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ÖZET 

ÂŞIK HÜSEYİN TEKEREK/HAYATI,  

SANATI ve ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 

Fahri DAĞI  

Âşıklık geleneği günümüzde canlı bir şekilde devam etmektedir.  Bu gelenek, 

İslâmiyet öncesinde ozanlık geleneği ile başlamış, binlerce yıl küçük değişikliklere uğrayarak 

Türk kültüründeki varlığını devam ettirmiştir. 15. yüzyılın ortalarından itibaren ozan 

kelimesinin yerini âşık kelimesi almış ve günümüze kadar varlığını korumuştur. Bugün 

âşıklarımızın çoğu mahlas olarak âşık kelimesini kullanıyor olsalar da ozan kelimesini 

kullanan âşıklarımız da az değildir. 

Halk kültürünün yaşatılmasına katkısı olan, âşıklarımızdan bazıları yeterli ilgi 

görmedikleri için tarihin karanlık sayfalarında unutulup gitmişlerdir. Bu çalışmayı 

yapmaktaki amacımız kültür varlıklarımızdan biri olan âşıklık geleneğine bir halk edebiyatı 

araştırıcısı olarak küçük de olsa bir katkıda bulunmaktır.  

Araştırmamız İçindekiler, Ön Söz ve Giriş’in dışında Dört Bölüm, Sözlük ve Şiir 

İndeksi’nden ibarettir. 

Girişte aşığımızın memleketi olan Bahçe ilçesinin tarihî ve coğrafî konumu üzerinde 

durduk. Daha sonra âşıklık geleneğinin tarihî gelişimi hakkında bilgi verdik.  

Birinci Bölüm’de âşığın hayatı, âşıklığı ve mahlası üzerine incelemelerde bulunduk. 

İkinci Bölüm’de ise âşığın şiirlerinin şekil ve muhteva yapısı üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü Bölüm’de Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde edebî sanatlar ele alınıp 

incelenmiştir.  

Dördüncü Bölüm’de Âşık Hüseyin Tekerek’in 163 şiiri bulunmaktadır. 8 ve 11’li 

şiirler kendi arasında birinci dörtlüğün son mısraındaki ayak seslerine göre alfabetik olarak 

sıralanmıştır.  

Çalışmamızın sonuna küçük bir Sözlük ile Şiir İndeksi eklemeyi de ihmal etmedik.  
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ABSTRACT 

MINSTREL HUSEYİN TEKEREK/HIS LIFE,  

EXAMPLES FROM ART and POEM 

Fahri DAĞI 

Today, minstrelsy tradition continues in high spirits. This tradition began with the 

tradition of being poet before Islam and underwent to a change for thousand of years and 

maintained its continuity in Turkish tradition. From the mid. 15 century, the word of poet 

was replaced with minstrel and survived until today. Although, today most of our minstrels 

uses the word of minstrel as appelation, the number of minstrels using the word of poet. 

As some of our minstrels who contributed to the sustenance of folk culture could not 

get sufficient attention, they were forgotten in the dark pages of history. Our intention to do 

this study is yet to contribute to the tradition of minstrelsy, as a folk literature researcher that 

is one of our cultural entities. 

Our research consists of four parts, dictionary and poem index contents out of 

preface and Introduction. 

In Introduction, we discussed historical and geographical position of Bahçe 

subprovince that is home town of our minstrel. Then, we provided information about 

historical development of minstrelsy tradition. 

In the first part, we examined the life of minstrel, his minstrelsy and appellation. 

In the second part, it was discussed forms and content structure of poems of 

minstrel. 

In the third part, literary arts in the poems of Hüseyin Tekerlek were examined. 

In the forth part, there’re 163 poems of Minstrel Huseyin Tekerek. 8’ and 11’ poems 

were listed alphabetically according to the foot sounds in the last line of a quarter among his 

own poems. 

We did not neglect adding up a small dictionary and poem index at the end of our 

study. 
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ÖN SÖZ 

 

Âşıklık geleneği günümüzde canlı bir şekilde devam etmektedir.  Bu 

gelenek, İslâmiyet öncesinde ozanlık geleneği ile başlamış, binlerce yıl küçük 

değişikliklere uğrayarak Türk kültüründeki varlığını devam ettirmiştir. 15. 

yüzyılın ortalarından itibaren ozan kelimesinin yerini âşık kelimesi almış ve 

günümüze kadar varlığını korumuştur. Bugün âşıklarımızın çoğu mahlas olarak 

âşık kelimesini kullanıyor olsalar da ozan kelimesini kullanan âşıklarımız da az 

değildir. 

Bereketli Çukurova toprakları, Karaca Oğlan, Dadaloğlu, Kadirlili Âşık 

Halil Karabulut, Âşık İbrahim Karalı, Âşık Hacı Karakılçık, Âşık Abdulvahap 

Kocaman, Âşık Ferahî, Âşık Kara Mehmet, Âşık Feymanî gibi büyük ustaları 

yetiştirmiştir. Bunların yanına bugüne kadar yeterince tanınma fırsatı 

bulamamış olan Âşık Hüseyin Tekerek’i de eklememiz gerektiği kanaatindeyiz. 

Halk kültürünün yaşatılmasına katkısı olan, âşıklarımızdan bazıları yeterli 

ilgi görmedikleri için tarihin karanlık sayfalarında unutulup gitmişlerdir. Bu 

çalışmayı yapmaktaki amacımız kültür varlıklarımızdan biri olan âşıklık 

geleneğine bir halk edebiyatı araştırıcısı olarak küçük de olsa bir katkıda 

bulunmaktır. Araştırmamıza konu olan Âşık Hüseyin Tekerek,  küçük yaşlarda 

şiir söylemeye başlamış, hemşehrisi Âşık Ali Türk’ün sohbetlerine katılmış, 

ondan aldığı ilhamla şiir dünyası şekillenmeye başlamıştır. Genç yaşta çıktığı 

gurbet yolculuğu onu yoğurmuş, pişirmiş ve bugünkü olgunluğa getirmiştir. 

 Araştırmamız İçindekiler, Ön Söz ve Giriş’in dışında Dört Bölüm, Sözlük ve 

Şiir İndeksi’nden ibarettir. 

Girişte aşığımızın memleketi olan Bahçe ilçesinin tarihî ve coğrafî 

konumu üzerinde durduk. Daha sonra âşıklık geleneğinin tarihî gelişimi 

hakkında bilgi verdik.  

Birinci Bölüm’de âşığın hayatı, âşıklığı ve mahlası üzerine incelemelerde 

bulunduk. 
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İkinci Bölüm’de ise âşığın şiirlerinin şekil ve muhteva yapısı üzerinde 

durulmuştur. 

Üçüncü Bölüm’de Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde edebî sanatlar ele alınıp 

incelenmiştir.  

Dördüncü Bölüm’de Âşık Hüseyin Tekerek’in 163 şiiri bulunmaktadır. 8 

ve 11’li şiirler kendi arasında birinci dörtlüğün son mısraındaki ayak seslerine 

göre alfabetik olarak sıralanmıştır.  

Çalışmamızın sonuna küçük bir Sözlük ile Şiir İndeksi eklemeyi de ihmal 

etmedik.  

Tezimizin hazırlanması sırasında maddî ve manevî desteklerini bizden 

esirgemeyen Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN’e, öğrencisi olmakla 

şereflendiğimiz Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU’na, çeşitli zorluklarda yardımını 

gördüğümüz Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT’a teşekkürü zevkli bir 

görev olarak telakki etmekteyiz. 

 

20 Nisan 2007                                                       

                                                                                          Fahri DAĞI 
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GİRİŞ 

 

Bahçe İlçesinin Tarihî ve Coğrafî Konumu 

 

Bahçe ve yakın çevresinde antik çağlardan bu yana insan toplulukları ve 

yerleşmeler görülmektedir. Bahçe MÖ 1000 tarihinde Kar Deresi, Aslanlı Deresi 

ve Bilalik Deresi geçitlerinin birleştiği yerde Kargamış eyaletine bağlı bir ileri 

kale durumundaydı. Hititler’den sonra Pers ve Roma İmparatorlukları arasındaki 

savaşta muhariplerin uğrak yeri olmuş, Roma İmparatorluğu’nun 

parçalanmasından sonra MS 640 yılına kadar Bizans idaresinde kalmıştır. Bu 

tarihte Halife Hz. Ömer’in kumandanlarından Halid Bin Velid burayı 

Heraklis’ten almıştır. 

Daha sonraları ünlü halife Harun Reşid devrinde İslâm idaresine geçmiştir. 

Uzun süre Abbasilerin idaresinde kalmıştır. Kılıçaslan tarafından Selçuklu 

Devleti’ne bağlanmasından sonra bu bölgeye Dulkadiroğulları, Bahçe’ye de 

Fettah ailesi yerleştirilmiştir. Bir arara Mısır idaresine geçmişse de (1335) yine 

Türkmen aşiretinin hâkimiyeti ile tekrar Türk idaresine kavuşmuştur. Bahçe ve 

çevresi 1335’te Ramazanoğulları Beyliği’ne katılmıştır. 

Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferi sırasında Osmanlı yönetimine 

bağlandı. 1833’de Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 

tarafından Mısır idaresine geçmişse de 1841’de Sultan Abdulmecid‘in Mısır 

Fermanı ile Mehmed Ali Paşa yönetiminden geri alındı. 

İlçe,1850 tarihinde Maraş sancağına bağlı Kızılyer, diğer adıyla Bulanık 

Bahçe olarak mütesellimlikle idare edilmiştir. İlk mütesellim Türkmen adında bir 

aşiret reisidir. Bunların beylerine Fettahoğulları derlerdi.1860 yılında bu aileden 

Ağca Beyoğlu Ahmed Bey, Abdulmecid, kumandanı Derviş Paşa’dan tekrar 

mütesellimlik almışsa da 1871 yılında yine Maraş sancağına bağlı olarak kazâ 

haline getirilmiştir. 1878’de Adana vilayetinin Cebelibereket (Osmanıye) 

Sancağı’na bağlanmış ve bugünkü adı verilmiştir. 
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Kurtuluş Savaş’ındaki Fransız işgali sırasında Ermeni azınlığın Türk halkına 

işkencesi sonucu Bahçe boşaltılmıştır. Millî kuvvetlerin, Kilikya Kuvva-yı 

Milliye Kumandanı Yüzbaşı Osman Tufan Bey’in azimkâr gayretleri ve yöre 

halkının cesareti ile Fransızlar ve Ermeniler bu bölgeden çıkarılmıştır. İlçe bugün 

Osmaniye iline bağlıdır. 

 

Bahçe, Osmaniye’nin 35 km kadar doğusunda Orta Nur Dağları’nın 

engebeli batı yamaçları üzerinde bir aşınım düzlüğünün kenarında yer alır. İlçe 

güneyden Hasanbeyli, kuzeyden Düziçi ilçeleri ile, batıdan Osmaniye doğuda ise 

Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri ile sınırlandırılmıştır. Bahçe kentinin 

kuzeyinde Dumanlı Dağları, doğusunda Akça Dağ ve batısında ise Arıklıkaş 

Ovası bulunur. Kent denizden yaklaşık olarak 665 m yükseklikte, Kar Deresi, 

Bilalik Deresi ve Aslanlı Deresi’nin birleştiği alanda kurulmuştur. 

İlçe ve çevresinde, yükseltinin artmasıyla iklim elemanların bazı 

değişiklikler olmakla birlikte, Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. 

Çukurova’daki istasyonlara göre ortalama sıcaklık 3 derece kadar düşerken, yağış 

miktarında artış görülmektedir. 

Doğal bitki örtüsü, bazı maki türleriyle kızılçam, meşe ve kayından oluşan 

ormanlardan oluşmaktadır. 

