ve türkü söyleme üslubunda da bariz bir davul 
zurna tesiri vardır. Kaldı ki Keskin, kültürel zenginliğini müzikal-folklor zenginliğe dö-
nüştürebilecek bir sanat potansiyeline her zaman sahip olmuştur. Yöredeki az da olsa 
Alevî-Bektaşî kültür birikiminden de beslenerek, başarılı sentezlerin ortaya konduğu 
bakir bir halk müziği ve folklor merkezi konumundadır. Nitekim, Hacı Taşan’ın repertu-
varında semah, halay, oyun havası, bozlak ve ağıt birliktedir ve   farklı formda birçok 
türküyü belirli bir üslupta çalıp söyleyebilmektedir.

“Allı Turnam” türküsünde bu değişik formların hepsinin mevcut olduğu görülür. 
“Bugün Ayın Işığı”, “Arzu Kamber Halayı”, “Pencereden Bakıyor” gibi halay formundaki 
türkülerin yanında; “Cerit Bozlağı”, “Açtım Perdeyi de Gördüm Yüzünü” gibi bozlak for-
munda; “Giden Ay Tutulur mu?”, “Billur Piyalem”, “Açıl Ey Ömrümün Varı”, “Ne Güzel 
Yakışmış” gibi oyun havası formunda ve Keskin Semahı gibi semah formunda türküle-
rin bir aradalığı dikkati çeker. 

“Yüce Dağ Başında”, “Çok Zaman Sabrettim” türküleri yanında Hacı Taşan’a ait 
olan ve ondan dinlemeye alışık olduğumuz “Özleyip Kırşehir” türküsü ve Âşık Hüseyin’e 
ait olan; “Ben de Şu Dünyaya Geldim Geleli” türküsü sevilen türkülerdendir. Daha çok 
Muharrem Ertaş’tan bildiğimiz; “Mezar Arasında” ağıdı da, Muharrem Ertaş’ın Hacı 
Taşan üzerindeki etkisini iyiden iyiye dışa vurur.   

 Hacı Taşan’ın temsil ettiği ‘Abdal Müziği’, yörede söylenen türküleri farklı müzikal 
formları içinde barındırıyor olması gerçeğiyle de, yeni kuşaklara ve müzisyenlere ulaş-
tırabildiği için ayrı bir önem taşıyor.

Neşet Ertaş, Hacı Taşan’ın ölümümünün ardından; “Bütün Ahbaplar Ansın Adını” 
diyen bir bozlak, ağıt uçurur:

Bütün ahbaplar ansın adını,
Anlayan alırdı onun tadını,
Emmisi dayısı garip kadını,

 Döşeyin evleri Hacı geliyor,
 Bir garip ölümü acı geliyor.



1��

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

Hizmet için dağları aşanı.
Keskinli bilirler Hacı Taşan’ı,
Bunca yıllık hizmetleri boşa mı?

 Döşeyin evleri Hacı geliyor,
 Bir garip ölümü acı geliyor.

Var mıdır insandan daha üstünü?
Ayırmazdı düşmanını dostunu,
Diksinler Keskin’e onun büstünü,

 Açılsın meydanlar Taşan geliyor,
 İnsan hizmetine koşan geliyor.

Anam Keskinlidir babam Kırşehir,
Gönülden geldi de eyledim kahir,
Saygım var insana evveli-ahir,

 Açılsın meydanlar Taşan geliyor,
 İnsan hizmetine koşan geliyor.

1921 doğumlu eski Kırşehirli gazetecilerden Ertuğrul Ersan’n Hacı Taşan için yaz-
dığ şiir de şöyledir:

HACI TAŞAN İÇİN

Mahlenin yakışığı ey Hacı Taşan, 
Muhabbet var diye dağları aşan,
Sazda nağmeleri söyleyip çoşan,
Acelen ne idi vakitsiz gittin.

Bal kaşığı kırık, bal tutmaz oldu,
Keskinin bağları seninle soldu,
Ey ayın ışığı sana ne oldu,
Acelen ne idi vakitsiz gittin.

Yırık Yaşar derler can arkadaşın,
Kimseyi kırmazdı o güzel başın,
Çok fazla değildi genç idi yaşın,
Acelen ne idi vakitsiz gittin.

Türkiye sathına yazdın adını,
Tatmadın ömründe dünya tadını,
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Birgün Hacı Taşan benim de evime geldi; “Bölemin kuzusu”85 diyerek 
bana bir sevgi bağışladı. 

Hacı Taşan bildiğim kadarıyla üstadı, Muharrem Usta olduğundan 
dolayı, bizden kopmasına imkan yok. 

Keskin-Kırıkkale yöresi ile anılan ustaların nesilleriyle bizim nesiller 
daha derinlerde ırk yönüyle bağdaşmıyorlar. Anlattığım dört amca çocu-
ğunun içinde değiller...

Bağbaşı içinde belirli bir zümre vardır. Bunlar bir babanın çocukla-
rı, dört kardeşten oluşuyor. Bu köken gün olmuş Yağmurlu’ya ilk temeli 
atıp yerleşmişler. Yağmurlu’yla kaynaşıp komşuluk yapmışlar. Yakın kö-
ken Yağmurlu’dan geliyor. Fakat zaman zuhur eylemiş, çeşitli nedenlerle 
şehre taşınmışlar. Bazı yerlere gitmeler, gelmeler olmuş...

Sefaa geldin dost bağının bülbülü,
Merhaba sevdiğim hanem sizindir,
İmdat eyle açılsın efkanı dili,
Merhaba sevdiğim hanem sizindir.

Okuyup tarihten bilenim gelmiş,
Şu garip gönümü alanım gelmiş,
Perdesiz cihana bakanım gelmiş,
Merhaba sevdiğim hanem sizindir.

               Keskinli Hacı Taşan

Arkandan ağlıyor kızı kadını,
Acelen ne idi vakitsiz gittin.

Buluştuk çok defa öptüm alnından,
Hep nefret ederdin dünya malından,
Tutamadım sen giderken saçından,
Acelen ne idi vakitsiz gittin.

85 Böle: Kırşehir köylerindeki Türkmen aşiretleri içinde teyze çocuklarının birbirlerine 
karşı kullandığı bir sözcüktür. Bölgede babanın erkek kardeşine “emmi”, babanın kız 
kardeşine de “bibi” denir ki bu ve benzer nitelemeler abdallarla Türkmen aşiretleri ara-
sında büyük benzeşme göstermektedir.
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Neşet “Kırtıllar”da  Dünyaya Geldi

Muharrem Usta çok gezmiştir. 
Çiçekdağı’na gitmiş, Yerköy’e gitmiş, Keskin’de kalmış. Eski ismi 

“Sofular” olan Aydınlar’da bayağı kalmış. Adamcağız aslında biraz da 
yoksulluktan çok gezmiş. Yerköy’de ev yapmış. Çiçekdağı’nda bir müd-
det kalmış. Yozgat’ta da ev kurmuş. 

Özellikle “Kırtıllar”a değinmek istiyorum. Neşet’in annesi Döne, rah-
metlik “Kırtıllar”lıdır. Oysa Neşet bir türküsünde “Anam Keskinli” diye söy-
ler. Doğru... Böyle söylemesinin nedeni “Kırtıllar”ın Keskin’le anılmasıdır. 
“Kırtıllar” köyü Keskin’le gerek ulaşım, gerekse sosyo-kültürel ilişkiler yö-
nüyle bağdaşmaktadır. 

Neşet Ertaş “Kırtıllar”da dünyaya gelmiştir. Bazen Sıdıklı’da doğdu 
filan deniliyor. Ben yanlış bilgi yansıtmaya çok karşıyım. Çünkü Muhar-
rem Usta’nın gezginci hayat yaşadığı dönemde ve nihayetinde nesli 
Yağmurlu’yu mesken tutmuştur. Yani baba yeri Yağmurlu’dur. Gün oldu, 
Yerköy’e geldi ve çok gezdikten sonra nihayetinde Kırşehir’in Bağbaşı 
Mahallesi’ni yurt tuttu. 

Neşet Ertaş bu gün aramızda olmayan Çekiç Ali ile birlikte Ankara’da bir düğünde (Sağ 
baştan; ilk Çekiç Ali, dört Neşat Ertaş
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Misafirimize Kendimizden Üstün Değer Veririz

Nesil olarak birbirimize olan sevgimiz ve saygımız büyüktür. Bu bizim 
kökenimizde var.

Bayram günleri bizim en çok heyecan duyduğumuz günlerdir. Bay-
ram namazından çıkıldığı zaman evlerimize döndüğümüzde Allah ne ver-
diyse hazırlanan yemeklerimizle bir yerde toplanırız. Hem bayramlaşır, 
hem de yemeklerimizi yeriz. Küslük bizde yoktur, ama olursa barıştırırız. 
Orada sarılıp öpüşür, koklaşırız. Bu bizim birlikteliğimiz için, bir perçin 
daha atmak olur kaynağın üzerine... 

 Tatlı sohbetlere başlanır. Anılar anlatılır. Zaman zaman büyüklerimiz 
eski günlere dalar gider. Ahmet amcanın sohbeti tatlıdır. Köylerde nasıl 
edip neler yaptıklarını anlatır. Gençlerimiz de buna katılarak sohbet bah-
şederler. 

Bizde misafire çok değer verilir. Misafire verdiğimiz değer, kendi aile 
fertlerimize verdiğimiz değerden üstün tutulur. 

Büyüklerimiz bu geleneklerin çok daha iyisini yaşamışlardır. Döşekler 
atılırdı odalara... O adamın, o gelen Tanrı misafirinin altına serilen döşek, 
gidinceye kadar kalkmazdı. Misafire her taraftan, her evden, ne hazırlan-
mışsa getirilir, yenilir, içilir, sonra izin alınarak herkes yerine avdet ederdi. 
Misafir fazlaysa başka biri götürürdü. Bunlar geçmişin örnekleri...
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Ama şimdi misafir olduğu zaman maalesef komşu evlerden bir şeyler 
gelmiyor. Bu da zamanımızın değişmesinden geliyor demek ki... Belki de 
o evde ihtiyaç duyulmuyor da ondan gelmiyor.
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Şer Adamı Değiliz; Kırlangıç Gibi 
Bazen Altından, Bazen Üstünden 
Geçeriz Belânın

Bugün cemiyetimizin fertleri, yani aile fertlerimiz çok zor şartlar altın-
da geçimlerini temin etmeye çalışıyor. 

Âciz bir insan...   
Neden âciz? 
Yoksul âciz 
Neden âciz? 
Maalesef arzuladığını o an için alamayan âciz... 
Neden âciz? 
Çoluğunun çocuğunun isteklerini yerine getiremediğinden âciz...  
Neden âciz? 
Evime misafir gelecek de mahcup olacağım diye âciz... 
Çünkü o misafiri ağırlayamayacak durumda... En büyük insan ce-

binin âcizliğinden misafir ağırlayamıyor. Düşünebiliyor musunuz, çünkü 
kendisi âciz... Yoksa misafirden kaçtığından değil...

Şimdi bizim neslimiz içinde hiç kimse evladına; “Sen şu sazı al, şu 
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kemanı al!”  veyahut “Enstrümanlardan birini yap!” diye söylemiyor. Artık 
bu sanata ne eğilim, ne de saygı duyuluyor. 

Her şeye rağmen onur duyduğumuz şeylerden birisi de bizlere kötü-
lük edenlere daima iyilik etmiş olmamızdır. 