 

Çukurova Âşıklık Geleneği ve Türk Tarihinde Âşıklık Geleneğinin 

Tarihî Gelişimine Genel Bir Bakış 

 

Çukurova âşıklık geleneği ve Âşık Hüseyin Tekerek’in bu gelenekteki 

yerini tespit edebilmek için ozan-baksı geleneğinden, bugüne değin âşıklık 

geleneğine tarihî bir bakış yapmak yararlı olacaktır. Türkler var oluşlarından 

itibaren “cihan hâkimiyeti” tutkusuyla dünya coğrafyası üzerinde at 

koşturmuşlardır. Umay Günay bu konudaki görüşlerini şu şekilde ortaya koyar: 

“Türkler dünya coğrafyası üzerinde sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir alana 
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yayılmışlardır. Türkler pek çok kültür ve dinin etkisi altında kalarak farklı 

uygarlıklar yaşamışlardır. Bunun sonucunda Orta Asya’dan günümüze değişen, 

gelişen bir geleneğe bağlı bir edebiyatları olmuştur” ( Günay 1992: 3–4). 

 

Türklerin ilk dönem edebî eserleri millî bir karakter taşır:  “Türkler’in 

İslâmiyet’ten önce vücuda getirdikleri edebiyat Çin, Hint, İran tesiriyle vücuda 

getirilen bazı ehemmiyetsiz tercemeler müstesna olmak üzere, sazla söylenen halk 

şiirinden ibaretti. Esasen Türklerin o devre ait bütün sosyal müesseselerinde, 

lisanda, dinde, ahlak ve âdetlerde, hukukta, tamamıyla kavmin ruhunu ve 

şahsiyetini gösteren iptidai bir asliyyet vardı. … İşte, o devirdeki Türk edebiyatını 

teşkil eden eserler de, cemiyetin başka unsurlarına uygun olarak, yabancı 

tesirinde uzak bulunuyor, kavmin bütün hususiyetlerini samimiyetle 

aksettiriyordu. Bu devirdeki şairler, hepsi birbirine benzeyen elleri kopuzlu, basit 

adamlardı" (Köprülü 1976: 11). 

Türk tarihinin bilinen ilk dönemlerinden itibaren çeşitli sanatkârları, 

yaşanan olaylar ve bunların kahramanlıkları hakkında değişik türlerde eserler 

verdikleri, destanlar söyledikleri, ağıtlar yaktıkları günümüze kadar ulaşan 

belgelerden anlaşılmaktadır. Bu ilk Türk söz sanatkârları arasında Çuçu, 

Aprınçur Tigin, Kül Tarkan, Kalım Keyşi ve diğerlerinin eserleri, adlarını 

ölümsüzlüğe kavuşturmuştur ( Arat 1965, Gözaydın 1989: 2). İlk Türk şiiri türleri 

ile ilgili olarak en kalıcı bilgileri veren bilgin Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti 

Arat’tır. O, önceleri küçük yazılar şeklinde ortaya koyduğu görüşlerini zamanla 

geliştirmiş ve bugün alanının temel eseri olan Eski Türk Şiiri’ni edebiyat 

tarihimize armağan etmiştir. Daha sonraki pek çok kaynağa da kaynaklık eden 

bu eserinde Arat; koşuk, kojan, koşma, takşut, takma, ır ve yır, küg, şlok, 

padak, kavi, baş ve başik gibi terimleri bilim dünyasına sunmuştur (Alptekin-

Sakaoğlu 2006:15). 

“Her milletin, ilk nâmelerini terennüme özgü millî bir sazı vardır. Bu saz o 

milletin mitolojisine girer ve hatırası asırlarca saklanır. İşte en eski Türk ozan- 
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baksılarının sagular, destanlar okunurken yahut diğer yarı dini ayinlerde 

kullandıkları en eski millî müzik aleti kopuzdur” (Köprülü 1986: 102). 

Türklerin, İslâm dinini kabul etmelerinden önceki devirlerinde, dinî 

anlayışlarını yerine getirirken yaptıkları merasimlerde, halk şairlerinin de 

bulunduğunu kaydeden Köprülü, bu şairlerin cemiyette önemli bir yeri olduğunu 

belirtmektedir. İslâmiyet’in kabulünden sonra ise, bugün metinleri elimizde 

bulunmamakla beraber bu geleneğin aynen devam ettiğini biliyoruz (Sakaoğlu 

1998: 106). 

Kültür kaynaklarının Orta Asya’dan Anadolu’ya çağlar boyu süren bir 

zaman süreci içinde halk şiiri geleneğini şekillendirici bir etkisi vardır. Sosyal 

yapı, ait olduğu toplumun kültür öğeleriyle şekillenir (Tural 1994: 14). Kültür; 

yaşanan, yaşatan ve yaşayan varlık olarak geçmişten geleceğe süreklidir 

(Güvenç 1993: 138). Toplumların ve dünyadaki milletlerin mozaik hâlindeki 

farklı görünmeleri de genellikle kültür yapılarındaki bu farklılıktan 

kaynaklanmaktadır (Korkmaz 1995: 669). …Fakat medeniyetin, her milleten 

aldığı özel şeyleri vardır ki, bunlara kültür (hars) adı verilir (Gökalp 1995: 9). 

Türkler tarihin kaydedemeyeceği kadar eski bir millettir. Türkler arasında 

daha yazı yayılmadan önce bulunan millî-sözlü edebiyat, lisanın ilk 

teşekkülünden beri canlı bulunduğu gibi, yazının yayılmasından sonra da 

tabiatıyla devam etmiş ve Türkler muhtelif medeniyetler dairesine girdikleri 

zaman yine kuvvetle yaşamıştır. 

“En eski Türk şairleri Tonguzlar’ın Şaman, Moğol ve Boryatlar’ın Bo veya 

Bugue, Yakutlar’ın Oyun, Altay Türklerinin Kam, Samoitleri’in Baksı-Bakşı, 

Oğuzların Ozan dedikleri sahir–şairlerdir. Sihirbazlık, rakkaslık, musikişinaslık, 

hekimlik gibi birçok vasıfları kendilerinde toplayan bu adamların, halk arasında 

büyük bir yer ve ehemmiyetleri vardı” (Köprülü 1986: 57–58). 

Tarih var olduğundan beri var olan Türk milletinin, edebiyatı da hiç 

şüphesiz Türk tarihi kadar eskidir. Köktürk ve Uygur dönemine ait metinler, 

Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t Türk’teki manzum parçalar, bize İslâmiyet’ten 
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önceki Türk edebiyatı hakkında bilgiler sunmaktadır. Türkler, İslâmiyet 

medeniyetine girmeden önce, o günkü inanç sistemlerine göre şekillendirdikleri 

kültür çerçevesinde oluşturdukları edebiyatları vardı. “Dede Korkut kitabında, 

Türklerin İslâm’dan ( hatta Budizm’den) önceki zamanlarda kalma akide ve 

itikatları İslâm diniyle beraber giren adet ve kaidelerden daha çoktur” (İnan 

1998: 176). 

Çeşitli bölgelerde yaşayan Türkler, çeşitli zamanlarda Çin, Hint, İran 

etkisinde yahut İslâm medeniyetinin nüfusu altında kaldıkları zamanda bile, 

Baksı-Ozan’ların sosyal etkinlikleri ve topumdaki kıymetleri eksilmedi. Özellikle 

millî dinin korunduğu yer ve zamanlarda onların nüfusu çok genişti. Uygur’lar, 

Budizm kabul etmeden önce, Uygur ülkesinde büyük önemi vardı (Köprülü 1986: 

61–62). 

Türkler, İslâm medeniyetine dâhil olduktan sonrada eski inanç değerlerini 

atamamışlardır. Günümüz âşıklık geleneğinde de eski inanışların izleri 

görülmektedir. Yeni kültür gereği mitlerle örülü destan şiirleri İslâmi öğelerle 

doludur (Dizdaroğlu 1993: 4). 

Âşık sözünü Türklerde, İslâmiyet’in kabulünden sonra görmekteyiz. Arapça 

kökenli olan bu sözcüğün kelime anlamı: “1. Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı 

sevgi ve bağlılık duyan, vurgun tutkun (kimse), 2. Halk ozanı” (Türkçe Sözlük 

2005: 136). “Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen 

ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi” ( İslâm Ansiklopedisi 1991: 545). 

“İslâmlıktan önceki sözlü edebiyat geleneğinin bir devamıdır. İslâm’dan önce 

ozan, baksı denilen kopuz şairlerine, İslâm’dan sonra saz şairi veya daha çok 

âşık denilmiştir”  (Yeni Türk Ansiklopedisi 1985: 221). “Âşık: İrticalen şiir 

söyleyebilen, saz çalabilen kişidir” (Sakaoğlu: 1986: 3).  

 

“Anadolu halk edebiyatında saz çalarak şiiriler okuyan gezgin şairlere âşık 

deniliyordu. Âşık adının alınması dini-tasavvufi halk edebiyatının etkisiyledir “ 

(Artun 1996: 18). 
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“Âşık Edebiyatı ile ilgili ilk kaynaklar yazmalar dönemi diye adlandırılan 

1072–1729 yılları arasındaki döneme aittir” (Günay 1986: 7). Türkler 

İslâmiyet’i kabul ettikten sonra yazılan, Divanü Lugati’t Türk adlı eserde 

Kaşgarlı Mahmud, dönemine ait şiir örneklerini derlemiştir. 

Bu dönem şairlerin şiirleri yazıya aktarılmadığı için haklarında bilgiye sahip 

değiliz. “Anadolu’ya 1071’den daha önce de gelen Türklerin ne gibi eserleri 

ortaya koyduklarını belgelemek kolay olmayacaktır. Çünkü bunlar, bize göre de, 

eserlerini söylüyorlar, ancak yazıya geçirmiyorlardı” (Alptekin-Sakaoğlu 2006: 

16). 

Günümüz âşıklık geleneğinde eski inanış ve geleneklerin izlerini bulmak 

mümkündür. “Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra edebî şekiller yeni 

özle İslâmî renge bürünerek varlıklarını sürdürmüşlerdir (Artun 1996: 12). 

İslâmiyet öncesi çeşitli inanç sisteminden etkilenen Türkler, bütün ilahî dine 

geçişte olduğu gibi bunlardan bir kısmını yeni dine taşıyıp, onun kalıplarına 

uydurmuşlardır. Her inanç sistemi topluma uygun yapı kazanır. İslâmiyet 

dervişlerle yayıldı. Bu dervişlerin çoğu ozanların, kamların, baksıların ya da 

şamanların devamıydı. Bunlar eski inançlarla İslâmiyet’i uzlaştırmışlardır. 

Kültür tarihi açısından temel süreç kültürleşmedir. Anadolu’daki Türkler kültürel 

etkileşim içinde yeni bir kültürel kimlik kazanmışlardır”  (Güvenç 1993: 98). 

“13. yüzyılın âşıkları hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz, ancak 

Orta Asya’dan gelen ozan ve baksıların birçok eser ortaya koyduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Fahrettin Kırzıoğlu’ndan öğrendiğimize göre 14. yüzyıl âşık 

edebiyatının tek temsilcisi Baykan adlı saz şairimizdir. 15. yüzyıldan günümüze 

ulaşabilen bir âşık adı mevcut değildir. Bu yüzyılda tasavvufi Türk halk edebiyatı 

alanında ise Hacı Bayramı Veli ve Eşrefoğlu Rumi gibi adlar öne çıkmaktadır” 

(Alptekin-Sakaoğlu 2006: 17–20). “Ozanlık geleneği, o beşinci yüzyılın 

ortalarına değin sürmüş, o yüzyılın ortalarından başlayarak yerini, âşıklara ve 

âşık geleneğine bırakmıştır (Dizdaroğlu1993: 14).  Âşık kelimesi 15. yüzyıldan 

itibaren edebiyatımızda gerçek yerini almıştır. 



 9

16. yüzyılda aşk, kahramanlık tabiat ve düşünceye ait konuların yanında 

yerleşik hayat tarzı da âşık tarzı şiire girmeye başlamıştır. Osmanlı toplumunun 

Anadolu’daki köklü kültür ve yapı değişikliği sonucu âşık tarzı edebiyatta 

gelişimini kuvvetlendirmiştir. Bu yüzyılda divan şiiri tepe noktasını yakalamıştır. 

Fuzuli, Bakî, Nev’î, Hayalî, Ruhî, Zatî, Figanî, vb. şairler yüzyılı başarı ile temsil 

etmiştir. Bu yüzyılda âşık edebiyatının önde gelen adlarının şöyle sıralayabiliriz: 

Armutlu, Bahşî, Çırpanlı, Geda Muslî, Hayaîl, Köroğlu, Kul Çulha, Kul Mehmet, 

Kul Pirî Oğuz Ali, Ozan, Öksüz Dede. (Alptekin-Sakaoğlu 2006: 21). 

Bu yüzyılda yaşamış olan nereli olduğu kesin olarak bilinmeyen ve Yençeri 

Ocağında yetişen Karaca Oğlan adlı bir saz şairi vardır. Saim Sakaoğulu onu, 

Eski Karaca Oğlan olarak adlandırır: Onun doğum yeri Anadolu’dur; Rumeli 

değildir. İlk seferlerine imparatorluğun doğusunda İran (1514) ve güneyinde 

Mısır (1517)’a çıktığına göre onu Anadolu doğumlu olarak kabul etmemiz yanlış 

olmayacaktır (Sakaoğlu 2004: 42). 

17. yüzyılda Türk milleti ve Türk edebiyatı doruk noktaya ulaşır. Hem Orta 

Asya Türk edebiyatı hem de Osmanlı Türk edebiyatı şairleri en güzel eserlerini 

ortaya koyarlar. Bu yüzyıl, saz şiiri tarihimizin en canlı dönemidir. Pek çok güçlü 

âşığımız bu yüzyıl ürünüdür. Bunlar arasında özellikle biri vardır ki tek başına 

Türk âşık edebiyatını temsil edebilir: Karaca Oğlan. (Alptekin-Sakaoğlu 2006: 

40). 

Bu yüzyıla damgasını vuran saz şairlerimiz şunlardır: Âşık Ömer, Gevherî, 

Âşık, Âşık Halil, Âşık İbrahim, Âşık Nev’î, Benli Ali, Bursalı Halil, Ercişli Emrah, 

Kâmilî, Kayıkçı Kul Mustafa, Keşfî, Köroğlu, Kul Mehmet, Kuloğlu, Öksüz Âşık, 

Sun’î, Şahinoğlu, Üsküdarî, Yazıcı, vb. (Alptekin-Sakaoğlu 2006: 40). 

 

Çukurovalı Karaca Oğlan 

Âşık edebiyatının en büyük temsilcisi olan Karaca Oğlan’ın doğum tarihini 

kesin olarak bilemediğimiz için, en doğru olanının onu 17. yüzyılda yaşamış 

saymaktır. “Kaynaklara göre Oğuzların Varsak, bazı kaynaklara göre de Barak 
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boyundandır. Kaynaklarda, ad olarak; Mehmed, Sımayıl (İsmail), Hasan ve Halil 

adları geçmektedir. Doğum tarihi olarak da 1015 (1606), 1045 (1636) gibi 

tarihler gösterilmektedir. Ancak bunların hiçbiri doğru değildir” (Alptekin-

Sakaoğlu 2006: 57). 

Karaca Oğlan sadece Çukurova’da değil Anadolu’nun her yerinde 

sevilmekte ve birçok ilde Karaca Oğlan’ın mezarının varlığı görülmektedir. 

Ayrıca Türk dünyasında da haklı bir üne kavuşmuştur. “Karaca Oğlan’a Türkiye 

dışında Rumeli, Azerbaycan ve Türkmenistan da sahip çıkmaktadır” (Sakaoğlu-

Alptekin 2007: 113). “Karaca Oğlan gibi Türk’ün ruhunu okşayan şiirleri olan 

bir âşığın Türklerin yaşadığı bütün ülkelerde bilinmesi kaçınılmazdı. Anlaşılır bir 

dille, herkese seslenen bir konu zenginliği ile yola çıkan âşık, böylece kendisi için 

tanınma, şiirleri içnde bilinme fırsatı yakalamış olmaktadır” (Sakaoğlu 2004: 

229). 

Çukurova âşıklık geleneğinde Karaca Oğlan geleneği önemli bir yere 

sahiptir. Öyle ki pek çok aşığa, âşıklığa nasıl başladınız sorusu yöneltildiğinde 

Karaca Oğlan geleneği ile yetiştiklerini söylerler. Çukurova’da Âşıklar fasıllara 

katıldıklarında usta malı şiirler okurken önce mutlaka Karaca Oğlan ve 

Dadaloğlu’ndan bir başlık ya da güzelleme okurlar. Bu gelenek hâline gelmiştir 

(Artun 1996: 38). 

18. yüzyılda divan şiirinin etkisinde kalarak aruz ölçüsüyle kusurlu şiirler 

söyleyen âşıkların sayısı artmıştır. Bu dönemde kahvehanelerde, meyhanelerde 

ve panayırlarda ellerinde sazlarıyla şiirler söyleyen âşıklar çoğalmıştı (Köprülü 

1962: 391). 

18. yüzyıl şairleri bir önceki yüzyılın âşıkları kadar güçlü şiirler 

söyleyememişlerdir. Destan türü şiirler söyleyen âşıklar yüzyıla damgasını 

vurmuştur. Bu yüzyılda âşık şiirinin başlıca temsilcilerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: Abdî, Âşık Ali, Âşık Bağdadî, Âşık Halil, Âşık Sadık, Hocaoğlu, 

Hükmî, Kabasakal Mehmet, Levnî, Nakdî, Seferlioğlu, Şermî, Talibî, vb. 

(Alptekin-Sakaoğlu 2006: 75–95). 
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19. yüzyıl da 17. yüzyıl gibi saz şairlerinin zirve heyecanının yaşandığı 

dönemlerden biridir. Yazılı kaynakların artması, bazı âşıkların şiirlerinin yazıya 

aktarılması neticesinde şiirleri günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır (Artun, 

1996: 20). 

Bu yüzyılda da âşık edebiyatında usta çırak ilişkisinin güçlü bir şekilde 

sürdüğünü görmekteyiz. Âşık edebiyatı alanında pek çok güçlü isim ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan bazıları: Âşık Şem’î, Âşık Şenlik, Âşık Tâhirî, Bayburtlu 

Celâlî, Tokatlı Ceyhunî, Dadaloğlu, Deli Boran, Dertli, Erzurumlu Emrah, 

Gedaî, Kamilî, Kusurî, Meslekî, Minhacî, Ruhsatî, Serdarî, Seyranî, Silleli 

Sururî, Sümmanî, Tokatlı Nuri (Alptekin-Sakaoğlu 2006: 96). 

20. yüzyılın başlarında millî bir edebiyat ancak millî bir dille oluşur, 

görüşünün ortaya koyan Ziya Gökalp, Necip Âsım, Ali Canip, Mehmet Emin 

Yurdakul, Ömer Seyfeddin, Fuad Köprülü, Yahya Kemal gibi Türk aydınlarını 

görürüz.  Bu devirde dili sadeleştirme hareketinin belli başlı öncüleri şunlardır: 

Necip Asım’ın başkanlığında 1908’de kurulan Türk Derneği mensuplarının 

çalışmaları, Selanik’te 1911’de kurulan Genç Kalemler dergisindeki çalışmalar, 

yine 1911’de kurulan Türk Yurdu dergisindeki yazılar, 1912 yılında resmi 

faaliyetlerine başlayan Türk Ocağı. (Yeni Türk Ansiklopedisi, 1985:4268). 

Bu dönemde Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı eserinde: “Millî 

lisanımızı vücuda getirmek için, Osmanlı lisanı hiç yokmuş gibi bir tarafa atarak, 

halk edebiyatına temel vazifesini gören Türk dilini aynıyla kabul edip İstanbul 

halkının ve bilhassa İstanbul hanımlarının konuştukları gibi yazmak ( Gökalp 

1999: 70). 

İkinci Meşrutiyetten sonra Veled Çelebi ve Necip Asım gibi Türkçeciler ve 

Türkçülerin tesiriyle daha gelişen sade Türkçecilik akımı 1911’de Selanik’te 

Genç Kalemler dergisinin çıkmasıyla ve Ömer Seyfettin, Ali Canib ve Ziya 

Gökalp gibi şahsiyetlerin çalışmalarıyla çok genişlemiş ve millî bir mahiyet 

kazanmıştır. Daha sonra yetişen ediplerin eserleri de eklenince dilde sadeleşme 

davasında hedefe yaklaşılması Cumhuriyetin ilk yıllarında mümkün olmuş halk 
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dili ile yazı dili birbirinden farksız hâle gelmiştir. 

20. yüzyılda da Âşık edebiyatı güçlü sanatçılar yetiştirmiştir. Bunlardan 

bazıları şunlardır: Âşık Mehmet Yakıcı, Âşık Huzuri, Âşık Veysel Şatıroğlu, 

Karamanlı Gufrani, Posoflu Zulalî, Kağızmanlı Hıfzî, Ali İzzet Özkan, Âşık 

Ferrahî, Bayburtlu Hicranî, Davut Sularî, Habib Karaaslan, İlhami Demir, 

Posoflu Müdamî, Talibi Coşkun, Murat Çobanoğlu, Beyanî, Abdülvahab 

Kocaman, Ali Çatak, Gamgüder, Hasretî, Sefil Selimî, Halil Karabulut, Muzaffer 

Çağlayan, Kemalî Bülbül, Âşık İhsânî, Mustafa Ruhânî, Âşık Şeref Taşlıova, 

Ozan Ârif, Âşık Feymânî, Hayatî Vasfi Taşyürek, Âşık Hacı Karakılçık, Âşık 

İmamoğlu, Öksüz Ozan”  vb. ( Alptekin-Sakaoğlu 2006: 169). 
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I. BÖLÜM 

I. I. ÂŞIK HÜSEYİN TEKEREK’İN HAYATI 

I. I. 1. Soyu 

İmamlar soyuna mensup olduğunu bildiğimiz Âşık Hüseyin Tekerk’in aile 

büyükleri yüzyıllar evvel Kahramanmaraş’tan çeşitli sebeplerle göç etmek 

zorunda kalmışlardır. İlk göç edilen yer Adana’nın Kadirli ilçesidir. Bir müddet 

burada ikamet eden Türkmen kabilesi üç kola ayrılır. Bir kısmı Kadiri’de kalır. 

Bir grup da Osmaniye’ye göç eder. Osmaniye’de de hayat şartları zorlaşınca 

Çolak lakabı ile anılan aile büyüğü yakınlarını da alarak Osmaniye’nin Bahçe 

ilçesinin şimdiki adı Çolaklı olan köye gelerek yerleşir. Çolağın köyü adını alan 

yerleşim yeri zamanla değişime uğrayarak Çolaklı adı ile zikredilmeye 

başlanmıştır. Âşığımızın dediğine göre, ” Tekerek ailesi, yani dedelerimiz birkaç 

asırdan beri bu Çolaklı köyünde ikamet etmektedir.” Bahçe’nin önde gelen 

sakinlerinden olan Tekerek ailesi asırlardır bu coğrafyada yaşamlarını 

sürdürmektedir. 

 

I. I. 2. Dedesinin Dedesi İmam Ahmet 

Âşık Hüseyin Tekerek’in büyük dedesinin isminin Ahmet olması ve imam 

lakabı ile anılması dışında bir bilgiye ulaşamadık. Âşığımızın büyük dedesinin 

lakabından hareketle büyük dedesi, ya köy imamlığı yapmıştır ya da dini bütün 

bir insan olduğudur. 

 

I. I. 3. Dedesinin Babası İmam Osman 

Âşık Hüseyin Tekerek’in dedesinin babası hakkında da geniş çaplı bilgiye 

sahip değiliz. Adının İmam Osman olduğunu biliyoruz. Tıpkı babası gibi onunda 

isminin önüne “imam” sıfatının konulması mesleği bu değilse bile inançlı bir 

insan olduğunu ortaya koyar kanaatindeyiz. Bu ailenin Bahçe’de “İmamlar” diye 

anılması onların toplum tarafından dini bütün bir aile olarak algılandığının ifadesi 

olsa gerek. 
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I. I. 4. Dedesi İmam Hüseyin 

Âşığımız Hüseyin Tekerek’in dedesi İmam Hüseyin’dir. Daha genç yaşta 

hayata gözlerini yuman İmam Hüseyin, arkasında biri altı diğeri dört yaşında iki 

çocuk bırakır. Âşığımızın halası henüz altı yaşında babası ise dört yaşındadır. İki 

çocukla baş başa kalan nenesi Sultan hanımı acı ve zor güler bekler. İki çocuğu 

büyütürken birçok sıkıntı yaşar. 