Kırlangıç misali...  Hani halk arasında söylenir. Kırlangıca sormuş-
lar: “Niye enginli yüksekli uçuyorsun?” Diyeceksiniz ki; kuş konuşur mu? 
Konuşmuş işte, “Bazen belânın altından, bazen üstünden geçiyorum...” 
demiş. 

İşte bizim neslimiz böyle bir nesil... Hiçbir zaman bir insanla çatış-
mayı, kasıtlı ya da  kasıtsız şer için yüz yüze gelmeyi istemeyiz. Daima 
hoşgörülüyüz.
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Bu Meslek Bizi Ölümüze Bile Ağlatmadı

Ne acı ki ölüsüne bile ağlamaya fırsat bulamayan bir mesleğin sahi-
biyiz. Bunu belki hiç düşünemeyen insanlarımız var. 

En büyük yakınını, anasını, babasını ve hatta eşini, yavrusunu kay-
beden insanlar olarak aynı acılı günün haftasında ekmeğine gitmek için 
düğünlerde çalıp oynamak durumunda kalıyoruz. 

Ölümüze ağlayamayan insanlarız biz: “Abdala  sevimlilik  gerek.” 
diye tarif etmiş bu toplum bizi.

Kırşehir’e çok şeyler verdik biz... 
Bazen kendi parlak neslimize attığımız gibi, Kırşehir’e de sitem etti-

ğimiz oluyor.   “Kırşehir bize bir şey vermedi.” diyoruz. 
Acaba haksız mıyız? 
Ezikliğimizi, tükenmişliğimizi anlatmak istiyorum Kırşehir’in “Teber 

Uşağı” adına...  
Düşünebiliyor musunuz, nesiller boyu onur duyarak icra ettiğimiz bu 

meslek maalesef bizi açlık zoruyla ölüme mahkûm etti. 
Bunun için bu mesleği bizden çok önce ölmüş görüyoruz. 
Çünkü açız. Çocuğumuzun istediği bir harçlığa karşı âciz olmak ne 

demek? Çocuklarına üç-beş kuruş harçlık veremeyen insanlarız. Bir ba-
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banın en büyük yıkıntısı evladının kendisinden bir şey isteyip de onu ve-
rememesidir. 

İşte biz bu yokluklar içinde sürünen, çırpınan insanlarız. Ama gurur 
duyuyoruz ve iftihar ediyoruz. Çocuklarımız başarılı. Yeter ki ellerinden 
tutulsun. Âcizliğimizin de en acı yönü bu. Çocuklarımızın elinden tutamı-
yoruz. Bu toplum da tutmuyor. 

Tüm bunlardan sonra yıllar gösterecek ki; bu mesleği de elimizden 
kapacaklar. Yıllar yılı bize “aptal” deyip hor bakan insanlar, bu mesleği 
sürdürecek, bu mesleği elimizden alacaklar. Bizler “aptal” değiliz. Bizler 
Pir Sultan Abdal’ın neslinden gelen “Abdal”larız. Tarih bunun adını böyle 
koyacak. Ama olan bizlere olacak.

Kırşehir bize ne verdi ki?  Kırşehir bizim elimizdekini de aldı. 
Artık “aşı vurulmuş”, acı bir “aşı vurulmuş”. O da dalımızda meyve 

bitmeyeceğine dair “aşı vurulmuş”.
Benim çocuğumun, komşumun çocuğunun, onur duyduğumuz nesli-

mizden gelen bu mesleği yürütmesine imkan yok artık... 
Eğer şu anda sanatımız adına birazcık küçük didinmeler varsa; o da 

aç kalmamak içindir. Yoksa eskiden olduğu gibi bu mesleği yaşatmak için 
değil... 
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Alçak Gönüllülüğümüze 
“Bedel” Ödettirilmesin

Yusuf Ustaları, Sarı Velileri, Muharrem-Neşet Ertaşları, Çekiç Alileri, 
Hacı Taşanları bağrından çıkaran bir ocak sönüyor, daha doğrusu sön-
dürülüyor. 

Çocuklarımız doğuştan yetenekli... Siz buna soya çekim deyin. Bu 
biliniyor. Bizim neslimizin mesleği bu...  

Hangi belediye başkanı, hangi vali, hangi milletvekili, hangi kurum, 
hangi vakıf, hangi iş adamı-sanayici çıkıp da “Çocuklarınızın eğitimine 
yardımcı olalım.” dedi! Hangisi “Devlet konservatuvarlarında okutalım” 
dedi!

Yaralıyız... Üzgünüz... Ama söylemek durumundayım neslim adına...   
Bizlerden hep alındı, hep istendi, ama hiç verilmedi. Hani derler ya; 

“Alma ağacının altında büyümüş.” diye. Bizim toplum da öyle oldu. 
Ekilmeyen, sürülmeyen, bakılmayan tarlada ne bulursunuz? Eski to-

humlardan kalma ve yağmurun rahmetiyle boy vermiş birkaç filiz belki... 
Hepsi bu kadar...
Tüm bu olup bitenlere karşı gerçekten cömert, gerçekten özverili 

toplumuz. 
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Nesli tükenmiş “kelaynak” kuşları gibi ortada kaldık. Bunu gören yok, 
ama arayan çok. Ve de yine toplumumuza hizmete devam ediyoruz.

Bazen uzak illerden hemşerilerimiz bizleri özel günlerine çağırırlar. 
Kırşehirlilerin, Kırşehir derneklerinin düzenlediği gecelere gideriz. Ora-
larda Kırşehir’in ezgisini, bozlağını, oyun havasını, kısaca halk müziği 
ruhumuzu bahşeyleriz dört bir yana...

Bu gecelere katılıp veya düzenleyip; “Bizim ustalar olmadan olmaz.” 
diyen muhteremlerin  çoğunun sanatımızın toplumun kültür yapısı içinde-
ki müstesna yerinden haberi yok... 

Başka yörelerin şüphesiz değerli sanatçılarına verilen değer bizden 
esirgeniyor. Bizim alçak gönüllülüğümüze bazen sanki bir “bedel” ödetti-
riliyor. Bunları yaşadık, hâlâ da yaşıyoruz. 
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Bazen Parlak Neslimize Attığımız Günler
Bile Oluyor

Çocuklarımızın ahlâk yapısı, kişilik yapısı herkesin malûmudur. Ku-
cak kucağa bir arada yaşadığımız her yörede, bir tek Allah’ın kulu çıkıp 
neslimizin çocukları için kem söz edemez, şunu var, bunu var diyemez. 

Gerek resmi kurumlarda, gerek özel şirketlerde çalışan gençlerimiz 
var. Hepsi de başarılı işlerinde... Çevrelerinde sevilip sayılırlar. Kimseye 
şuncu, buncu diye yaklaşmazlar. Bizim kitabımızda bunlar yazmaz. 

Biz insanı insan biliriz. Bu toplum da bizi insan bilsin.   
Yüzyıllardır icra ettiğimiz sanat dalında bu toplum bizleri kilitlediy-

se, çocuklarımıza resmi olsun, özel sektörde olsun iş imkanı sağlasın. 
Şehrimizin zengini, ilimizin valisi, belediye başkanı neslimizin çocukları-
nı görmezlikten gelip ihmal etmesinler. Gönlü zengin ama yoksulluğun, 
âcizliğin içindeki çocuklarımızı çaresizlikler içinde bırakmasınlar. 

İnanır mısınız, bazen parlak neslimize attığımız günler bile oluyor. Af 
buyurun, bazen atıyoruz. Çünkü isyan püskürüyoruz; “Başka bir meslek 
yok muydu, bize bunu niye öğrettiniz?” diyoruz büyüklerimize...

Ama berrak bir meslek... Bize sonucunun doğurduğu durumlar da 
ortada... Bundan dolayı isyan püskürüyoruz. Bize ve halk kültürüne el 
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uzatılmadığından kaynaklanıyor isyanımız...  
Milletvekili bizden alabileceğini almış, götürmüş bir defa... Bir daha 

yüzümüze bakmıyorlar. Hattâ bizi aykırı düşüncelerde görüyorlar. Biz ayrı 
düşüncelerin insanları değiliz. Bu memleketin çocuklarıyız. Ve bu memle-
kette şefkat gözleyen insanlarız.
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Hâlâ Bu Mesleği Sürdüren Nesillerimizse
Aç Kalmamak İçin Bu İşi Yapıyorlar

Bize şefkat eli uzanırsa belki bu kilidi kırabiliriz. 
Ama umudumuz kırık...  
Hiçbir şey yapamayız. 
Adam oğluna buyuramıyor. Çocuk ondan önce karşı çıkıyor aile 

fertlerine... 
“Sen benim arzumu yerine getiremiyorsun. Kalemimi, çantamı bile 

alamıyorsun.” diyen yavrularımız var. 
Biz onlara karşı büyük bir utancın içindeyiz. Çocuklarımızı okuturken 

eziklik altındayız. Ezikliğimiz maddi yöndendir. Okullarda hocalarımıza 
hiçbir zaman bu halimizi arz edemiyoruz. 

Çocuklarımız şefkate ve yardıma muhtaç durumda... Okuyoruz, oku-
yacağız, azimliyiz. Çocuklarımız da istekli... Fakat biz destek bekliyoruz. 
Himaye edilmeyi istiyoruz. 

Nesillerden nesile icra ettiğimiz sanat dalında kilitlendiysek; hiç değil-
se bizi yeni çığırda gölgelemesinler. 

Yıllardır çalışırız. Ne bir sosyal güvencemiz, ne de dayanağımız var.
Sağolsunlar, bazı değerli muhasebecilerimizin uyarması karşısında 
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sayıları üç-dördü bulmayan Bağ-Kur emeklilerimizden başka hiç kimse-
mizin sosyal dayanağı yok. 

Zamanla “kazanç vergisi” adıyla bizlere karne çıkartılmış. Taksitleri 
ödenmemiş. Bu statüye girenlerin çoğu ölüp gitti. Sadece üç-dört kişi ya-
rarlanabildi bundan. 

Dayanağımız olmadığından neslimiz bu mesleği terketmek durumun-
da kalmıştır. Hâlâ bu mesleği sürdüren nesillerse, aç kalmamak için bu işi 
yapıyorlar. Yoksa mesleğe sevgilerinden, saygılarından değil... 

Aç kalmamak için... Biz tükendik... Aslında bir bilseler, tükenen; kök-
leri derinlerde olan bir soyağacı, bir kültür…
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ABDAL ANILARINA VE HİKAYELERİNE  
YOLCULUK

Fuat Köprülü’nün işaret ettiği gibi; “Kafkas Azerbaycanı’ndaki Ab-
dallar köyünde, bilhassa âşıklar, yani söz şairleri yetişmekle meşgulken, 
Anadolu’daki Abdallar halk arasında hikayecilikle, çalgıcılıkla ve oyuncu-
lukla şöhret kazanmışlardır. Bu durum Türk kültürü açısından son derece 
önemli bir hadisedir.”86

Abdal fıkralarının tamamına yakın bir bölümünü Abdal tipinin saf gö-
rünüp, zeka ürünü olan olaylarını işleyen fıkralar oluşturmaktadır. Türk 
halkının mizah dehasındaki; “âlim değil, fakat ârif” insan tipinin, Abdal 
fıkralarına yansımasını görüyoruz. Bu fıkralarda alay edilirken, alaya al-
manın, hicvetmenin en güzel örnekleri sergilenmektedir. Bu fıkralarda, 
ilk edinilen izlenime aldanarak, halkın Abdalları alaya alıp küçültmeyi 
amaçladıklarını anlamak yanlış olur. Çoğu kez bunlar, alay konusu olan 
toplumun, bir çeşit meydan okuması anlamındadır. Dikkat edilirse bu tip 
hikayelerin pek çoğunda alay konusu sanılan kişinin alay eden durumun-
da olduğu fark edilir ki; Abdalların düşünce biçimini, yaşayış ve mizaha 

86   Edebiyat Araştırmaları, Prof. Dr. Fuat Köprülü, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1989, 
C. 2, s. 363.