 

I. I. 5. Babası Hacı Ahmet Tekerek 

Âşığımızın babası Hacı Ahmet Tekerek, Rumî 1336 doğumludur. Dört 

yaşında iken babası vefat eder. Hayatının baharında dul kalan anne altı yaşındaki 

kızı ve dört yaşındaki oğlu Ahmet ile birlikte hayata direnmeye çalışır. Babasını 

çok küçük yaşta yitiren Ahmet zorluklar karşısında yılmaz. O zamanlar 

köylerinde ilkokul olmadığı için, Ahmet okumak için Bahçe’deki ilkokula her 

gün gider gelir. Üç yıl olan ilkokulu süresi içinde bitirir. İlçede ortaokul ve lise 

olmadığı için ilkokuldan sonra öğrenim hayatını sürdüremez ve hayatına devam 

eder. Askerlik çağı gelince askere gider. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 

köyüne dönen Hacı Ahmet Tekerek devlet dairesinde tahsildar memuru olarak 

göreve başlar. Devletin kendisine binek olarak tahsis ettiği at ile köylerde vergi 

tahsilâtı yapar. Eli ekmek tutmaya başlayan Ahmet’in artık evlilik çağı gelmiştir. 

1944 yılında amcasının kızı Zeynep ile evlenir. 

Yıllar sonra yüzü gülen Ahmet Tekerek’in mutluluğu uzun sürmez. 1952 

yılında Kadirli’de görevde iken ani bir kriz geçirir ve malulen emekli olur.  Hacı 

Ahmet, uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eder. Arkasında gözü yaşlı bir dul ve 

yedi tane yetim bırakarak 29 Kasım 1979’da bu hastalığa yenik düşerek hayata 

gözlerini yumar. Öksüz kalan âşığımız babasını kaybedince onun kıymetini anlar: 

“Gülmeyen bir bahtsız babanın, gülmeyen bir oğluyum. Yıllar önce 1952 yılında 

amansız bir hastalığa yakalanan babam, 1979 yılının 29 Kasımında hayata 

gözlerini yumdu. Babamın kıymetini, onu kaybedince idrak edebildim. Sık sık 
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rüyalarıma giren babamın yokluğu gün geçtikçe daha da ağır gelmeye başladı.” 

Hayatta iken babasının değerini ve kıymetini bilmeyen âşığımız bu duygularını 

bir şiirinde şöyle dile getirmektedir: 

Gaflet uykusundan yeni uyandım 

Hasretin yakıyor gayri can baba 

Düşündüm, ağladım, hıçkırdım, yandım 

Seni hayalimde gördüm dün baba 

 

Gün geçtikçe ateş düşer özüme 

Ağlıyorum uyku girmez gözüme 

Kurban olam ayağının tozuna 

Yollarını gözlüyorum ben baba  (54 numaralı şiir). 

 

I. I. 6. Annesi Zeynep 

Âşık Hüseyin Tekerek’in annesi Zeynep Tekerek 1925 yılında Çolaklı 

köyünde dünyaya gelir. Ali kızı Zeynep,  yüzü gülsün diye devlet memuru olan 

amcasının oğlu Ahmet ile evlendirilir. Bu evlilikte yedi çocukları olan çiftin 

mutluluğu uzun sürmez. Önce genç yaşta kocasının amansız hastalığa yakalanıp 

felç olması sonucunda uzun yıllar onunla ilgilenmek zorunda kalır. Ardından 

gurbete gönderdiği oğlu Hüseyin’in hepse düşmesi sonucunda iyice yıkılır. 

Zindanlarda yatıyorum 

Ana hakkını helal et 

Günden güne bitiyorum 

Ana hakkını helal et 

 

Dokuz ay taşıdın beni 

Allah verdi tatlı canı 

Dağıttım olan kervanı 

Ana hakkını helal et 
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Büyüttün saldın gurbete 

Analar layık hürmete 

Bu yolun sonu ahrete 

Ana hakkını helal et (46 numaralı şiir). 

 

Hüseyin’in hapse düşmesi ile onun, çocukları ve eşi ile ilgilenmek çilekeş 

anneye düşmüştür. Sıladan gelen mektupları mısralara döken âşık bir şiirinde 

durumu şu şekilde anlatmıştır: 

 

Oğlum sefil oğlum kötü kaderim 

Daha beş yıl önce öldü pederi 

Çoban olur çocukların güderim 

Ananın kaderi dul diye yazılmış  (150 numaralı şiir). 

 

1979 da eşini kaybeden Zeynep Tekerek, devletten aldığı dulluk maaşı ile 

hem kendi çocuklarına bakmış hem de torunlarının ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışmıştır. Çileli ve acı dolu bir hayattan sonra 2000 yılında vefat etmiştir. 

Mezarı Çolaklı köyünde eşi Ahmet Tekerek’in yanındadır. 

Kınalı saçına kurban olduğum 

Yıllarca ağladın gülmedin anam 

Mezarına vardım figan eyledim 

Çağırdım sesimi duymadın anam (96 numaralı şiir). 

 

I. I. 7. Hüseyin Tekerek’in Doğumu 

Hüseyin Tekerek, 1945 yılında yedi çocuklu Zeynep ile Ahmet çiftinin ilk 

çocukları olarak Çolaklı köyünde dünyaya gelmiştir. 

Çolaklıda doğdum oradır yurdum 

Kokuşu var kokuşu var köyümün 

Bir garip tutkudur gönlümü ora 
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Çekişi var çekişi var köyümün (126 numaralı şiir). 

 

Doğduğunda ailesinin ve sülalesinin mutluluk kaynağı olan âşığımız, ileriki 

yıllarda gurbete gittiğinde köyünün özlemini bir dörtlükte anlatıyor: 

Çolaklı köyümdür ben orada doğdum 

Orada aç kaldım orada yoğruldum 

Babamı da orada toprağa koydum 

Deresin, tepesin, yolun özledim     (108 numaralı şiir) 

Babası, dünyaya yeni gelen oğluna, henüz dört yaşında iken kaybettiği 

babasının ismini vermiştir 

. 

I. I. 8. Öğrenim Hayatı 

Hüseyin, İlkokulu Çolaklıda okur. 1958 yılında mezun olunca Bahçe 

Ortaokuluna kaydolur. Ancak ailesinin müşkül durumu, çok istemesine rağmen, 

okumasına engeldir. Okula ve öğretmenine duyduğu sevgiyi yıllar sonra bir 

şiirinde şöyle dile getirir: 

 

ÖĞRETMENİM 

Tarifi mümkün mü öğretmenimin 

İlmin kendine taş olur gider 

Susuz bir dünyaya rahmet ve bulut 

Medeni dünyaya eş olur gide 

 

Diktiği fidanlar olunca çınar 

İnsan çeşit çeşit yer damar damar 

Daha yeşermeden ya kuruyanlar 

Susayan her dala yaş olur gider 

Okul bahçesinde cıvıl cıvıl ses 

Onlarla ruh olur onlarla nefes 
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Bir bülbül misali bir altın kafes 

Uçar kafesinden kuş olur gider 

 

Hüseyin der bunca övgü sana az 

Kulaklarda sesin ninni ve avaz 

Körpeye güler yüz olsa da haylaz 

Cehâlet üstüne kış olur gider  (133 numaralı şiir). 

On kişilik ailenin geçimine babasının malul maaşı yetmeyince Hüseyin, 

okulu bırakır ve İskenderun Aralı fabrikasına çırak işçi olarak çalışmaya başlar. 

1960 yılında, daha çocuk denecek yaşta işe giren âşığımız, hayatla bundan sonra 

hep kavgalı olduğunu şiirlerinde dile getirir. 

Yıllara direndik anam 

Yıllar bize yıl öğretti 

İnsanoğlu acımasız 

Kullar bize kul öğretti (17 numaralı şiir). 

 

I. I. 9. İlk Evliliği 

1965 yılında ailesinin ve çevrenin baskısıyla evlenen âşık, bir yıl sonra 

evliliğini noktalama kararı alır. Ancak iki yıl süren boşanma davası neticesinde 

resmi olarak ilk eşiyle üç yıl evli kalmıştır. 

 

I. I. 10. Askerliği 

1965 yılında üç aylık evli iken askere giden Hüseyin Tekerek 1967 yılında 

terhis olmuştur. Mutluluğu bulamadığı evliliğinin neredeyse tamamını asker 

ocağında geçirmiştir. Askerlikten dönmek her yiğit için şan, şeref, mutluluk, 

yuvaya dönüş demektir. Âşık Tekerek için de şan, şeref demekti; ama döneceği 

mutlu yuvası yoktu. Ayrıca hayat kavgası kapısını ardına kadar açmış onu 

bekliyordu. 
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I. I. 11. İkinci Evliliği 

1967 yılında birilerinin aracı olması ile Adana Belediyesi’ne zabıta memuru 

olarak girince, 1968 Eylül’ünde ikinci evliliğini yapmıştır. Artık ona ömür boyu 

hayat arkadaşlığı yapacak olan teyzesinin kızı Semiha’dır. Gurbet zindanlarında 

eşi Semiha’ya şöyle seslenmektedir: 

Senin gibi kokar kır çiçekleri 

Yeşilköy’de Yeşilköy’de Semiha’m 

Oluklunun suyu çağlayıp akar 

Yeşilköy’de Yeşilköy’de Semiha’m 

 

Elmalar sulanmış armutlar yetmiş 

Narlarınız bu yıl çok iyi tutmuş 

Yakın bildiklerin seni unutmuş 

Yeşilköy’de Yeşilköy’de Semiha’m 

 

Annen ekmek yapar baban pişirir 

Çocuklar bahçeden mısır deşirir 

Oğuzhan’ım bazlamayı aşırır 

Yeşilköy’de Yeşilköy’de Semiha’m (1110 numaralı şiir). 

 

I. I. 12. Merhaba Gurbet 

1970 yılının mart ayında verdiği bir karar onu çilelerin içine atar. Gurbete 

gidişini şairin kendisinden dinleyelim: “ 1970 yılının mart ayında noksanlarımı 

temin için yurt dışına gitmeye karar verdim. Elbette bu bir kurtuluş değildi. Dili, 

dini ve kültürü senden olmayan bir toplumda kaynaşmak zorunda olduğumun 

bilincindeydim. Her şeye rağmen eşimi ailemin yanına bırakarak Federal 

Almanya’ya işçi olarak gittim. Almanya’nın 405. Mönchengladbac şehrinde 

tekstil işçisi olarak işe başladım. Bundan sonra bu çizgi bizi nerelere savurup 

nerelere sürükleyecektir, kim bilir?” Gurbetinin çilesini bir dörtlükte şöyle 
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anlatır: 

Çekilmiyor gurbet derdi 

Durulur mu durulmaz mı 

Bizi gurbete satanlar 

Darılır mı darılmaz mı  (8 numaralı şiir). 

 

I. I. 13. Çocukları 

Hüseyin Tekerek’in ilk kızı Muhterem, kendisi Almanya’da işçiyken 

doğmuştur. Kızı doğduktan bir yıl sonra şair 1971 yılında eşini ve çocuğunu 

yanına getirmiştir. 1972 yılında ikinci kızı Nalân dünyaya gelir. Hüseyin 

Tekerek’e göre artık çalışmanın bir manası vardı. Ailesini geçindirmek için 

çalışıyordu. Zamanla bu çalışmanın yerini hırs almıştır. Ancak âşığın dili ile 

söyleyecek olursak; “ hiçbir zaman kişiliğini, kimliğin ve ne için geldiğini” asla 

aklından çıkarmamıştır. Avrupa’nın gösterişli hayatına kendini kaptırmadan sahip 

olduğu terbiyeyi muhafaza etmiştir. 