Muharrem Ertaş sanatçı Sümer Ezgü ile Muharrem Ertaş evinde
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bakışını yansıttığı için de bir tür  kültür belgeleri olarak kabul edilebilir. Bu 
fıkralardaki Abdal tipleri, yaşadıkları yörenin insanlarını temsil etmelerinin 
yanında, yöre insanının ince zekâsını, hayal gücünü, mizah yeteneğini 
de yansıtmaktadırlar. Esasen, birçok olay veya davranış Abdalların kişili-
ğinde fıkra özelliği kazanmıştır.87

Fuat Köprülü’nün Anadolu Abdallarına ilişkin, Türk kültürü açısından 
son derece önemli bir hadise olarak söz ettiği “hikayecilik”leriyle ilgili sap-
taması, Kırşehir Abdallarında aynen varolup, gerçekten de hikayecilikle-
riyle de ünlüdürler.

Bu durumu kendilerinden dinleyerek ve anlattırarak, kendi anlatımla-
rıyla ve başka  araştırmacıların da kaynaklarından yararlanarak hemen 
yanıbaşında fıkra derlemeleriyle de besleyerek “Abdal Anılarına ve Hika-
yelerine Yolculuk” edeceğiz.

 

87   http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/ Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları, Prof. Dr. Erman Artun.
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“Cıncıklı Cami”deki Vaaz88

Abidin Usta yanımıza geliyor. Alçalmış, mütevaziliğin ötesinde, yü-
zünde ağır bir “kızgınlık” okunan ifadesi ile sessizce ön koltuğa ilişiyor. 
Yanında kendi gibi halk müziği kültürüyle yoğrulmuş, kendi deyimi ile; 
“sonradan görmemiş” dostları, akrabaları var. Bizim “Teber Uşağı”  var... 

Çaylarımızı yudumluyoruz...
Abidin Usta sessizliğini birden bozuyor:
- Sıkıntımız büyük ağam...

88 Bu talihsiz olayı kendileriyle söyleştiğimiz Abidin Usta (Ertek) 2005 Ocak ayında 
şöyle anlatmıştır:

“Bir defa mahkemede ifade verdik. 20-25 yıl önceydi. Cıncıklı Camii’nin imamı-
nın bizi ziyadesiyle üzen, küçük düşüren bir vaaz verdiğini duyduk; “Davullu zurnalı 
düğünle getirilen gelinden doğan çocuklar veled-i zina olur. Bu düğünleri çalanların 
ekmeği yenmez, çayı-kahvesi içilmez.” demiş. Buna çok kimse şahittir. Bizim dünya-
mızı yıkan, küçük düşüren bu harekete karşı Ayvaz Usta’nın öncülüğünde aramızda 
imza toplayıp savcılığa verdik. Sonraları devlet büyüklerimiz, hatırlı insanlar, dava-
dan vazgeçmemiz için aracı oldu. Zaten alışık olmadığımız adliye kapısına gidip 
gelmemek için de davamızı geri aldık. Bunun haricinde asırlar önce atalarımızın 
Horasan’dan gelip buralara yerleşmesinden beri, bizim polisle, adliyeyle işimiz olma-
mıştır.” (Kırşehir’in Günışığı Dergisi, “Abdal Olmak Zor Zanaat”, Adnan Yılmaz, Ocak 
2005, Sayı: 7, s. 36.)
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Bir anda soluk soluğa kaldıktan sonra, tane tane anlatmaya başlıyor...
- Cıncıklı Cami’de hocanın biri vaaz vermiş. Bizi derinden yaraladı. 

Biz ki... 
Ve Abidin Usta Kırşehir kültürünü, ezgilerini, bozlaklarını, bu yolda 

icra ettikleri sanatın inceliklerini dilinin döndüğünce anlatıyor. Caminin 
hocasına sitemi büyüdükçe büyüyor. Büyüyor, büyüyor da hoca ne de-
miş, bir türlü diyemiyor. Boğazına düğümleniyor sanki...

- Hoca ne demiş abi?
- Daha ne diyecek ki, diyeceğini demiş işte...
“Benden bu kadar” dercesine koltuğuna gömülürken, Abidin Usta’nın 

yanındakilerden biri söze karışıyor:
- Hoca buyurmuş ki; bizim çaldığımız düğünlerin doğacak çocukları 

“veledizina” olurmuş!
Bir anda kan beynimize sıçrıyor sanki... 
Ortalığı tarifsiz bir sessizlik kaplıyor... 
O anda içimizden; “Şükür ki Türkiye Cumhuriyeti fetvalarla yönetilmi-

yor. Bu devlet Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet.” diyoruz.
Dahası “Demokratik ve lâik hukuk devletiyiz.” diyoruz...
Sonrasında döşeniyoruz; “hukuk devleti” güvencesiyle dilekçeyi...
Bir savcılığa, bir valiye...
“Bizim mesleğimiz, sanatımız bu... Hoca bu vaazıyla bizlere ve nes-

limize hakaret ettiği gibi, tüm düğün çaldıran gelmiş geçmiş insanlara da 
hakaret etmiştir. Hocadan davacıyız.”

Ve tabi ki dilekçenin altına hocanın vaazına tanık olanları da sıralıyoruz...
Sonuç mu? 
Savcılık zor durumda... 
Valilik zor durumda...
Dilekçe resmileşti...
Bir ucunda Müftülük var, çıkabilirsen çık işin içinden...
Sonuç tahmin ettiğimiz gibi oluyor...
Savcılık–Valilik–Müftülük üçgeni içinde yoğun görüşmelerin ardın-



1��

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

dan, Vali Bey çağırıyor Abidin Usta’yı makamına...
- Hoca büyük hata yapmış ustam... Size hak veriyoruz. Lâkin sizin 

büyüklüğünüzü de biliyoruz. Affetmek de büyüklüktür. Şu işten vazgeçin. 
Hoca da özür dilesin, bu iş kapansın... 

Tabii işin bu yönünden henüz haberimiz yok...
Aradan birkaç hafta geçiyor, yolda Abidin Usta ile karşılaşıyorum.
- Abi, ne oldu?
Abidin Usta anlatıyor: Vali’nin kendilerine rica ettiğini, Müftülük’ün 

devreye girdiğini, Savcılık’ın dilekçeyi beklettiğini...
Ve tüm bunlardan sonra da şikayetlerini geri aldıklarını...
- Koskaca Vali beni makamına çağırtmış. Varsın çağırsın; ama kur-

banım, omzumuz nah burdan kesik bizim... Bu işi sürdüremeyeceğiz...
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Zanaatına Hor Bakan Ustanın Çocuğu

Davulcu Adem Usta (Göçer), çocuklarının “basit” saydığı davulla, 
binbir türlü marifet ortaya koyar. 

Bir düğünde yine ünlü davul gösterisinin ardından başlar anlatmaya:
Baba parasıyla giyinip kuşanıp gezen bir delikanlı varmış. Aklına gir-

mişler mahallenin ipi kırıkları, “Bugüne kadar ustalık yapmadın, bari bir-
kaç gün ağalık yap. Kırtıllar’a yirmi beş kilometre ileride dehşetli bir ağa 
var. Altında doru at, ayağında potin, sırtında delme, başında fötr şapkayla 
var git yanına, misafir ol” demişler. 

Delikanlı tarif üzerine çatal kapılı evi bulur. Ağanın adamları tez elden 
atını ahıra çekerken, ağaya da haber uçururlar: “Ağam, uzaklardan öyle 
bir ağa geldi ki...” Ağa; “Alın konağa, geliyorum.” der. 

Gelir gelmez de anahtar deliğinden içeriye şöyle bir göz atar. Hiç se-
sini çıkartmaz ve çağırır adamlarını: “Bol şekerli bir kahve yapın, fincanı 
doldurun, cezveyi de yanına bırakın.” Delikanlı fincandaki kahveyi bitirir, 
cezvedekini de içer. Bunu delikten gözleyen ağa hemen içeriye dalar ve 
sorar: “Evlâdım, sen cezvedeki kahveyi de bitirdin. Bunu ne ağa, ne usta 
yapar. Söyle bakayım, sen zanaatına hor bakan hangi ustanın çocuğu-
sun?”
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‘Gönül’le Çalıp, ‘Gönül’le Söylediler

1970’li yıllar... Neşet Ertaş, Kırşehir’de şimdiki PTT binasının yanın-
da bulunan Saray Sineması’nda  konser veriyor. 

Dönemin gençliği Türk halk müziğinden çok uzaklarda... Önemli öl-
çüde “slogan müziği” denilen gelip geçici bir rüzgârın etkisi altında... Öyle 
ki aşağı pazar yerindeki Yeni Sinema’da sol öğrenci derneklerinin dü-
zenlediği gecede “Şah Turna” ile birlikte sahneye çıkan Müslüm Sümbül, 
ünlü halk ozanı Pir Sultan Abdal’dan alınma parçalar söylemeye baş-
ladığında, Pir Sultan’ı henüz tanımamış solcu gençler tarafından sıkıcı 
geldiği için yuhalanır...

Sonrasında Müslüm Sümbül, Türk halk müziğinden nasibini almamış 
bu gençlere Pir Sultan Abdal’la ilgili hatırlatmalar yapma gereği duyarak; 
“Dostlar, Pir Sultan Abdal tarihimize mal olmuş bir ozandır. O da inandığı 
dava için başını verdi. Siz neyi yuhalıyorsunuz?” der.

İşte o günlerde Neşet Ertaş da Saray Sineması’nda konser verirken 
gençler kendisinden dönemin uydurma “slogan” müziklerinden isteklerde 
bulunurlar. Neşet Ertaş biraz sustuktan sonra her zamanki mütevaziliği 
ile taşı gediğine kor: 

“... Ağam, biz böyle parçalar bilmeyiz. Biz gönülle çalar, gönülle 
söyleriz...”

Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç
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Halk Ozanlarının İlham Kaynağıydı Sait...

“Akbayır’da sırtım Toklumen’i görüyor.  
 Aşık Sait’in çığlıksız çığlığını duyuyorum...

 Muharrem Usta hemen şuracıkta...
 Eşeği sırtında büyük...”

     
A.YILMAZ

Toklumenli Âşık Sait’in belgeselini hazırlıyoruz. 
Biliyoruz ki Âşık Sait’ten çalıp söyleyen ve “Teber Uşağıyız” diye gu-

rur duyan Abidin Usta, icra ettikleri halk müziğinden dolayı, bırakın incin-
meyi, göğsü kabara kabara şöyle der:

“Yapmayın yahu Âşık Sait büyük ustadır. Bize ve parlak neslimize 
dörtlükleriyle büyük ilham kaynağı olmuştur. Ama şimdi bir bakın. Âşık 
Sait’in Toklumen’de mezarını bile kaybettiler. Yaşayan torunları medrese 
öğrenimi görmüş ozan dedelerinin mezarını bilmiyorlar. Gurur duyuyoruz; 
böylesi bir ozanı sazımızla sözümüzle bizler yaşattık. Âşık Sait’ten çığırıp 
Âşık Sait’ten çaldık. Sarı Veliler, Bulduk Ustalar, Muharrem Ustalar, Çekiç 
Aliler yaşattı Âşık Sait’i. Orta Anadolu’da halk ozanlarının ilham kayna-
ğıydı Aşık Sait...”
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Abidin Usta’nın anlattıklarını Âşık Sait’e ilişkin belge ve anılarla kı-
yaslıyoruz. Doğrusu konuya vakıf...

Abidin Ertem ekibiyle Âşık Sait belgeselimize onun parçalarını ses-
lendirerek katkı sağladı. Zafer Ertaş eşliğindeki müzik ekibini stüdyoda 
bilfiil yönetti. Âşık Sait’in dörtlüklerinin son dizelerine gelindiğinde, sık sık 
“Der Sait’im” diye fısıldadı kulaklarına unutmamaları için...
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“Belleyeceksen Bu Zanaatı Belle... 
Yoksa Seni Kale Mektebine Gönderir, 
Sürüm Sürüm Süründürürüm”

Ölene kadar ahırda eşeği hep hazır oldu Muharrem Usta’nın...
Kırşehir’in Bağbaşı Mahallesi’ndeki eski yerli halk ve sonradan köy-

lerinden göçüp bu mahalleye yerleşen halk “Teber Uşağı” diye anılan 
Bağbaşılılar olmaktan hep gurur duydular. 

Bağbaşı’nın “Teber Uşağı”, zaman içinde mahalle halkından incin-
miştir belki...

Lâkin “Teber Uşağı”ndan hiçbir Bağbaşılı incinmemiştir. 
Bağbaşı’nın “Teber Uşağı” sınırları, Kırşehir’i aşan halk türkülerinin, 

ezgilerinin, bozlağının, davulunun, zurnasının, sazının, kaşık oyununun 
ocağı olmuştur.

Her doğan bebe, ya davulda, ya sazda, ya kemanda ya da bunların 
bir kaçıyla birden “usta”lığa aday doğmuştur.

Ne demişti Kabadayı kendi sanatına ve de mesleğine hor bakan ve 
bir türlü sanatını icra etme aşamasına gelemeyen oğlu Neşet’e?

‘Belleyeceksen bu zanaatı belle... Yoksa seni Kale mektebine gön-
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derir, o yüksek taş merdivenlerden hergün çıkarıp indirir, sürüm sürüm 
süründürürüm... O zaman da mahallemizden Danyal’ın oğlu Sedat gibi 
öğretmen yapar, köy köy gezdiririm...’

Bir ustanın oğluna söylediği bu sözler; bir yönüyle “Teber Uşağı 
Ocağı”nın kendi sanatlarını nasıl bir ciddiyetle, nesilden nesile aktardığı-
nın en çarpıcı ve dışa vuran örneklerinden biridir. 
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Neşet’in Leyla’ya Olan Aşkı...
Türkülerle Baba–Oğul  Atışmaları
Bozlak ustası Muharrem Ertaş, Bağbaşı’ndaki gecekondusundan, 

Kırşehir’in ünlü Akbayır sırtlarına yürür bazen.. Sıkıntılıdır. Almanya’dan 
gelenler oğlu Neşet’ten haber getirirler ara sıra... 

Kulağını kabartır, her söylenene inanmaz. Sonunda oğlu Neşet’in 
Leyla ile evlendiğini ve sonuçta da ayrıldığını duyar. Buna zaten  başın-
dan beri karşıdır. Kendince çok üzüldüğü ve istemediği bu evliliğe türkü 
yakar:

Temiz ruhlu, saf kalplisin şöhretsin, 
Hakkın vardır evlenmeye evladım,
Mevlam sana yapanları kahretsin,
Aslı bozuk alma dedim evladım.

Dokunsalar nazik tene kir gelir,
Bizden önce ceddimize ar gelir,
Köle olmak şanımıza zor gelir,
Sen aklını yitirmişsin evladım.
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Küsmedim Neşed’im kahrettim sana,
Baban değil miydim sormadın bana,
Olan olmuş yavrum ne deyim sana,
Aslı bozuk alma dedim evladım.

Neşet, babası Muharrem Usta’yı dinlemez, Leyla’ya olan aşkı ağır 
basar, bununla da kalmaz, babasına bir türkü ile cevap verir:

Ulu arıyorsan analar ulu,
Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu,
Analar insandır biz insanoğlu,
Aslı bozuk deme gel şu insana.

Aşkı kimden, aldın sevgiyi kimden,
Aslı bozuk deme gel şu insana,
Soracak olursan eğer ki bana,
Aslı bozuk deme gel şu insana.

Yazımızı felek yazdı Mevlâ’dan değil,
Senin dediklerin evladan değil,
Her hata suç bende Leylâ’dan değil,
Aslı bozuk deme gel şu insana.

Neşet Ertaş kendisine; “aslı bozuk alma” diye seslenen babasına 
“aslı bozuk deme gel şu insana” diye karşılık verir türküsünde.

Neşet Ertaş, Leyla ile olan beraberligine son verir. 
Ama yine de babası Muharrem Usta’nın “aslı bozuk” temasından hiç 

etkilenmez. Tam tersine Leyla’ya yazıp bestelediği türküsünde; “hata be-
nim, günah benim, suç benim” diyerek, öz eleştiri yapar. Neşet’in Leyla 
ile evlenip ayrılmasından sonra, Neşet, Leyla’ya, hatanın kendisinde ol-
duğunu söyleyen bir türkü de uçurur:

Bilemedim kıymetini kadrini, 
Hata benim, günah benim, suç benim,
Eliminen içtim derdin zehrini, 
Hata benim, günah benim, suç benim.
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Bir günden bir güne sormadım seni,
Körümüş gözlerim görmedim seni,
Boşa mecnun eylemişim ben beni,
Hata benim, günah benim, suç benim.

Yine, babası ve Leyla arasındaki bu ikilemde Neşet, aşkının sürükle-
digi yerdedir ve yine Leyla’ya seslenir:

   
Cahildim dünyanın rengine kandım, 
Hayale aldandım, boşuna yandım, 
Seni ilelebet benimsin sandım, 
Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin, 
Evvelim sen oldun ahirim sensin.
 
Sözüm yok şu benden kırıldığına, 
Gidip başka dala sarıldığıma, 
Gönlüm inanmıyor ayrıldığına, 
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin,
Evvelim sen oldun ahirim sensin.
 
Garibim can yıkıp gönül kırmadım, 
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım, 
Daha bir gönüle ikrar vermedim, 
Batınım sen oldun zahirim sensin,
Evvelim sen oldun ahirim sensin. 

Kendisiyle söyleştiğimiz Abidin Usta’ya, baba-oğul arasında geçen 
bu atışmaları sorduğumuzda; derin bir iç çeker, konuya girmek istemez. 
Abidin Usta; “sevgi titreşimi” der bunun adına. “Kelimelerle ifade edilebi-
lecek bir şey değil.” der.

Abidin Usta, Neşet Ertaş’ın babası Muharrem Usta’ya olan sadakati-
ni ve saygısını anlatarak: “Bir babanın gurur duyması evladı ile olur. İşte 
Muharrem Usta. İşte oğlu Neşet.” diyerek Muharrem Usta’nın ölümünden 
sonra oğlu Neşet’in, onun için yaktığı türküyü hatırlatır:
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Uzak yoldan geldim hasretin için, 
Hani nerde babam Muharrem nerde?
Yaralı bülbülüm ses vermez niçin?
Ecin nice hani boranın nerde?

Okula gidemedim bu dert benimdir,
 Hemi benim derdim hemi babamındır,
 Hemi babam hem de ögretmenimdir,
 Yüreği yaralı o kerem nerde?

…Ve bozlak tarzında; “Gönül Delisini Neyledin Dünya” diye baba-
sının kaybına adeta inleyen Neşet Ertaş’ın bir başka bozlak sözlerine 
dikkati çeker Abidin Usta:

‘Ay Dost’ deyince yeri göğü inleten,
Muharrem ustaydı bunu dinleten,
Gönülü kırmazdı bilerekten bilmeden,
İnsan velisini neyledin dünya?

Sazını çalarken kendinden geçen,
Gönülden gönüle kapılar açan,
Aşkın dolusunu nefessiz içen,
Gönül delisini neyledin dünya?

Garip babamdı Muharrem usta,
Bilirim aşığidi sevdiği dosta,
Sazımın emaneti diyen en son nefeste,
Sazın ulusunu neyledin dünya?
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Dokuz Dombalak89 

2 Haziran, Adana ilinin Kozan ilçesinin kurtuluş günüdür. 
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı ile Âşık İmamî kurtuluş me-

rasimi programını izlemek üzere Kozan’a gelirler. Bir tatlıcının önünde 
törenin başlamasını beklemektedirler. 

Hemen yanı başlarında kurtuluş töreninde davul çalacak olsa gerek 
ki bir Abdal oğlu davulu dikmiş,  üzerine oturmuş, zurnayı beline sokmuş, 
bacakta kara şalvar, bağını büzüştürmüş, beyaz gömlek, gömleğin bağrı-
nı üç düğme açmış. Sivri burun kundura, yumurta topuk, ökçeye basmış. 
Elinde bir kaset, davulun küçük çubuğu meçikle kaseti kıvratıp duruyor.      

Bu durum İsmet Atlı’nın dikkatini çekmiş, oğlana seslenir: 
“Kirve o elindeki kaset kimin?” 
Abdal oğlu: 
“Gül Ehmed’in ağam, Gül Ehmed’in.” 
İsmet Atlı: 
“Başka kimin kasetlerini dinlersin kirve.” 

89   http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları, Prof. Dr. Erman Artun, Kaynak kişi: Âşık İmamî, Adana / 
Kozan Bağtepe köyü.
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Abdal oğlu:
“Neşet Ertaş’ınan, Ali Nurşani’ye de bayılırım ağam.”
İsmet Atlı: 
“Âşık İmamî’yi de bilin mi, dinlen mi?” 
Âşık İmamî’yi tanıyamayan Abdal oğlu bir an gafletle, pervasızca: 
“İmami mi dedin? Yok bre o yaramaz adam.” deyince,
İsmet Atlı:
“Ulan terbiyesiz herif o da nasıl söz, baksana Âşık İmamî burada.” 

diye hiddetlenir. 
Abdal oğlu dikkatli bakıp da Âşık İmamî’nin karşısında olduğunu gö-

rünce sözü hemen kıvırıverir: 
“Sen hangi İmamî’den bahsediyon bre Türkiyeîde dolu İmamî var.” der 
Âşık İmamî: 
“Abdal oğlu gurban olurum sana, o sövdüğün Âşık İmamî benim.” 
Abdal oğlu: 
“Yok edem, ben sana söver miyim? Senin oğlunun düğününde ha bu 

davulunan dokuz dombalak dönerim.” demiş. 
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Muharrem Usta’nın Zengin Ağaya Verdiği
“Gönül” Dersi...
Muharrem Usta’nın gençlik dönemidir. Oğlu Neşet de yetişmiş gel-

miş, ün salmaya başlamıştır sanatıyla...
Civarda zenginliği ile ünlenmiş bir ağanın düğünü olacaktır. Ağa bekler 

ki; “Teber Uşağı düğün yapacağımı duymuştur. Çıkarlar gelirler yanıma...”
Ağanın hanımı, anlatınlara göre, Muharrem Usta’nın sanatına hay-

randır. Bunu, beyine söyleyip; “Muharrem’e haber sal, gelsin.” dediyse de 
ağa; “Benim haber salmama ne hacet!” deyip geçer.