Biri 1974, diğer 1975 yılında olmak üzere oğulları Ahmet ve Oğuzhan 

dünyaya gelir. Bu iki çocuğun doğumuna şair çok sevinmiştir. 

“ Benim için bir milat olmuştu.”  sözleri ile bu duygularını ifade eder. Oğlu 

Ahmet’in, düğün davetiyesi için yazdığı şiirden bir dörtlüğü aşağıya alıyoruz: 

 

Ozan Hüseyin'im öze 

Gülleri gönderdim size 

Ahmet'imle Suna kıza 

Vermeye gelsin dostlarım (20 numaralı şiir). 

 

Oğlu Oğuzhan’ın düğün davetiyesi için de bir şiir yazar. Bu şiirden bir 

dörtlüğü aşağıya alıyoruz: 

Ozan Hüseyin'im sazım 

Dostları bekliyor gözüm 
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Oğuzhan’la  Zeynep kızım 

Sizleri bekliyor dostlar (36 numaralı şiir). 

 

I. I. 14. Hem Gurbet Hem Zindan 

Hayatında karışısına çıkan belalardan birine 13 Ekim 1983’te bulaşmıştır. 

Bu olayı öğrenmek için şairin kendisine kulak verelim. “Elimde olamadan 

kendimi olayın ta ortasında buldum. Bundan sonra zindan hayatım başlamıştır. O 

mutlu topluluk perişan oldu. Çocuklar Türkiye’ye döndü, ben zindana girdim. 

Çok acı çektim. Ama asla pişman olmadım. Çünkü pişman olsaydım yaşamamın 

bir anlamı kalmayacaktı. Bir insan niçin yaşar ve niçin ölürse ben de onu 

yapmak zorunda kaldım. Namuslu ve şerefli bir Türk erkeği elini niçin kana 

bularsa ben de onun için buladım.”  Âşığımız bu konuda daha fazla konuşmak 

istemiyor. Âşık bu olaydan sonra on yıla mahkûm edilmiştir. 

 

Hapishane günleri zor ve çetin geçmektedir. Bir yanda evlat acısı bir yanda 

memleket özlemi diğer yanda hiç tanımadığı bilmediği bir ülkenin 

hapishanesinde geçen yıllar. Bu zor günlerde yazdığı “Yele Verdin” şiirinde 

duygularını şu şekilde ifade etmektedir: 

 

YELE VERDİN 

Ben n’eyledim felek sana 

Beni elden ele verdin 

Saman eyledin savurdun 

Rüzgâr ile yele verdin 

 

Varamadım ben sırına, 

Gücüm yetmedi zoruna, 

Kaldım sürüne sürüne, 

Neden beni köle verdin. 
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Ben kaçtım azgın azıdan, 

Kuduzdan zalim tazıdan, 

Ayırdın bizi kuzudan, 

Yollarımı çöle verdin. 

 

Hüseyin yandı dillerden, 

Elim kanadı güllerden, 

Haber gelmiyor döllerden, 

Gözyaşımı sele verdin    (31 numaralı şiir). 

 

I. I. 15. Elveda Gurbet 

Şair 25 yaşında çığ gibi delikanlı olarak geldiği Almanya’dan on sekiz yıl 

sonra sonra 43 yaşında orta yaşlı bir ihtiyar olarak döner. Alnının kara yazılarını, 

çektiği acıyı ve döktüğü gözyaşlarını, anılarıyla birlikte Almanya’da bırakarak 18 

Nisan 1988 tarihinde ana vatana dönen şair duygularını sürgün adlı şiirinde dile 

getirmiştir. 

Kodes damlarının uzun gecesi 

Gözyaşı ızdırap yok eğlencesi 

Yıkılan hanemin yeni bacası 

Tüttü gidiyorum bizim ellere (69 numaralı şiir). 

 

I. I. 16. Ver Elini Bahçe 

Şair bugün Osmaniye ilinin şiirin ilçesi Bahçe’de oturmaktadır. 

Çocuklarının hepsini evlendirmiş bir sürü torun sahibi olmuştur. Gençlikte şairi 

ağlatan kader kocalıkta yüzünü güldürmüş, ona eşiyle birlikte sıcacık bir yuva 

bağlamıştır. Memleketi Bahçeye duyduğu hayranlığı şiirlerde dile getirir.  

Aşar Aslanlı’dan yolu 

Bükülmez bileği kolu 
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Öz Türkçeden Anadolu 

Dili de  güzel Bahçe’nin 

 

Akça Dağ’ın Gökçe  Dağ’ın 

Zümrüt yeşili bağların 

Çevresinde yaylaların 

Seli de güzel Bahçe’nin (32 numaralı şiir). 

 

I. II. ÂŞIKLIĞI ve MAHLASI ETRAFINDA 

I. II. 1. Usta Çırak İlişkisi 

Çukurova bölgesinde, Doğu Anadolu’da olduğu gibi usta çırak ilişkisi pek 

yoktur. Doğu Anadolu’da olduğu gibi bir ustanın yanına çırak olarak yerleşip 

yıllarca yanında kalıp saz çalmayı, ayak almayı öğrenen, ustasıyla diyar diyar 

dolaşan ve ustasının olurunu aldıktan sonra yaşadığı şehri terk ederek şiir 

söyleyen âşık yoktur. Daha çok âşıklığı öğrenmek isteyen gençler bir ustanın 

sohbetlerine katılarak gelenek hakkında bilgi sahibi olurlar.(Artun 1996:32) Âşık 

Hüseyin Tekerek’te bu gençlerden biridir. 

Âşık Hüseyin Tekerek daha çocuk yaşta şiire ve saza merak sarar. On beş 

yaşında çalışmaya başlayan Hüseyin, gizli gizli biriktirdiği paralarla kendisine saz 

alır. Saz çalmayı kendi kendine öğrenir. Hemşerisi Bahçeli Âşık Ali Türk’ün 

sohbetlerine katılır. “Ben çocukluğumdan beri şiire meraklıydım. Yazdığım 

şiirleri beğenirdim. Ustam Bahçeli Ali Türk’ü tanıdıktan sonra şiirlerimi 

beğenmez oldum. Onun şiirlerindeki güzelliği, anlatma gücünü görünce yazdığım 

bütün şiirlerimden vaz geçip yeni bir yol çizdim. Bu yola ışık tutan da yön veren 

de ustam Bahçeli Âşık Ali Türk’ten aldığım ilhamdır.” 

Gurbete gittikten sonra da Hüseyin, ustasıyla bağını koparmaz. 

Almanya’dan ustasıyla mektuplaşmaya devam eder. Ustasından aldığı mektuplar 

şiir güzelliğindedir. Ustası mektuplarla Âşık Hüseyin Tekerek’i pişirir. Artık saz 

çalıp türkü söylemeye başlamıştır. 1970 yılında gittiği Almanya’da, kendisi gibi 
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âşık olan arkadaşlarıyla şehir şehir dolaşıp gurbetteki Türk vatandaşlarımızın bir 

nebze de olsa memleket özlemlerini gidermeye çalışırlar. 

Âşık Hüseyin Tekerek ayrıca Âşık Vahit Taşçı’yı usta kabul etmiş, ona bir 

şiirinde hocam diye seslenmiştir. 

Gönül bahçesinde çok dost aradım 

Gerçeği bulaman bil Vahit hocam 

Yılanı delikten çıkarır derler 

Çareler bulmuyor dil Vahit hocam 

 

Kullar çok değişti hatır bilmiyor 

Doldurmak dilersin testin dolmuyor 

Mecnun’da Leyla'dan murat almıyor 

Onları arıyor çöl Vahit hocam 

 

Güvenim kalmadı kuloğlu kula 

Belki karamsarım kalma kusura 

Bir geriye dönüp baksam asıra 

Gözlerden boşanır sel Vahit hocam 

 

Ozan Hüseyin der ilacım sende 

Dermanı yitirdim ben bu düzende 

Her seher vaktinde sabah ezanda 

Bülbülün arayan gül Vahit hocam (95 numaralı şiir). 

 

 

I. II. 2. Âşıklığı 

“Âşık: İrticalen şiir söyleyebilen, saz çalabilen kişidir” (Sakaoğlu: 1986: 3).  

Ozan: “Ozanlar, Oğuz cemiyeti arasında husûsî bir zümre teşkil ederler; 

ellerinde kopuzları ile ilden ile, obadan obaya gezerler; düğünlerde, ziyafetlerde 
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bulunurlar; kopuzları ile eski Oğuz destanları, Dede Korkut Hikayeleri söylerler; 

yeni hadiseler hakkında yeni yeni şiirler tanzim ederler…”  (Köprülü 1986: 139). 

Daha küçük yaşta saza ve şiire merak saran Hüseyin, çocuk denilebilecek 

yaşta şiir söylemeye başlamıştır. Gurbete atıldıktan sonra âşıklık yönünü 

geliştirir. 1970 yılında Almanya’da işçi olarak çalışmaya başlaması ile birlikte, 

meydanlara çıkıp saz çalıp söylemeye başlamıştır.  Türk Milletinin millî, manevî 

değerlerini söze aktaran bir âşık olarak da siyasî ve sosyal bir kimlik kazanmıştır. 

Bundan sonra Avrupa’yı karış karış dolaşır. Bu faaliyetleri sırasında dostları ile 

birlikte düşmanları da çoğalmaktadır, âşığın. Düşmanları ile mücadelesini yine 

ozanca yapar. Kendisi bu duygularını şöyle ifade etmektedir: “Türkün her yerde 

düşmanı boldur. Buna bir de iç düşman eklenirse, gerçi en büyük hain ve düşman 

iç düşman olduğunu iyi biliyorum. Buna da her zaman maruz kaldım ve bununla 

mücadele ettim. Mücadelemde en etken yanım eserlerim olmuştur. Ozanlık 

mücadelem başıma çok da dertler açmış ve düşmanlarımın sayısını artırmıştır.” 

Hüseyin Tekerek’e göre; “Ozan, dili sivri, Hak’tan aldığını halka verebilen, 

çekinmeyen ve doğrudan şaşmayan kişidir.” bu düsturla hareket eden âşığın başı 

hiç belalardan kurtulmaz. 

Cahiller eline düştüm 

Dölü bana düşman oldu 

Her anımı zindan etti 

Dünü bana düşman oldu 

 

Taşımaktan bezdim canı 

Bilmiyorum şu hatamı 

Karıştırıyor kafamı 

Günü bana düşman oldu 

 

Hayâ tarlası delinmiş 

Kimi dul kimi gelinmiş 
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Yazı turası silinmiş 

Gönü bana düşman oldu 

 

Ozan Hüseyin şaşmayan 

Çağlayan ama taşmayan 

Müslüman’a yakışmayan 

Dini bana düşman oldu  (48 numaralı şiir). 

 

I. II. 3. Bade İçme 

Âşıklık geleneğindeki bade içme motifi İslâmiyet öncesi Türk inanış 

sisteminin bir devamıdır. Şamanlığa giriş törenlerinde, şaman adayının 

uyguladığı ve karşılaştığı, mistik-dinî güçleri ilahlardan veya ruhlardan 

kazanması rüya vasıtasıyla olur. (Günay 1986: 15). Türkler İslâmiyet’e girdikten 

sonra rüyada görülen ruhların yerini bir mürşit, bir pir veya Hızır Peygamber 

almıştır (Köprülü 1986). Günümüzde âşıklar rüyalarında aksakallı bir pirin 

elinden bade içtiklerini ve bundan sonra dillerinin çözüldüğünü ve şiir söyleme 

yeteneği kazandıklarını ifade ederler. 

Âşık Hüseyin Tekerek rüyasında bir pirin elinden bade içmediğini söylüyor. 

Aşığımız, badeli bir âşık değildir. 

 

I. II. 4. Mahlası 

Ozan, Oğuzların halk şair-musikîşinaslarına verilen isimdir. (Köprülü 

1986:139). Âşığımızın, şiirlerinde tapşırırken Ozan Hüseyin mahlasını 

kullandığını görüyoruz. 