Ağanın beklediği olmaz. Muharrem Usta ağaya varıp da; “Düğünün 
varmış ağam, biz gelelim.” demez. Ağa buna sinirlenir. Tez elden haber 
gönderir adamlarına: “Düğünüme Hacıbektaş’tan sanatçı getirin!” 

Bu arada ağanın hanımı Muharrem Usta’ya düğün davetiyesini ulaştırır. 
Hacıbektaş’tan gelen sanatçılar düğünü çalmaya başlarlar. Başlarlar 

başlamasına da, ağanın hanımının aklı Muharrem Usta’dadır. 
Düğünün daha birinci günü Muharrem Usta; “okuntu”ya uyarak düğü-

ne gelir. Gelince ne görsün? Hacıbektaşlı sanatçılar Muharrem Usta’nın 
sanatının ünü karşısında ona saygısızlık ederek, dışa vurmaktadırlar. 
Üstelik biri de; “İstek parçan var mı?” diyecek kadar ileri gider. Oysa ora-
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daki davetliler, Hacıbektaşlı sanatçıların sazı Muharrem Usta’ya bahşey-
lemelerini beklemektedirler. 

“İstek parçan var mı?” sözüne bütün enginliği ile ayağa kalkarak ce-
vap veren Muharrem Usta, taşı gediğine koymakta gecikmez: 

“Ben Muharrem Ertaş’tan, oğlu Neşet Ertaş’tan, kaynı Çekiç Ali’den, 
yeğenim Hacı Taşan’dan söylemeyin de ne söylerseniz söyleyin!” der.

Hacıbektaşlı sanatçılar şaşırmıştır. Sohbeti dinleyen ağa, Muharrem 
Usta’ya kızarak “Geriye bunların söyleyeceği ne kaldı Muharrem?” der. 

Tartışmalarını izleyen ağanın hanımı sözünü esirger mi?
“Bey bey, işte onu bir bilseydin!”
Ağanın hanımının bu oturaklı sözleri karşısında Muharrem Usta durur mu:
“Ağam ağam, paramın hatırı olur demesen de bize gönül bahşeyle-

seydin, biz de senden emeğimizi esirgemezdik!” der.
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Neşet Ertaş’ı Hem Üzen, 
Hem de Sevindiren Anıt
Almanya’da bulunan Neşet Ertaş’a babasının adına “Muharrem Er-

taş Ozan Anıtı” yapılacağı söylendiğinde, ünlü halk ozanını tarifsiz bir 
“sevgi titreşimi” kaplar. 

Çok geçmeden bu “sevgi titreşimi” ozanlığıyla da birleşince Neşet; 
“Ozan Anıtını diktiği için Kırşehir iline saygı duyarım.” diyerek türkü yakar. 
Henüz babasının anıtını bile görmemiştir ama; “Bir gün babamın anıtını 
sarsan olur diye kaygı duyarım.” da diyerek, Kırşehir iline ozanca şükran-
larını iletir: 

Vatanın, memleketin bu mutlu gününde, 
Büyüğüne, küçüğüne saygı duyarım.
Ayrım yapmayana kendi gönlünde,
İnsanlık adına sevgi duyarım.

Cehaletin kökünü söktüğü için,
Yerine insanlık ektiği için,
Ozan Anıtı’nı diktiği için,
Kırşehir iline saygı duyarım.
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Süren olur cehaletin atını,
Kim çevirir cahilin kuvatını,
Belki bir gün babamın anıtını,
Sarsan olur diye kaygı duyarım.

Ozanlar babası Muharrem Ertaş,
Nice ozanlara olmuştur nakkaş,
İnsan olanların hepsi de gardaş,
Bir garibim, böyle duygu duyarım.

Sıra Muharrem Ertaş Ozan Anıtı’nın açılışına gelir. Bu anıt babasının 
anıtıdır. Babasının şahsında “Ozan Anıtı”dır. 

Nesilden nesile Kırşehir halk ozanlığı geleneğinin hatırlanmasını 
amaçlayan bir anıttır.

Neşet Ertaş da duyguların doruğuna çıkmıştır artık... Gazeteci Şev-
ket Güner, zamanın Belediye Başkanı Sayın Cahit Gürses’in yanına yak-
laşır, hayli uzaktaki Neşet’i işaretle “Başkan, Neşet Usta çok duygulandı. 
Onu da yanına alsana.” dediyse de Başkan Gürses aldırmaz. “Boş ver.” 
dercesine “Gereği yok Şevket Bey” karşılığını verir. 

Az sonra anıtın üzerindeki örtü kaldırıldığında, Neşet Ertaş adeta 
donakalır.

“Muharrem Ertaş Ozan Anıtı”nın sembolik şekli bile Muharrem 
Usta’ya hiç benzememektedir. Neşet Ertaş içine atar. Bağrında yetiştiği 
Bağbaşı’nın “Teber Uşağı”na bile burukluğunu ifade etmekte kelime bu-
lamaz. 

Toklumen’de şimdi Âşık Sait’in yaşayan öz torunları var. Mezarını 
bile bilmiyorlar. “Ya şurada, ya burada.” deniyor. 

TRT ve Kültür Bakanlığı’ndan yetkililer geliyor, mezar ortada yok...
Bu durum bile, Âşık Sait’in asırlar geçtikçe gönüllerde taht kurmasına 

ve yaşamasına engel olmuyor.
“Muharrem Ertaş Ozan Anıtı”, bozlağı Çukurova’dan Kırşehir’e indi-

ren, Kırşehir’den Anadolu’ya yayılmasında, imkânsızlıklar içinde etkin rol 
oynayan Muharrem Usta’ya benzetilseydi ne kaybedilirdi?
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Şimdi bunun çaresi olsa gerek... 
 Kırşehir ili, o anıtı bozlak ustası Muharrem Usta’nın fiziğiyle de bü-

tünleştirmeli... Hem de aynı kaidenin üzerinde...
Ne güzel olur.90        

90 Sonradan ‘Ozan Muharrem Ertaş Anıtı’ Terme Şelalesi olarak bilinen bir yere 
ve Neşet Ertaş’ın hayal ettigi bir tarzda, eşeğiyle Muharem Usta saz çalar, he-
men yanında da henüz çocuk yaştaki oğul Neşet yine sazı elinde haliyle bir anıt 
yaptırılmıştır ki; bu anıt Neşet Ertaş’ın haklı tepkisi ve önerisiyle yapılmıştır.
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Hatim İndirtme91 

Abdalın biri yaylalara düğün çalmaya gider. 15-20 gün sonra döner. 
Çoluk çocuğu çok göresi geldiği gibi, hanımını da haddinden fazla özler. 
Gelir gelmez hanımına sarılır. 

Abdalın hanımı : 
“Dur gâvurun oğlu, komşuların herifi gurbetten gelince besmele çekip 

ondan sonra avradına sarılıyormuş, sen de besmele çekip de sarılsana.” 
deyince, Abdal hemen lafı alır ve der ki: 

“Köpeen kızı, getir öyle avradı da ben mevlit okuttirim, hatim indittiri-
yim, ondan sonra sarılim.” der. 

91 http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/ Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları, Prof. Dr. Erman Artun, Kaynak kişi: Abdullah Gizlice, 40, 
yüksek okul, Osmaniye.
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“Ehl-i kubur”a Selâmın Ceremesi

Bizim ustalar bir köye düğüne gitmiş. Düğün hafta boyunca sürmüş-
tür. Doğrusu düğünden ustalarımız da iyi hasılat kaldırmışlar.

Köyün “haylaz” gençlerinden biri düğünde ustaların çok para kazan-
dığını görünce, şeytana uyar ve; “Nasıl etsem de bunların elinden parayı 
alsam!” diye hınzırca plânlar düşünür.

Ustalar düğün sonu eşeklerine atlayıp evlerine dönerlerken, mezarlı-
ğı ikiye bölen yoldan geçeceklerdir.

Köyün hınzır genci bu sırada mezarlardan birinin içine yatarak, ana-
dan üryan sadece sırtında kefenle akşam alacakaranlıkta ortaya çıkacak-
tır. Böylece hayalet süsü vererek, ustaları korkutup paralarına el koymayı 
planlar.

Düğün biter, akşamın alacakaranlığıdır. Ustalar yola koyulur. Köyün 
mezarlığından geçen yola gelirler. Bizim mazarrat genç; “Nasıl ortaya 
çıksam?” diye düşünürken, ustalardan biri mezarlığa selâm vermez mi! 

“Selâmünaleyküm ey ehl-i kubur?”
Mezarda hazır bekleyen gencin beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Ay 

ışığında anadan üryan olup giydiği kefenle fırlar ortaya ve derinden gelen 
bir sesle konuşur:

“Ve aleykümselâm ey ehl-i mümin!”
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Bunu gören ustalarda şafak atar. Selâmlarına bir ceset, ayağa kalkıp 
selâmla mukabele etmiştir. Kefenli genç konuşmaya devam eder:

“Cebinizde ne var, ne yok hemen boşaltın!”
Ustalar şaşkınlık içindedir. Yapacakları bir şey kalmamıştır. Konuşan 

“ceset”in dediğini aynen yerine getirirler ve düğünde kazandıkları bütün 
paraları mezarlığa boşaltıp hızla ayrılırlar.

Kefenli genç, ay ışığında paralarla kaybolurken, uzun süre sessizce 
yollarına devam eden ustalardan biri sonunda sessizliğini bozar ve  ölü-
lere “ey ehl-i kubur” diye selâm veren arkadaşına çıkışır:

“Ölülere selâm vermek sana mı kaldıydı? Her zaman duymayacak-
lar değil ya, bugün de duydular işte! Ne yapacaktın elin ehl-i kuburunu? 
Doğru yoluna gitseydin ya! Ne paramız kaldı, ne pulumuz! Yazık oldu bir 
haftadır çaldığımız havalara!”
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“O, Mencilisteki Adamlarına Baksın.”92

Adana’da özel bir lisenin açılışını o günün Cumhurbaşkanı Süley-
man Demirel yapacaktı. 

Kalabalık aşırı derecede idi. Âşık İmamî sahnede program yapar. 
Cumhurbaşkanı gelince karşılamak üzere sahneden iner. Cumhurbaşka-
nı Âşık İmamî’ye bir altın takar. Bunu gören davulcular Demirel’e yakla-
şırlar. Demirel koruma müdürünü yanına çağırır: 

 “Şükrü al bunları, davulculara ver.” 
diyerek, iki on bin liralık verir.
Koruma müdürü de onlukların ikisini de götürüp davulcunun cebine 

sokar. Demirel bunu görünce koruma müdürünü tekrar yanına çağırıp:
“Şükrü sen ne yaptın? İkisini de birinin cebine soktun onlar kavga 

ederler birini öbür davulcuya sokacaktın.” deyince koruma müdürü davul-
cuların yanına giderek onluklardan birini alırken davulcu: 

“Ney ediyon ağa” der. 
“Baba diyo ki; ‘onlar kavga ederler, birini öbür davulcuya ver’ birini 

92  http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/ Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları, Prof. Dr. Erman Artun, Kaynak kişi: Âşık İmamî, Bağtepe 
Köyü, Kozan /Adana
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alıp arkadaşına vereceğim.” 
Davulcu davulları durdurur: 
“Sen o böyümüze söyle biz sofradaki bir ekmeğimizi paylaşır yerik o 

mencilisteki adamlarına baksın…” 
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Kabadayı’nın Kestiği Yenir mi?”
Kırşehir Abdallarının bir çoğu düğün çalgıcılığının yanı sıra, sünnet-

çilik de yaparlardı.
Köylerimizde eskiden Bektaş Usta ile “Kabadayı” lâkabıyla ün yap-

mış Hüseyin Garip’e sünnet yaptırmak bir ayrıcalık gibiydi.
Bu ikiliye “işin ehli” derler. Onlar da doğrusu işin hakkını verirlerdi. 
Sünnet işlemi bittikten sonra olası bir enfeksiyona karşı kullandık-

ları antibiyotik içeren merhem ve yara kurutmada kullanılan tozları da 
göstererek; “Allah’ın izniyle hiçbir şey olmaz.” diyerek, serinlik verirlerdi 
ana-babalara... 

“Kabadayı (Hüseyin Garip) ” sünnetçilikte iyi ün yapmıştı. Ömrünün 
son zamanlarında yaşadığı anıları mizah yeteneğiyle de birleştirerek an-
latır, bir anda Kırşehir’in “İncili Çavuş”u, “Nasreddin Hoca”sı olup çıkardı 
sanki…

Hâlâ Kırşehir’de “Kabadayı” üzerine neler anlatılmaz ki!
Bir gün “Kabadayı” kara sünnet çantasıyla tam tekmil dolaşırken, 

akşama misafir ağırlayacak kadının biri elindeki tavuğu kesecek “erkek” 
aramaya çıkmıştır. Malum Anadolu’da adettendir ki tavuğu erkeklere kes-
tirirler. Tam da o sırada “Kabadayı” önüne çıkar. Etrafına bakınır, başka 
kimse göremeyince “Kabadayı”ya seslenir:
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“Şu tavuğumu kessene amca!”
Kadını gözlemekte olan komşu gelin, tavuğu “Kabadayı”ya kestire-

ceğini anlayınca yarı şaka, yarı ciddi lafa karışır:
“Bırak Allah’ını seversen, şu kara herifin kestiği yenir mi?”
Ne desin “Kabadayı”? O da gelinin kendisine takılmaya çalıştığını 

anlamıştır. Az düşündükten sonra istifini bozmadan her zamanki hazır 
cevaplığıyla geline hiç beklemediği bir cevap verir:

“Ne olacak yani kızım... Senin kocayınkini de ben kestim!”
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Abdal Duran Deveci’nin Aklı93

Kırşehir Abdallarından rahmetli Hacı Duran Deveci (Kırşehir Abdalla-
rından hacca giden istisna bir isim olup Yusuf Usta’nın oğlu), bir sohbe-
timizde, işçi olarak gittiği Avrupa’daki bir şehirde yabancı çiftlik sahibinin 
sorduğu soruyu ve verdiği cevabı anlatmıştır:  

“Almanya’da bir özel çiflikte üç kişi çalışıyorduk. Patron bir ara oda-
mıza uğradı. Sofra ortadaydı. Ben oruç tutuyor, diğer iki arkadaşım oruç 
tutmuyorlardı. Gâvurun dikkatini çekmiş olacak ki bana şöyle dedi: ‘Üçü-
nüz de Müslüman, sen oruç tutuyorsun da bunlar neden tutmuyorlar.’

Gavura, Müslüman’ın aşağı yanını verirmiyim. Hemen aklımı kullan-
dım. Elime bir kalem aldım ve odamızın duvarındaki Türkiye haritasında 
Sinop’tan Mersin’e bir çizik attıktan sonra:   ‘Mösyo, bizde adettir, orucu 
bir sene batı tarafı, bir sene doğu tarafı tutar.’ dedim. ‘Enayi gâvuru nasıl 
da kandırdım.”

93 Kaynak kişi;  Ertuğrul Ersan, Kırşehir, 1921.
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Mortaş’ın Mezerliği Ölü Gördü94

Abdal Mazhar, babasını övmeyi çok severmiş. Kendilerini de çok 
zengin göstermeye çalışırmış. 

Babası bir gün ölmüş. Mazhar defin işlemini yaptıktan sonra, kahve-
haneye gitmiş. Bakmış kendisiyle kimse ilgilenmiyor. Hemen kendi ken-
dine sesli bir şekilde konuşmaya başlamış:

“Ulan arkadaş, bizim baba öldü. On beş metre gumaş (kumaş) aldım. 
Belinden aşşa yetmedi. On beş metre daha aldım. Gıllangıt (kıtı kıtına, 
ucu ucuna) yetti. Mortaş’ın mezerliği de bir ölü gördü.” 

94 http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/ Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları, Prof. Dr. Erman Artun, Kaynak kişi: Mustafa Farsak, 28, 
lise, Kozan.
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Hele Lezafetini Alamadıydım95

Bir zamanlar “vesayit” at, eşek, katırdı. Ata koşulu arabalar halkın 
gözünde günümüzün “mersedes”i gibi ihtişamlı ve de cazipti.

Köy düğünlerinde uzak yerlerden gelen “okuntulu”ların çoğunun gün-
lerce kaldığı olur, yataklar serilir “altlı-avuçlu” yatılırdı.

Yine kalabalık düğünlerden biridir. Ustalarımızdan “Kabadayı” da dü-
ğüne ünlü zurnasıyla renk katmıştır.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yataklar serilir. Bir yatakta ikişer üçer 
yatılır. Düğünün damat adayı ile Kabadayı’nın kafası ters yönde, aynı 
yastığa düşer. Şapkasını çıkarıp başucuna koyan Kabadayı’nın o gece 
kafasının kaşıntısı tutar. Sabaha kadar da kaşır.

Tan yeri ağırır. Horozların sesi ile uyanılır. Damat adayı biraz da ak-
şamdan içkiyi fazla kaçırmış olmanın mahmurluğuyla bir rüya gördüğünü 
söyler ve de “Hayır mıdır şer midir?” diye gördüğü rüyayı Kabadayı’ya 
anlatır:

-Ustam rüyamda sabaha kadar başımı kaşıdılar, uykumun da lezze-
tini alamadım. Hayır mıdır şer midir? 

Bunu duyan Kabadayı yanlışlıkla yaptığı işi, damattan saklamaz:

95 Kaynak kişi: Zurnacı Ayvaz Başaran, Bağbaşı Mahallesi, Kırşehir.
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-Hele gurban olduğum, kafamı kaşıyom kaşıyom bir türlü lezafetini 
alamıyodum. Kaşıdığım kafa senin kafan mıymış?
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İstiklâl Marşını Kim Yazmış?96

Bir düğünden dönüp pazar sabahında gelini yeni evine indiren Kırşe-
hir Abdalları “Herkesi eğlendirdik, ağlattık, güldürdük. Biraz da kendimize 
bakalım.” diyerek Kervansaray Dağı’nın tepesinde bir su başında konak-
layıp, gecenin geç saatlerine kadar eğlenirler.

Kendi araçlarına tıka basa sıkışıp Kırşehir merkezine girdiklerinde bir 
trafik polisi yollarını keser. Tanımıştır ustaları. Kafalar çakırdır. 

Polis memuru; “Bakın hepiniz sarhoşsunuz, şoförünüz de sarhoş. 
Size bir soru soracağım bilirseniz ceza yazmayacağım.” der.

Hep bir ağızdan “Sor bakalım ağam.” diyen ustalara soru gelir: “İstik-
lâl Marşımızı kim yazdı?” 

Arka koltuktan birbirlerine; “Acep kim yazdı ki?” diye mırıldanırlarken, 
şoför kendisini toparlar: 

“Muharrem Ustamız yazdı desem, okumuşluğu yoktu. Neşet zaten 
yazmadı. Çekiç Ali de yazmadı. Yazsa yazsa bunu Hacı Taşan yazar. 
Evet Hacı Taşan yazdı ağam.” deyince kasıla kasıla gülen trafik polisi: 

“Haydi şimdi gidin bildiniz.” derken şoför de arkadaşlarına dönüp: 
“Gördünüz mü nasıl da bildim?” diye havasını basar.

96 Kaynak kişi: Kırşehir Belediyesinde Tahsilat Şefi olarak görev yapan, Abdallardan 
Ünsal Bektaş.
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Kulhü’den, Elhem’den Çal97

 
Kozan’da Abdal aşiretlerinin en soylularından, en ünlülerinden Abdal 

Saadet vardır. Abdal Sedet de derler. Kozan ahalisi düğünlerinde çalgı 
olarak genelde davul, zurna tercih ederler. Saadet’in davul, zurna çalan 
kırk kadar oğlu, torunu vardır. Bunların içlerinde en seçkinleri, Zurnacı 
Ziya, Davulcu Ethem’dir. 

Zurnacı Ziya ile Davulcu Ethem bir gün bir köy düğünündeler. Düğün 
alayı akşam geç vakitte dağılmış, kala kala alemci, beş altı zil zurna sar-
hoş kalmıştır. Bunlar Ziya ile Davulcu Ethem’i önlerine katarlar, içerek ve 
bağırarak yol boyu alem yapmaya başlarlar. Yöre havalarından; “Garip”i 
çal, “Şavo Gelin”i çal, “Ceren”i çal, “Cezeyif ”i çal  diyerek; vardı geldi 
yol boyu şafağı bulurlar. Zurnacı Ziya’nın dili, dudağı kurumuş, Ethem’in 
kolları kalkmaz olmuş, bittiği, biteceği yok.

Zurnacı Ziya: 
“Bunlarla köy mezarlığına doğru gidelim, mezarlığa varınca biz susa-

rız, bunlar da seslenemez burada biraz mola vermiş oluruz.” der. 

97 http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/ Çukurova Halk Kültüründe Yerel 
Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları, Prof. Dr. Erman Artun, Kaynak kişi: Abdullah Gizlice, 40, 
yüksek okul, Osmaniye.



20�

Kırşehir Örneklemesiy le Anadolu Abdal lar ı

Mezarlığın köşesine gelir gelmez zurnanın zırt dediği yerde, davulun 
dert dediği yerde düd, diye zom diye davulu zurnayı keserler. 

Sarhoşlardan birisi: 
“Ulan çalsanıza ne duruyonuz?” deyince, 
Zurnacı Ziya:
“Gadasını aldığım kurban olduğum ağam, kabiristanlığa geldik ta-

man, ırahmatlıkların urufu sızılar. Atalarınıza hörmeten sustuk” der. 
Sarhoşlardan birisi:
“Ulan ben gabıristanlıktan, urufluktan falan anlamam. Çal bakalım 

“Meyri”yi.” 
Davulcu Ethem anlar ki sarhoşlar tarafından sopayı yiyecekler:
“Ulan Ziya, sen de hep “Şavo”yu , “Garip”i, çalacağına, kabiristanlığa 

geldiğinde Külhü’den çal, Elhem’den çal” der. 
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Açık Beyin Ameliyatı mı Yaptın, 
Kurban Olduğum?98

Kırşehir Abdallarının birçoğu kışın düğün-dernek olmadığından 
İzmir’e, ya önceden göç etmiş akrabalarını ziyarete ya da çalışmaya gi-
derler.

Böyle bir İzmir ziyaretinde Abdal Eyüp Ertek, bir hayli uzayan şaçla-
rını kestirmek için İzmir’de bir berbere girer.

Traş bittiğinde elini cebine atarak:
“Kaç para ağam deyip de “on lira” olduğunu duyunca bizim Abdalda 

şafak atar: “On lira” dediği traş, Kırşehir’de “üç lira”lık traştır.
Şaşkınlık Abdala yakışır mı?
Yine taşı cebinde ve sözü hazırdır:
“Gurban olduğum, açık beyin ameliyatı mı yaptın ki, kestiğin iki tel 

saça bu kadar para istiyon” der.