Ozan Hüseyin Türk’üyle 

Bu can kurbandı ülküyle 

Doğu batısı şarkıyla 

Seni bana unutturdu (52 numaralı şiir). 

*** 
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Ozan Hüseyin'im Toroslar’danım 

Gavur Dağları’nda ana mekanım 

Küsme bana bende sana kurbanım 

Kırılmışta bakar Toros Dağları  (74 numaralı şiir). 

*** 

Ozan Hüseyin'im yanıp tütmesin 

Ankara'da karga kuzgun ötmesin 

Allah başımızdan eksik etmesin 

Devletin başında Devlet Bahçeli (79 numaralı şiir). 

*** 

Ozan Hüseyin’im altmışa yakın 

Dişleri kırıldı dönen bu çarkın 

Kalmadı değeri şöhretin kürkün 

Dünya benden ben dünyadan usandım (100 numaralı şiir). 

*** 

Ozan Hüseyin'im miskinim ama 

Boyun eğdim Hak'tan gelen fermana 

Bu dünyada ilaç yokmuş yarama 

Ömür dağlarını aşıyorum ben (122 numaralı şiir). 

 

I. II. 5. Saz Çalması 

“Ozanlar, Oğuz cemiyeti arasında husûsî bir zümre teşkil ederler; ellerinde 

kopuzları ile ilden ile, obadan obaya gezerler; düğünlerde, ziyafetlerde 

bulunurlar; kopuzları ile eski Oğuz destanları, Dede Korkut Hikayeleri söylerler; 

yeni hadiseler hakkında yeni yeni şiirler tanzim ederler…”  (Köprülü 1986: 139). 

Ellerinde kopuzlarla Oğuz boyarında obadan obaya dolaşan ozanlara 

15.yüzyıldan itibaren âşık (saz şairi) denildiğini görülmektedir. 

Âşık Hüseyin Tekerek, çocuk denilebilecek yaşta saz çalmayı öğrenmiş, 

çalışmak için gittiği Almanya’da çıktığı sahnelerde sazı ve sözüyle gurbetçilerin 
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duygularına tercüman olmuştur. 

Sene yetmiş Almanya'ya 

Geldi Hüseyin Hüseyin 

Sazın sözün Hak yolunda 

Çaldı Hüseyin Hüseyin  (34 numaralı şiir). 
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II. BÖLÜM 

 

II. I. HÜSEYİN TEKEREK’İN ŞİİRLERİNİN ŞEKİL ve MUHTEVA 

YAPISI 

II. I. 1. Âşık Hüseyin Tekerek’in Şiirlerinin Şekil Yapısı 

II. I. 1. a. Şekil ve Tür      

Cem Dilçin : “ Âşık edebiyatı nazım türleri, genellikle koşma ve semaî 

biçimi ile yazılır. Bu türler koşma ve semaîlerden konuları bakımından ayrılır”  

( Dilçin 1983: 337). 

Umay Günay : “ Âşık tarzı şiirler tür yönünden incelendiği zaman anonim 

halk şiiri türleri gibi büyük ölçüde mâni ve koşma ana türleri ve bu türlerin 

çeşitli kombinasyonlarına dayalı değişik türlerin yaygın olduğu görülmektedir. 

Hece vezni ile söylenen mâni ( düz mâni, kesik mâni), koşma ( düz koşma, 

yedekli koşma, musammat koşma, ayaklı koşma, zincir bent ayaklı koşma, 

zincirleme ) bu ana tipin değişik tiplerine dayalı varsağı, semaî, destan, âşık 

tarzı şiirde kulanı- lagelen türlerdir” ( Günay 1986: 26, Özarslan 2001: 135). 

Mehmet Yardımcı:  “ Bizce mâni biçimi ve koşma biçimi şimdilik 

üzerinde anlaşılabilen iki biçim olarak kalmalı, türler üzerinde titiz bir 

araştırma yapılmalıdır. Nazım biçimlerinin konu, ezgi ve ahenk bakımından 

adlandırılması nazım türlerini ortaya çıkarır.” 

Koşma 11’li hece ölçüsü bu durumda şekil olarak üzerinde durulan koşma 

ve mâni tipini değerlendirecek olursak Hüseyin Tekerek’in şiirlerinin büyük bir 

kısmı koşma türüne dâhil edilebilir. Koşmalar 11’li hece ölçüsüyle yazılan âşık 

tarzı Türk şiirleridir. Koşmanın kafiye yapısı: 

 

I. dörtlük: abab ( xaxa ), aaaa, aaab 

II. dörtlük: cccb 

III. dörtlük: çççb 
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Koşma çeşitlerini değerlendirdiğimizde, ilk dörtlüğün ikinci ve dördüncü 

mısralarının, her dörtlüğün sonunda tekrar edilmesiyle oluşanın şarkı koşma 

çeşidinin Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde kullanıldığını görüyoruz. 

Azerbaycan Türkleri bazı koşma çeşidine  “Tekrar Mısralı Goşma” 

diyerek koşmayı divan şiirinde de karşılaştırdığımız şarkıdan ayırmışlardır. 

Azerbaycan ve Türkiye âşık şiirinde pek çok müşterek görüldüğüne göre 

bizimde bu tanımı almamızda yarar olduğuna inanıyorum (Alptekin 2004: 54). 

 

Hüseyin Tekerek’in şiirleri arasında döner ayaklı koşma sayısı otuz ikidir. 

Bu şiirlerin sayısı ve tekrar mısraları aşağıda verilmiştir: 

 

Gerçek dostum kara toprak değil mi (84 numaralı şiir). 

Ben seni düşündüm seni Başbuğum (115 numaralı şiir). 

Bu zalimlik niye düşmanlık niye (70 numaralı şiir). 

Rahmetini esirgeme (7 numaralı şiir). 

Ben dağlara sevdalıyım (21 numaralı şiir). 

Bu davaya yazık oldu (47 numaralı şiir). 

Ben Türküm türkü severim (23 numaralı şiir). 

Ben yastayım yastayım ben (26 numaralı şiir). 

Canlara can katar nisan yağmuru (156 numaralı şiir).  

Şükür olsun Allah’ım şükür olsun sana (59 numaralı şiir). 

Ana hakkını helal et (46 numaralı şiir). 

Bir türlü kendime dost bulamadım (97 numaralı şiir). 

Ben köyümde çoban iken (27 numaralı şiir). 

Yeşilköy’de Yeşilköy’de sevgilim  (110 numaralı şiir). 
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Kim gülmüştür bu dünyada (2 numaralı şiir). 

Gidiyorum ben menzile (6 numaralı şiir). 

Gözler kan ağlıyor anam (18 numaralı şiir). 

Bu dünyada, bu dünyada (1 numaralı şiir). 

Devletin başında Devlet Bahçeli (79 numaralı şiir). 

Gel ha gayrı gel ha gayrı (10 numaralı şiir). 

Zaman beni ben zamanı unuttum (119 numaralı şiir). 

Çok gördüler çok gördüler  (39 numaralı şiir). 

Türkler Türk’e düşman oldu (49 numaralı şiir). 

Ben ülküye o Turan’a sevdalı (73 numaralı şiir).  

Yine sana şükreyledim (22 numaralı şiir). 

Ülkücünün başı öldü 

Türklerin Türkeş’i öldü (53 numaralı şiir). 

Ben kadere kader bana gülmedi ( 165 ) 

Gülüm seni arıyorum ( 166 ) 

Dostlar düşman oldu düşman dost oldu (153 numaralı şiir). 

Gel de gör Başbuğum gel de gör hâli (90 numaralı şiir). 

 

II. I. 1. b. Hüseyin Tekerek’in şiirlerinin Kafiye Yapısı 

Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzeşmesine denir. Âşık Hüseyin 

Tekerek’in şiirlerinde üç çeşit kafiye kullandığını görüyoruz. 

Yarım kafiye: Mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine denir. Âşık 

Tekerek’in sıkça kullandığı bir kafiye çeşididir. 

Huzur cefayı içiyor 

Dost bildiklerim kaçıyor 

Yaşı kırkını geçiyor 

Gel ha gayrı gel ha gayrı (10 numaralı şiir). 
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Tam kafiye: Mısra sonlarındaki iki ses benzeşmesine dayanan kafiye 

çeşididir. Âşığımız şiirlerinde bu kafiye çeşidinin de fazlaca kullanıldığını 

görüyoruz. 

Geçmiş unutulup kalmadan bir an 

Ulu hakanlara diz çöktü atan 

Çabuk unutuldu nice kahraman 

Nankörler acımaz kul başka başka (57 numaralı şiir). 

 

Zengin kafiye: Mısra sonlarındaki üç veya daha fazla ses benzerliğine 

dayanan kafiye çeşididir. Hüseyin Tekerek şiirlerinde bu kafiye çeşidine de yer 

vermiştir. 

Boş yere gitti Mustafa 

Namazına durduk safa 

Korkmasın bunlar insafa 

Gelir ise şerefsizim (24 numaralı şiir). 

Koşma, varsağı, destan ve semai genelde iki şekilde kafiyelenir: 

a) Tek ayak : “İlk dörtlüğün son mısralarındaki söz, diğer dörtlüklerin 

sonunda tekrarlanır” ( Kaya 2000: 396 ). 

b) Döner ayak : “İlk dörtlükteki ayağa bağlı kalmak şartıyla ve değişik 

sözlerin kullanılmasıyla meydana getirilen ana kafiyedir. Bir başka deyişle ana 

kafiye, şiirin bütün dörtlüklerinde düzenli olarak tekrarlanan kafiyelerdedir”     

( İlaydın 1964: 66, Kaya 200: 396 ). 

Âşık Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde kullanılan kafiye çeşitleri şunlardır:  

Yarım kafiyenin kullanıldığı şiirler: 

ç sesi ile: 43, 56, 64, 72, 89, 125, 135, 138, 158, 160 numaralı şiirlerde, 

k sesi ile: 45, 58, 63, 75, 114, 144 numaralı şiirlerde, 

l sesi ile: 3, 8, 12, 17, 29, 31, 32, 34, 37, 51, 57, 61, 66, 67, 68, 71, 80, 82, 

91, 92, 93, 95, 98, 99, 105, 106, 108, 111, 113, 117, 121, 123, 124, 128, 132, 
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140, 141, 142, 147, 148, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 163 numaralı şiirlerde 

 

n sesi ile: 11, 48, 52, 54, 139 numaralı şiirlerde, 

p sesi ile: 4 numaralı şiirde, 

r sesi ile: 15, 19, 20 24, 28, 65, 83, 94, 103, 127, 129, 136, 143, 152 

numaralı şiirlerde, 

ş sesi ile: 30, 42, 76, 78, 101, 102, 122, 126, 130, 133, 145 numaralı 

şiirlerde, yarım kafiye yapılmıştır. 

t sesi ile: 40, 69, 118 numaralı şiirlerde, 

y sesi ile: 60, 87, 116 numaralı şiirlerde 

z sesi ile: 5, 9, 13, 14, 33, 36, 38, 41, 62, 104, 112, 137, 162 numaralı 

şiirlerde  

Tam kafiyenin kullanıldığı şiirler: 

em: 88  

ar: 16  

rt:81 

st: 131 

Zengin kafiyenin kullanıldığı şiirler: 

                    der: 35, 85, 134,  

                    dın:149,  

rıl: 74 

yır: 161 
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Âşığın bazı şiirlerinde birbirine yakın seslerin kafiye oluşturduğunu 

görüyoruz. Buna göre yakın kafiye oluşturan sesler ve şiirler aşağıda 

verilmiştir. 

                   l, m, n: 50 

        ç, ş: 120 

        l, r: 107, 109 

        l, z: 86 

        y, ğ: 44 

        l, y: 96 

         Kafiyesi olmayan ancak redifle ses uyumu sağlanan şiir de vardır: 55 

numaralı şiir. 

 

II. II. ÂŞIKIN ŞİİRLERİNDE İŞLEDİĞİ BAŞLICA KONULAR 

II. II. 1. Gurbet 

1970’te başlayan gurbet hayatında baba olmanın sevincini ve burukluğunu 

yaşayan Âşık Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde en çok işlediği konu gurbettir. 

Hüseyin için gurbet, gelenekte olduğu gibi ateşten gömlektir. Yabancı bir ülkede 

yaşamanın zorluklarını derinden hisseder. Âşığımız Almanya’ya mecbur kaldığı 

için gitse de içini bir pişmanlık yer bitirir. Bu pişmanlığını da kimselere demeye 

dili varmaz. Gurbetin verdiği yalnızlık hissi onu yer bitirir. Ancak mısralarda 

bulur bu kanayan yarasına merhemi: 

Gurbet anamı ağlattı 

Eller nazar etti beni 

Anlayan yok gerçek sözü 

Diller azar etti beni  (14 numaralı şiir). 
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Daha iyi bir hayat yaşamak için Almanya’ya gelen Âşık, gurbeti yalnızlık, 

gariplik olarak görür. Arayan soran olmaz. 

Geldik Almanya’ya ekmek peşinde 

Gurbet bizi burada ele döndürdü 

Değirmende zavar etti unları 

Çevirdi havaya yele döndürdü 

 

Çok şirin gelmişti gurbetin sesi 

Mark kurşunu yedi çıkmaz nefesi 

Yaralı sinesi göğüs kafesi 

Yaktı bendimizi sele döndürdü (157 numaralı şiir). 

 

Gurbettin çilesi yetmezmiş gibi arkasından gelen hapishane hayatı şairin 

kanadını kolunu kırmış, onu hayattan kopma noktasına getirmiştir. Kendini o 

kadar yalnız hisseder ki yarasına merhem sürecek bir dost bulamaz. 

Dörde dört odada altı karyola 

Yirmi dört saatte bir saat mola 

Gönül kuşum konar hep daldan dala 

Yarama merhemi süren olmuyor   (143 numaralı şiir). 

 

Âşık Hüseyin Tekerek 25 yaşında yokluk, içerisinde kıvranırken ekmek 

kavgasını kazanmak için verdiği bir kararla Almanya’ya gitmiştir. “Bin bir 

umutlarla geldiğim şu zâlim Almanya’dan bütün var olması gerekenimi de 

yitirmiş olarak geri dönüyorum.”  diyen Âşık bu duygularını “Uça Uça Geldim” 

isimli şiirinde şu şekilde dile getirmiştir: 

Yirmi üç Mart bin dokuz yüz yetmişte 

Göçe göçe geldim şu Almanya‘ya 

Yoksulluktan, fakirlikten bıkmıştım 
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Kaça kaça geldim şu Almanya’ya (64 numaralı şiir). 

 

Şairin gurbetteyken özlediği şeylerin başında hayat arkadaşı ve çocukları 

gelir. Hanımının saçlarını elif harfi kadar güzel olduğunu söyleyen Tekerek, 

kaderlerini ise çöle benzetmiştir. 

Sevgilim dün seni gördüm düşümde 

Elif elif saçların tele benziyor 

Yanakların al al olmuş allanmış 

Seher vakti esen yele benziyor 

 

Yaşantımız çok zor gerçekler acı 

Kader hancı oldu ikimiz yolcu 

Çok zor yetişiyor ömür ağacı 

Yolları belirsiz çöle benziyor (141 numaralı şiir). 

 

Ayaklar gurbet toprağına basarken, gönül hep yaralı, evlat hasreti, eş hasreti, 

ana ve vatan hasreti de bu yaraya basılan tuz gibi yakıcı oluyor. Durum böyle 

olunca da gelen her mektup gözyaşı olur içine akar. Âşığın şiirlerinde de mısra 

olarak yerini almaktadır. 

Bir nağmedir aldım bizim ellerden 

Bellidir durumlar hal perde perde 

Selama sevgiye vergi bağlanmış 

Bahane ararsan dil perde perde 

 

Yaşlar süzülünce indi çeneye 

Bir of çektim, bir de vurdum sineye 

Sebep ocağına baykuş tüneye 

Namert belli değil, kul perde perde  (66 numaralı şiir). 
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“Gitmek kolay mı? Kara kader insanı bir bağlamaya görsün. Bazen ananın, 

babanın acı sözleri de bal olur, gurbet ellerindeki garibe, kimsesize” diyen 

Hüseyin Tekerek, “Kara Kader” isimli şiirinde bir türlü sılaya gidemeyişinin 

verdiği üzüntüyü dile getirmektedir: 

Karardı kaderim, değişti yazım 

Hal oldu gidemem bizim ellere 

Dostlarım vefasız insanlar zalim 

El oldu gidemem bizim ellere 

 

Kazancım kalmadı; acıdır aşım 

Marifet bilmezden belada başım 

Gizli gizli çağlar, akar gözyaşım 

Sel oldu gidemem bizim ellere  (68 numaralı şiir). 

Gurbetteki âşık sadece yakınlarını değil köyünü de özlemiş ve bu 

duygularını da şiirlerinde dile getirmiştir: 

Duman duman olmuş benim dağlarım 

Kuzgunun Heyik’in belin özledim 

Gökçe Dağ’ın karı, erir baharla 

Köyümüzden geçen selin özledim 

 

Beyaza büründü şimdi Gökçe Dağ 

Bir ineği, üç keçiyi sende sağ 

Burnumda tütüyor o ayranlı yağ 

Seher vakti esen yelin özledim (108 numaralı şiir). 

 

1970’te geçimini sağlamak amacıyla gittiği Almanya’da, 1983 yılında ceza 

evine girmiş ve 10 yıl hapishanede kaldıktan sonra çilesini doldurmuş ve 1993 

yılında memleketine kavuşmuştur. 
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II. II. 2. Âşığın Şiirlerinde Anne Sevgisi 

Âşık yaşamının en sıkıntılı günlerini gurbette geçirmiştir. Gurbette yüreğini 

en çok yakan duygu da annesine duyduğu hasrettir. Şiirlerinde annesiyle 

dertleşen âşık dil kervanına “Yıllar Bize Yıl”  Öğretti şiirini şu şekilde katmıştır: 

Yıllara direndik anam 

Yıllar bize yıl öğretti 

İnsanoğlu acımasız 

Kullar bize kul öğretti 

 

Çıktık gurbet açtı kucak 

Acı çektik ocak ocak 

Bilenler bilir ancak 

Eller bize el öğretti (17 numaralı şiir). 

 

Bir dönem tutuklu kalan âşığımız teselliyi yine anne sevgisinde bulmuş, 

tutukevinin karanlık koğuşlarında yaşadığı sıkıntıları annesiyle paylaşmıştır: 

Zindanlarda yatıyorum 

Ana hakkını helal et 

Günden güne bitiyorum 

Ana hakkını helal et 

 

Saçlarım bembeyaz oldu 

Güllerime baykuş kondu 

N’oldu bize anam n’oldu 

Ana hakkını helal et (46 numaralı şiir). 

 

Gariban ana bu şiiri duyarda durur mu? Hemen cevap yazmıştır oğluna. 

Şairde annesinden gelen mektubu şiirleşiştir: 

Evlat acısıyla yaktım özümü 
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Zalim kader güldürmedi yüzümü 

Döve döve kırdım iki dizimi 

Gözlerimin yaşı sel oldu diye yazmış 

 

Oğlum sefil, oğlum kötü kaderim 

Daha beş yıl evvel öldü pederin 

Çoban olur çocukların güderim 

Anayın kaderi dul diye yazmış   (150 numaralı şiir). 

Annelik fedakârlık, annelik şefkat, annelik hasrettir. Bütün Anadolu 

kadınları gibi şairin annesi de evlatlarını kanatlarının altına alıp hayatın 

çilelerinden koruyan bir perde olmaya çalışmıştır. Fakat kader çilekeş anayı, 

güneş Çukurova’yı kavurmaya başladığı bir yaz ayında evlatlarından ayırmıştır. 

 

Kınalı saçına kurban olduğum 

Yıllarca ağladın gülmedin anam 

Mezarına vardım figan eyledim 

Çağırdım sesimi duymadın anam 

 

Baktıkça resmine ağladı gözüm 

Kırıldı telleri lal oldu sazım 

Oğlun Hüseyin’im dayanmaz özüm 

Allah’a yöneldim gelmedin anam (96 numaralı şiir). 

 

II. II. 3. Âşığın Şiirlerinde Tasavvuf 

Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde tasavvuf önemli bir yer tutmaktadır. Dünya 

nimetlerinin geçici olduğunu bu hayatın bir gün sona ereceğini şiirlerinde dile 

getiren âşık, “Selam Ola” adlı şiirinde Yunusça bir söyleyiş yakalayabilmiştir: 

Neylersin fani olunca 

Kefenle giden ölünce 
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Hakkın yolunu bulunca 

Kopanlara selam ola 

… 

Ozan Hüseyin’in hali 

Bellidir İslâm’ın yolu 

Karun kadar olsa malı 

Tepenlere selam ola (4 numaralı şiir). 

“ Ben yaratılan her canlıyı sever ve her canlıdan gelecek zararlar ve 

tehlikelerden de onları yaratan Allah’a sığınırım” diyen Âşık Hüseyin Tekerek 

dünyanın düzenine hayranlığını “İman” başlıklı şiiriyle dile getirmiştir. Her 

canlının mimar kâinatın padişahına minnettarlığını söze dökmüştür: 

Bütün yaratılan hakkın kuludur 

Yaradan katında hal gizli gizli 

Bülbülü goncaya eylemiş âşık 

Açar seher vakti gül gizli gizli 

 

Düşünsen deryayı aklın ermiyor 

Söylesen gerçeği cahil bilmiyor 

Bedenler ölüyor, ruhlar ölmüyor 

Koruyan biri var el gizli gizli (82 numaralı şiir). 

 

Âşığa göre kul umutla yaşar ve ancak Allah’tan ister. Allaha,  bağlı bir kula 

ancak şükretmek yakışır. 

Eyüp gibi sabır dedim 

Elbet sonu kabir dedim 

Bu Allah’tan emir dedim 

Yine sana şükreyledim 

… 

Yakup Yusuf için yandı 
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Firavun mala aldandı 

Nemrut kendin tanrı sandı 

Yine sana şükreyledim  (22 numaralı şiir). 

 

Tasavvufta menzile ulaşmak için en önemli mücadele nefis mücadelesidir. 

Hüseyin Tekerek şiirlerinde,  nefisin sürekli madde hırsında bulunduğunu şu 

şekilde belirtilmiştir: 

 

Nefis ön saflara gelip oturmuş 

Madde hırsı insanlığı bitirmiş 

Bazıları götürdükçe götürmüş 

Bu zalimlik niye düşmanlık niye (70 numaralı şiir). 

Tasavvuftaki teslimiyet, her şeyin Hak’tan geldiğine inanma duygusu ruhun 

huzura erdiği noktadır. 

Âşığımız “Hak’tandır” isimli şiirinde, hayatta yaşandığı çilelere, sırtını 

Hakk’a yaslanarak, meydan okuduğunu dile getirmiştir. Derdin de, mutluluğunda 

Allah’tan geldiğini önemli olanın bu imtihandan başarıyla çıkmak olduğunu 

düşündürür bize: 

Rahman’a şükreyle sen ona sığın 

Kula güvenirsen dert yığın yığın 

Yağmursuz göklerin, kuruyan suyun 

Taşın toprağıyla yaşa döndürür 

 

Dünya ziynetine gönül verenin, 

Suçsuzu suçlayıp leke sürenin, 

Şuna buna derken, kafa yoranın, 

Bakarsın sırtım tuşa döndürür (145 numaralı şiir). 

 

Hüseyin Tekerek, Her şey “Allah’a Seslenir” adlı şiirinde,  yeryüzündeki 
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bütün canlıların Allah’ı zikredişini anlatmıştır: 

Bir tohuma nazar eyle 

Biter Allah’a seslenir 

Ağaç olur kuşlar konar 

Öter Allah’a seslenir 

 

Hüseyin’in nazarında 

Canlı toprak üzerinde 

Ölüler de mezarında 

Yatar Allah’a seslenir   (40 numaralı şiir). 