98  Kaynak kişi:  Bektaş Akdoğan, Bağbaşı Mahallesi, Kırşehir.
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 Kırtıllarda Davulcu Haydar; O da Perişan!..99

“35’lik Normak Volvoda pulluk, 
Nazmi Bey’den alınca dediler ki bulduk.”

1950 yılı Mayısı’nda iktidara gelen Demokrat Parti hükumeti, ‘Mars-
hall’ yardımı çerçevesinde verilen iş makineleriyle karayollarında büyük 
bir atağa geçmiştir.

Yolların açılmasıyla motorlu araçların ithali hızlanmış, bunu taki-
ben de tarım makineleri ithalatı başlamıştır. Johhn Deere, Haris, Mas-
sey Ferguson gibi dev makinelerin yanı sıra, Almanya’nın ürettiği son-
radan Anadolu’da Normak olarak adlandırılacak Hanomağ traktörleri de 
İstanbul’da bulunan Mehmet Kavalalı müessesi tarafından ithal edilip 
bayilere dağıtılmıştır.

Yerköy bayii Nazmi Bey, traktörünü satabilmek için pazara gelen 
köylülere traktörün meziyetlerini sergileyerek, kaç öküzün, kaç ırgatın, 
bilmem kaç günde gördüğü işi çok kısa zamanda ve en ekonomik şekilde 
nasıl yaptığını ballandıra ballandıra anlatıyormuş.

99  Kırşehir’in Günışığı Dergisi, Temmuz 2005, Sayı: 13, s. 17-18. Bu türkü ve hika-
yesi; Dr. Gündüz Yücesan tarafından Kırşehir abdallarından Ayvaz Başaran ve Veli 
Ertem kaynak kişiler gösterilerek adı geçen dergide yayınlanmıştır.
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Bunca methiyeden sonra Çiçekdağı’nın Ömeruşağı köyünden Ferit 
Çelebi (THM Sanatçısı Ekrem Çelebi’nin babası) traktöre müşteri olur. 
Uzun pazarlıklardan sonra 35’lik normak traktörle, ekipman olarak yine 
ithal edilen Volvo pulluğu satın alır ve sevinç gösterileriyle köyün yolunu 
tutar.

Ozanımız bu olayı şöyle dillendirir:

Geçtiğin tarladan ekin saz olur,
Güttüğün davarda koyun yoz olur,
Mazot filitrene bassam, oniki telli saz olur.
Biraz da bizim havaları çalalım normak. 

Traktörün namı civar köylere çabuk yayılır ve yörede tek Abdal köyü 
olan Kırtıllar köyünde Abdallar zümresine mensup Davulcu Haydar’ın 
(Sami’nin oğlu) kulağına kadar gider.

Çok fazla toprağı olmamasına rağmen kira ile, tarla sürerek para ka-
zanabileceği, belki de mevsimlik bir iş olan davulculuğa bağlı kalmaktan 
kurtulabileceği ümidiyle, servetini hesaplamış. O zamanlar düğünü en 
fazla çalan ve elinde avucunda parası olduğu söylenen davulcu Haydar’ın 
tüm sermayesi; hanımının kolundaki dört bilezik, kulağındaki çeyrek al-
tından yapma bir çift küpe, boynundaki iki gremse ve iki yarımlıkmış. Bir 
de bunlara ek olarak iyi bir cevizden yapma boz davulu mevcutmuş. Üs-
tüne de borçlanarak bir Normak traktör de o almış. Almışlar almasına da, 
her ikisi de traktör sürmeyi bilmezmiş. Şoför tutmuşlar ve al basmadan  
traktör kılıfı diktirmişler.

Traktör çalışıp gelip geçtikçe ozanımız keyifle söylenmiş, Normak’a 
türküler yakmış.

Şoförler acemi olup bakım yapamayınca traktörler kısa zamanda arı-
za vermiş ve ozanımız Yerköy’ün yolunu tutmuş:

Normak benim tebdilimi şaşıran,
Hergün hergün Yerköy’üne düşüren,
Gam çekip gamlanma ey zalım Normak,
Kırtıllarda davulcu Haydar, o da perişan.
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35’lik Normak, Volvo da pulluk,
Nazmi Bey’den alınca dediler ki bulduk.
Kârı yok kispeti yok elimde kaldı,
Bulgur pilavına muhtaç eyledin Normak…

Çalışmayan Normak için herkes bir akıl verir olmuş. Kimisi altına ateş 
yaktırmış, kimisi egzozuna yorgan sardırmış.

Ozanımız bunu da dile getirmiş;

“Fergison, motorların başıdır,
Massey Haris trenlerin eşidir,
Normak bizi ağustosta üşütür,
Aksozuna aba giydirdik Normak…”

Her gün arıza, her gün masraf canına tak etmiş, başlamış söylemeye; 

“Havalı da, deli gönül havalı,
Buğday kaldırmadık Normak, koysak çuvala,
Ocacığın (Ocağın) batsın Mehmet Kavala,
Normağı başıma bela eyledin.”

Bir akşam evine dönen ozanımız, arızası bitmeyen, sabahları çalış-
mak bilmeyen Normak’ı yokuş aşağı bir durumda park eder. Karısı ve 
çocukları onu karşılamaya çıkarlar. O esnada zamanında bir türlü ça-
lışmayan Normak traktör hareket eder ve çalışmaya başlar. Çalışmayla 
beraber farları yanar ve ışığı karısı ve çocuklarının üzerine düşer. Hızla 
üzerlerine gelen traktörden kaçar kurtulurlar. Ama traktör bu sefer sa-
manlığa girer.

Bu durumu da şöyle dillendirir ozan;

Şaşırdım da Normak kendim şaşırdım,
Sürmesini bilmedim seni kaçırdım,
Akşam üstü samanlığa düşürdüm,
Bu kadar mı acıktın vay zalım Normak?
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 Gam çekip gamlanma sen allı Normak,
 Kırtıllarda Davulcu Haydar o da perişan,

İniş aşağı boynunu eğiyor,
Dört parmak yokuş gelse geri çöğüyor,
Gaza bassam geri dönmüş bana gülüyor,
Ben senin kahrını çekemem Normak…

Artık canına tak etmiş olan ozanımız, eline geçirdiği balta ile traktörü 
parçalarken söylenir:

Varımı yoğumu yedin tükettin,
Benim ilen, Haydarı da helak ettin,
Şimdi de gözünü çoluk çocuğuma diktin,
Seni gayrı belalımız yapamam Normak.

Ferit söyler Normaklara destanı,
Her hafta tazeledik Normak senin ustanı,
Kendin giydin al basmadan fistanı,
Bizim yavruları cıbıldak bıraktın Normak.

Üzerine türkü yakılacak ve çevre düğünlerde muhabbet sofralarına 
konu olacak kadar yaygın anlatılan ve okunan bu traktör hikayesi ile, böl-
gede geçmişte kalmış bir anı, Abdallar eliyle bugünlere taşınmıştır.
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Bir “Ocak” Sönüyor... 
Boz Davul Karın Doyurmuyor Artık...

Bağbaşı’nın “Teber Uşağı Ocağı” artık can çekişiyor. 
Daha şimdiden parmakla gösterilecek kadar azalan saz ustalarımı-

zın yerlerinin doldurulması zor görünüyor. 
“Teber Uşağı” İzmir, Antalya başta olmak üzere başka illere göç edi-

yor. 
Şimdilerde “Teber Uşağı” hiç tanışmadıkları başkaca meslek dalla-

rında ekmek kavgası veriyor. 
İhtiyar ustalar çocuklarına ve torunlarına; “Artık boz davul karın do-

yurmuyor. Aman ha aman, başınızın çaresine bakın...” demeye başla-
mışlar bile...

Yüzyılların yaşamını ve bu yaşamın izdüşümlerini dörtlüklere, sazın 
tellerine, boz davula, zurnanın deliklerine nakış nakış işleyen böylesine 
bir ocağın sönüşü toplumsal dokumuzda bir uzvumuzun kaybolması gibi 
bir şey olsa gerektir…

Halk müziğini bulunabilen en eski kaynağından dinlemek sanki gürül 
gürül akan suyu çıktığı kaynağından içmek gibi bir şey...

Bizim ustalarımız Kırşehir’in “Teber Uşağı”, müziğin kaynağına sadık 
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kaldığı gibi  orijini olmaya devam etti. Ve de benliğinin dışına çıkmadı. 
Yüzyılların çok yönlü yaşam tarzını, ortak kültür paydalarının gönüllü sivil 
taşımacılığını yaptılar icra ettikleri sanatlarıyla...

Gerek Selçuklu, gerek Osmanlı ve hatta Cumhuriyet dönemlerinde 
Anadolu insanını etkisi altına almaya çalışan Acem-Arap kültürü ile Türk-
men boyları hep çatışma içinde oldu. İnançlarını vicdanlarının başkö-
şesine koyarken, “kendince” oldular. Âşık Paşalar, Ahi Evranlar, Hacı 
Bektaşlar, Yunuslar ve Tabduk Emreler tarihinde tescil ettiği XIII. yüzyılın 
“Babailer”inin bakiyeleri olarak günümüze ulaşmışlardır. Kırşehir’in “Te-
ber Uşağı”da Türk halk müziğinde böylesine “kendince” olan bir ekolün 
uzantılarıdırlar. 

Her şeyi, gerek devlet yapısını, gerek eğitim düzenini, gerek kültür 
yapısını ve hatta gündelik yaşam tarzını “dini akide”ler üzerine oturtmaya 
çalışan Acem-Arap kültürü ile barışık olmayan Kırşehir’in “Teber Uşağı” 
da, çoğu zaman hedef oldular... Horlandılar... Sonuçta; kendi deyimleriyle 
gönülle çalıp gönülle söylemeye devam ettiler, etmektedirler... Yüzyılların 
Anadolusunun yaşam tarzını kemanın inceliğinde, boz davulun gümbür-
tüsünde, sazın tellerinde bugünlere kaynağından taşıdılar.   
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Kırşehir Abdallarının Türkü ve 
Bozlaklarda Yer Verdiği Yaygın 
Sözcükler ve Bu Sözcüklere 
Yüklediği Anlamlar

A

Acep  : Acaba. 
    “Acep bizim yavruları da kimler seçer”
Ağlen (Eğlen)  : Beklemek, kalmak, bir yerde yaşamak. 
  “Çırpınıp da şan ovaya çıkınca / Eğlen şan ovada gal  
Acem kızı”
Ağ  : Beyaz.
  “Ağ gelin de indi mi ola yayladan”
Ahd  : Söz,  yemin
  “Ahdım kaldı toprağında taşında”
Ahu  : Ceylan.
  “Ahu gözlerini sevdiğim dilber” 
Ah-u Zar : Ağlayıp inleme.
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Ahiri  : Sonu.  
  “Güvenmem dünyanın ahiri yalan”
Ahraz  : Dilsiz, sağır ve dilsiz. 
  “O sendeki güzellik / Ahrazı dillendirir”
Alamaç  : Alevli yanan ateş.
Alem  : Herkes, başkaları.
  “Yarın bayram gelir de alem dirilir”
Aymak  : Farkına varmak, aklı başına gelmek anlamında. 
Azık  : Yolculukta beraberinde götürülen yiyecek. 
  “Al yanaktan aldıcağım azıktır”

B

Bartıl  : Rüşvet.
  “Bartıl yemez yüzü aktır”
Başaça  : Sona dek, sona kadar.  
  “Takdir böyle ise başaça gider”
Batın  : İslâm’da bir kavram olan ve Kur’an’da geçen Allah’ın 99 
adından biridir. Bâtın, gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak 
varlığı da kesin olarak bilinendir. Hayâl, duygu, akıl ve düşüncenin de görül-
meyip eserle varlıklarının kesin olarak bilinmesi gibi. Akılların idrâk edeme-
yeceği yüce, azabı gizli olan.   
  “Batınım sen oldun zahirim sensin”
Bergüzar : Anmalık, armağan, yadigâr.
  “Bergüzar göndermiş kaşları kara”
Biçare  : Çaresiz.
Boran:  : Rüzgâr, şimşek, gök gürültüsü ile yağmur getiren sert yel 
olup, dert, bela, karmaşa anlamı yüklemek için kullanılır. 
  “Dadaloğlu görülmüyor borandan”,
  “Ecin nice hani boranın nerde”, 
  “Kuşlar gibi viranede inleyen / Ecinnice deli boranım nerde”
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Bük  : Bitkilerde çiçek oluşumunun ilk aşamasında büyüyen çıkıntı. 
  “Bük  içinde şıvga gibi bitenim.”

C

Ced  : Ata, ahirete intikal etmiş büyükler.
  “Bizden önce ceddimize ar gelir” 
Cemal  : Yüz (güzelliği). 
  “Cemalin görünce güller açılır”
Ceren  : Ceylan. 
  “Bir ceren bakışlı zülfü dolaşık”
Ceylan bakışlı : Süzgün ve tatlı bakışlı.
Cırnak  : Tırnak, pençe.
  “Cırnağıyınan dağı taşı kaldırdı”, 
  “Taksam cırnağıma çıksam çöle ben”
Cümle  : Eski dilde ortamı paylaşan herkes, bütün. 
  “Cümle alem yavrusuna sarılır”  

D

Davlumbaz : Savaş davulu.
  “Öter tüfek, davlumbazlar vurulur” 
Dem-i Devran : Rahat ve istenilen gibi bir hayat. 
  “Geçti ömrüm demi devran sürmedim”
Derilmek : Toplanmak. 
  “Derildi dertlerim, sıralandı gel”
Destur  : İzin.
  “Destursuz yanına varamıyorum”
Devran  : Zaman, devir.
  “Zalim kader devranını dönderdi” 
Didar  : Yüz. 
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  “Allah deyip coşan pirler erenler
  Hakkın didarını aynan görenler”
Düzen  : Dizilmek, sıralanmak. 
  “Yeni düştüm düzen dutmaz tele ben”

E

Efkan  :Çığlıklar, inlemeler.
  “İmdat eyle açılsın efkanı dili
  Merhaba sevdiğim hanem senindir.”
Evla  : Daha iyi, yeğ.
  “Senin dediklerin evladan değil”

F

Fani  : Ölümlü, gelip geçici, kalımsız.
  “Fani dünya senden bezdim”
Felek  : Dünyayı yönettiğine inanılan güç.
  “Dost ağlasın zalim felek utansın”
Fırkat  : Ayrılık.
  “Bir fırkat geldi de coştum ağladım”
Figan  : Ağlayarak bağırma, inleme.

G

Gah  : Bazen, ara sıra.
  “Gah inerim yeryüzüne seyrederim alemi” 
Gam  : Tasa, kaygı, üzüntü. 
  “Bu gün ben yari gördüm / Ölürsem de gam değil”
Gayfe  : Kahve. 
  “Burnu fındık, ağzı gayfe fincanı”
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Gazel  : Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı. 
  “Sarardı gül benzim döndüm gazele”
Gerdan  : Omuzlarla baş arasında kalan kısım, çene altındaki etli kısım. 
  “Gerdanına liraları takayım.”
Guvvet  : Kuvvet, güç.
  “Güneşi bir guvvet garaldır mı heç”
Güman  : Şüphe.
  “Ağ yâre gitmemiz güman görünür”

H

Har  : Diken.
  “Açılmış güllerin hardır yâr eden sunam”
Has bahçe : Padişah saraylarının bahçelerine verilen ad.
  “Has bahçenin gülü”
Hızma  : Burun kanadına takılan süslü altın veya gümüş halka.
Hicran  :  Özlenen, sevilen bir yerden ya da bir kimseden ayrı kal-
ma, ayrılık. Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı.
  “Hicran ocağını sineme kurdu”
Himmet : Yardım etmek, emek vermek. Lütuf, iyilik, iyi davranma. Tasavvufta 
kutsal sayılan bir kişi tarafından yapılan etki.   
  “Himmet eyle ver sevdiğim” 
Hozan  : İşlenemeyecek duruma gelen arazi.
  “Hozan oldu bağı ile bahcesi”

I-İ

İkrar  : Kabul etmek, tasdik etmek. 
  “Daha bir gönüle ikrar vermedim” 
İşmar  : İşaret. 
  “Bulgurun başında eyledim işmar”
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İşve  : Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları tavır. 
  “Şu garip halimden bilen işveli nazlı”

K

Kadim  : Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. 
  “Muhabbet kadimdir unutmam dostu”
Kahır (Kahir) : Kendine dert etmek, içlenmek, çok üzülmek.
  “Kahrettim Neşet’im küsmedim sana”, 
  “Gönülden geldi de eyledim kahir”
Kalan  : Bundan sonra. 
  “Mısır’a sultan etseler istemem kalan”
Kavil  : Sözleşme, anlaşma; gereğince.
  “Böyle mi idi kavil kararın”
Kekil (Kekül) : Alından sarkan kâkül.
  “Keküllerin neşte neşte”
Kelâm  : Söz.
  “Hakkın kelamın da koyma dilinden”
Kemlik  : Kötülük.
  “Kemlik mi gelir mert oğlu mertten”
Keri  : Sonra.
  “Mestane gözlü yar gittikten keri” 
Kesek  : Katılaşmış toprak parçası, kerpicin kırılmasıyla ortaya çı-
kan ufak parçacıklar.
Keşik  : Sıra, nöbet.
Keyri (Gayri) : Sonra.
  “Akibeti ölüm olduktan keyri”
Kirmani : Kirman bölgesinde yapılan bir Selçuklu-Türkmen kılıç tipi
  “Elimizde kılıcımız kirmani”
Koğlaşma : Çekiştirme, dedikodu etme.
  “Ne etmişim şu koğlaşan ele ben”
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M

Mâil  : İstekli, hevesli.
  “Mâil oldum gonca güle / Acem şalı ince bele”
Mahle  : Mahalle. 
  “Yine nerden geliyon da mahlenin yakışığı”
Mahlukat : Yaratılan canlılar.
  “İnsan ölür ama uruhu ölmez
  Bunca mahlukat var hiç biri gülmez”
Malıyınan : Malı ile.
  “Dünya malıyınan gönül eğlenmez”
Martin  : Bir silah markası. 
  “Çeker martinini meydana çıkar”
Mecal  : Derman, kuvvet, güç.
  “Mecalim kalmadı ey yüce dağlar.”
Mecnun : Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş. Çılgın, deli; çılgınca 
seven. 
  “Bilmem deli miyim Mecnun gezerim”
Menzil  : Durak, erişilecek yer.
Merdin  : Sert.
  “Merdini de yavrum merdini”
Mestane : Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine. Baygın, mahmur 
(göz).  
  “Mestane gözlü yar gittiktan sonra”
Meyil  : Eğiklik, eğim, akıntı.“Şurda bir yavruya meyil aldırdım” 
  “Meyil verme güzele ayrılması güç olur”
Mıraz  : Murat.
  “Eller gibi mıraz almadım”
Müşkül  : Güç, zor, çetin. 
  “Ne yaman müşküldür yârdan ayrılmak”
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N-O-Ö

Nakkaş  : Örnek, rehber.  
  “Nice ozanlara olmuştur nakkaş”
Neşte  : İnce, iplik biçimde, saç lülesi.
  “Kirpiklerin neşte neşte”
Neyneyim : Ne yapayım.
Öz  : Pınar, göze.
  “Can özünden besmeleyi çekince”
  “Neyneyim denizi ırmak istiyom”

P

Pece  : Pencere. 
  “Bana bir hal oldu cuma gecesi / Ahiretten cennete açık pecesi”
Perçem  : Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı.
Yele.
  “Siyah perçemlidir zülfü dolaşık”

R

Revane  : Giden, yürüyen.
   “Aktı didem yaşı oldu revane”
Rıza  : İzin.
  “Rızasız bahcenin gülü derilmez.”

S-Ş

Salaca  : Ölünün taşındığı sedye ya da tabut. 
  “Girin salacama beni götürün” 
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Sam  : Çölden esen sıcak rüzgar.
  “Sanki sam yelisin estim bağıma
  Soldurdun bağımda gülümü kader.”
Ser  : Baş. 
  “Bu aşkın ateşi sönmüyor serde”
Seyik  : Kırık organları iki taraftan tahtayla korumaya almak.
  “Kırıktır kollarım, tutmuyor seyik”
Sıla  : Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. 
  “Dağlar engel oldu sıla bulunmaz”
Sızı  : Hafif ince ağrı.
  “Dizinde sızıydı anamın derdi”
Sine  : Göğüs.
  “Gamzesi sineme batar”, “Sinemi yaralar dil gizli gizli”
Şad  : Şen, neşeli, mutlu.
  “Şad olup da gülmedim”
Şadıman : Mutlu kişi.
  “Duyar düşmanlarım şadıman olur”
Şıvga  : Filiz, bir bitkinin taze sürgünleri.
  “Bük  içinde şıvga gibi bitenim.”

T

Takdir  : Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, kader.
  “Takdir böyle imiş başaca gider”
Tecelli-yi Gader: Kaderin gerçekleşmesi.
Telef Etmek : Öldürmek, yok etmek.
  “Can telef ediyor gül Acem kızı” 
Temren  : Mızrağın ucundaki keskin madeni kısım. 
  “Taşı deler mızrağımın temreni”
Tezikmek : Tez elden aceleyle uzaklaşmak, kaçmak. 
  “Bir gelin tezikmiş büyükobadan”
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Tor  : Acemi.
  “Tor şahin bakışlı, kalpden bilicim”

U

Uğrun  : Gizli, saklı. 
  “Uğrun uğrun gaş altından bakınca” 
Uruh  : Ruh.
  “İnsan ölür amma uruhu ölmez”
Uşak  : Çocuk.

V

Vefa  : Sevgide sebat, sevgi bağlılığı.
  “Bir vefasız yârim var”
Veli  : Küçük çocukların hâlinden mesul kimse.  Ermiş, eren, evliya.
  “İnsan velisini neyledin dünya”
Viran  : Harabe, ören. 
  “Gönül evi yıkık viranım nerde”

Y

Yiten  : Kayıp olan, kayıp. 
  “Aramazlar gurbet elde yiteni”

Z

Zahir  : Görünen, görmezden gelinemeyen. Görünen yüz. 
  “Batınım sen oldun zahirim sensin”görünen, varolan, gör-
mezden geli 
Zalım  : Zalim.   
  “Zalım kader devranını dönderdi”
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Zar Eylemek : İnlemek.
Zemharı : Kış ayları.
Zikke  : Hayvan bağlamak için yere çakılan kazık.
  “Çaktım zikkesini verdim yemini”
Zülüf  : Saçın yanaklara düşen kısmı.
  “Zülüf dökülmüş yüze”, “Darama zülfünü gönlüm bozuktur”
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