 

II. II. 4. Âşığın Şiirlerinde Türklük Sevgisi 

“Yaratılışımda bir fevkaladelik varsa oda Türk oluşumdur.” diyen Mustafa 

Kemal Atatürk’ün izinde giden âşığımız Türklük gururu ve şuurunu konu alan 

onlarca şiir yazmıştır. Türk ve Türkiye aşığı olan şairimiz “Ben Türk’üm Türk’ü 

Severim” adlı şiirinde bu duygularını şu şekilde dile getirir: 

Türkiye’min türküsüyle 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

Vatan millet ülküsüyle 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

 

Oğuz Han’dan Alpaslan’a 

Üç kıtadan dört bir yana 

Kızılelma Varna Tuna 

Ben Türk’üm Türk’ü severim (23 numaralı şiir). 

 

Âşığımızın fikir dünyasını oluşturan temel taşları başında Türk olmak ve 

Türk gibi yaşamak felsefesi gelmektedir. Ona göre çağlar, şehirler, nehirler, 

dağlar, yaylar, erenler, koç yiğitler, beyler hep Türklük özlemi ile yanıp 
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tutuşuyor. O bu duygularını mısralara şöyle aktarıyor: 

Bir dönüp baktım geriye 

Yaylar Türk’ü sesleniyor 

Alperenler iz bırakmış 

Dağlar Türk’ü sesleniyor 

 

Ozanlar söyler beyitler 

Erenler koca seyitler 

At sırtında koç yiğitler 

Beyler Türk’ü sesleniyor 

 

Özler ağlar yana yana 

Düşündükçe yetti cana 

Varna Musul koca Tuna 

Çağlar Türk’ü sesleniyor (44 numaralı şiir). 

 

“Türk, Türk’üm, Türk’üz, Türk dünyası” gibi kavramları şiirinde dile 

getiren âşığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” 

felsefesini özümsemiştir. O Türkiye’deki bölücülüğe karşı çıkmıştır: 

 

Öz yurdunda vatanında 

Türkler Türk’e düşman oldu 

Erler kaza meydanında 

Türkler Türk’e düşman oldu 

 

Bir yanından bir yanına 

Edirne'den git Van’ıma 

Azerbaycan Kafkas Tuna 

Türkler Türk’e düşman oldu 



 44

 

İç düşman kuyu kazarlar 

Kalemler kanlı yazarlar 

Medyada hain hızarlar 

Türkler Türk’e düşman oldu (49 numaralı şiir). 

 

II. II. 5. Âşığın Şiirlerinde Devlet Büyükleri 

Âşığımız, şiirlerinde Türk milletine hizmet eden şahsiyetleri de 

unutmamıştır. Şiirlerinde en çok işlediği şahsiyet Alparslan Türkeş’tir. Ona 

şiirlerinde “Başbuğ” diye seslenir. “Yok Olan Umutlar ” şiirinde onun 

ölümüne karşı duyduğu üzüntüyü şu şekilde dile getirir: 

Başbuğ’umun ölüm günü 

Bu davaya yazık oldu 

Bu davamız bitmez derdik 

Bu davaya yazık oldu 

 

Kula boyun eğmez idik 

Mazlumlara değmez idik 

Öldürseler ölmez idik 

Bu davaya yazık oldu 

 

Sızıntıdan göle döndük 

Zaman geldi sele döndük 

El âleme kula döndük 

Bu davaya yazık oldu  (47 numaralı şiir). 

 

Devlet adamlığı ile ön plana çıkmış olan Alparslan Türkeş’in ölümü onu 

ruhunda derin yaralar açar. Onun ölümü üzerine umutsuzluğa kapıldığı bir 

dönemde duygularını şu şekilde dile getirir: 
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Bıraktığın dava ne hâle geldi 

Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 

Yıldırım vurunca ulu çınara 

Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 

 

Ülkücülük şeref dava şan derdin 

Vatan için gerekirse öl derdin 

İyi ki bu hâli kalıp görmedin 

Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli (90 numaralı şiir). 

 

Şiirlerinde işlediği bir diğer devlet adamı da Devlet Bahçeli’dir. Devlet 

adamlığı herkesçe malûm olan Devlet Bahçeli’nin Türk milletine Mevlâ 

tarafından gönderilmiş bir lütuf olduğunu şöyle anlatır: 

Yüce Mevlâ’m kurmak nasip eylemiş 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

N’eylemişse Mevlâ güzel eylemiş 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

Mektup yazdım belki gönül eğledim 

İçimden geçeni aynen söyledim 

Yüküm ağır size haval eyledim 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

İlçem Hasanbeyli köyüm Çolaklı 

Derdimi anlattım ben farklı farklı 

Kötü bir evim var önü çardaklı 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

Umutlarım sizde çare arıyom 
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Ben babayım erim erim eriyom 

Ahmet'imi sana evlat veriyom 

Devletin başında Devlet Bahçeli (79 numaralı şiir). 

II. II. 6. Âşığın Şiirlerinde Bahçe ilçesi 

Çukurova’da birçok güçlü şair yetişmiştir. Bunların başında Karaca 

Oğlan, Dadaloğlu, Âşık Feymanî, Âşık Kara Mehmet, Âşık Halil Karabulut 

gibi şahsiyetler gelmektedir. Âşık Hüseyin Tekerek’in memleketi 

Çukurova’nın güney doğusunda kalan Bahçe ilçesidir. Bahçe ilçesine duyduğu 

sevgiyi bir şiirinde şöyle dile getirir: 

Görmek gerek bu diyarı 

Elide güzel Bahçe’nin 

Ilgıt ılgıt seher vakti 

Yeli de güzel Bahçe’nin 

 

Aşar Aslanlı’dan yolu 

Bükülmez bileği kolu 

Öz Türkçeden Anadolu 

Dili de güzel Bahçe’nin 

 

Akça Dağ’ın Gökçe Dağ’ın 

Zümrüt yeşili bağların 

Çevresinde yaylaların 

Seli de güzel Bahçe’nin (32 numaralı şiir). 

 

Âşığımız gurbette iken memleketi Bahçe’nin karlı dağlarını, havasını 

suyunu, insanını çok özlediğini söyler. Bu duygularını şu şeklide anlatır: 

Duman kar üstünde Hacı Dağı’nda 

Bizi bekleyen var Kıraç köyünde 

Osmaniye Bahçe Haruniye’de 
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Anam bacım orda Anadolu'mda (55 numaralı şiir). 

 

II. II. 7. Âşığın Şiirlerinde Çolaklı Köyü 

Çolaklı’da doğan âşığımızın çocukluk yıları da Çolaklı köyünde geçer. 

Köyüne derin bir sevgiyle bağlıdır. Köyünün rüzgârını, yağmurunu, derelerini, 

bellerini, kokusunu, hatta yağmurla gelen selini aşk derecesinde sever. 

Çolaklı’da doğdum oradır yurdum 

Kokuşu var kokuşu var köyümün 

Bir garip tutkudur gönlümü ora 

Çekişi var çekişi var köyümün 

 

Hayranıyım esen serin yelinin 

Enginli yüksekli Kuzgun Beli’nin 

Dört bir yandan gelen yağmur selinin 

Akışı var akışı var köyümün  (126 numaralı şiir). 

 

Çolaklı köyünde doğan âşık orada yaşadığı acı tatlı günleri bize şöyle 

anlatıyor: 

Çolaklı köyümdür ben orda doğdum 

Orada aç kaldım orda yoğruldum 

Babamı da orda toprağa koydum 

Deresin tepesin yolun özledim (108 numaralı şiir). 

 

Âşık Hüseyin Tekerek gurbette çileli günler yaşarken köyünde yaşadığı 

mutlu günler aklına gelir. 

Mutlu bir yuvamız vardı 

Ben köyümde çoban iken 

Gençliğimde ilkbahardı 

Ben köyümde çoban iken (27 numaralı şiir). 
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Gurbete bir de hapishane günleri eklenince âşığın vatanla köy hasreti 

perçinleşir. 

 

Ozan Hüseyin de geldi oradan 

Eti kemiğiyle öz vatanından 

Gâvur Dağları’ndan ya Çolaklı’dan 

Gurbet bizi aldı Anadolu’mdan (55 numaralı şiir). 

 

Âşık Hüseyin Tekerek Çolaklı köyünde yaşarken Gökçe Dağ’a kara sevda 

ile bağlanmıştır. 

Hüseyin‘i Çolaklı’dan çağırdın 

Kara sevdan ile yaktın kavurdun 

Harman oldum saman ettin savurdum 

Her bir yanın yele döner Gökçe Dağ (71 numaralı şiir). 

 

Çolaklı köyündeki tabiat güzellikleri âşığımızın gönül bağının canlandırır. 

Vardım Çolaklı’ya seyran eyledim 

Dağların sümbülün elin ne güzel 

Gönül bahçesinde gönül eğledim 

Açmış çiçeklerin gülün ne güzel (92 numaralı şiir) 

 

II. II. 8. . Âşığın Tabiat Konulu Şiirleri 

Tabiat sevgisi konusunda çok sayıda şiir yazan Âşık Hüseyin Tekerek 

tabiata âşıktır. Köyündeki, ilçesindeki, ilindeki ve vatandaki tabiat 

güzelliklerini şiirlerinde fazlaca işlemiştir. Dağlara olan aşkını bir şiirinde şu 

şekilde dile getitir: 

Gönül kuşum havalandı 

Ben dağlara sevdalıyım 
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Seven sevdiğine yandı 

Ben dağlara sevdalıyım 

 

Hele bahar geldiği an 

Her canlıya gelir derman 

Dağlarımdır gerçek sevdam 

Ben dağlara sevdalıyım 

 

Kul verince kula acı 

Oralar derdin ilacı 

Her faniye olur hancı 

Ben dağlara sevdalıyım 

 

Zümrüt gibi Gökçe Dağ’ım 

Karşısında Akça Dağ’ım 

Hayranıyım ben dağların 

Ben dağlara sevdalıyım (21 numaralı şiir). 

 

Aşkını dağlarlarda arayan âşık özellikle Akça Dağ ve Gökçe Dağ’ı 

şiirlerinde sıklıkla kullanır: 

Yolumu yitirdim dağda 

Bülbüller goncada bağda 

Akça Dağ’da Gökçe Dağ’da 

Gülüm seni arıyorum (25 numaralı şiir). 

 

İlkbahar ve yaz aylarında tabiatın canlanmasıyla oluşan tabiat 

güzelliklerini şiirlerinde şöyle anlatır: 

Tabiata akıl fikir ermiyor 

Lale sümbül açar yaz aylarında 
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Kelebekler uçar arı bal yapar 

Kokuların saçar yaz aylarında 

 

Gönüllere huzur kalplere neşe 

İlkbaharla canlar koşar güneşe 

Türkmen yaylasında Fadime Ayşe 

Sevdiklerin seçer yaz aylarında (56 numaralı şiir). 

*** 

Kozoluk’ta lale sümbül açarken 

Doruğunda karga kuzgun uçarken 

Yaylacılar yaylasına göçerken 

Tepelerin yola döner Gökçe Dağ (71 numaralı şiir). 

 

*** 

Bahar gelir yeşillenir otları 

Kokar burcu burcu artar dertleri 

Türkmenler otağı Yörük yurtları 

Gönül yarasını sar gizli gizli (83 numaralı şiir). 

 

Âşık Veysel’in “Kara Toprak” şiirine nazire yazan Âşık Hüseyin 

Tekerek,  “Toprak Ana” şiirinde toprağın Türk kültüründeki yeri ve Türk 

halkının toprağa bakışını şöyle anlatır: 

Toprak ana hayat verir süt verir 

Her canlıya vatan verir yurt verir 

Sağlam verir çürük verir kurt verir 

Gerçek dostum kara toprak değil mi ( 84 numaralı şiir). 

 

 

“ Nisan Yağmuru” adlı şiirinde âşığımız tabiatın canlanmasıyla beraber 
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bütün canlıların da hayat bulduğunu anlatır: 

 

Kış yerini terk eylerken bahara 

Canlara can katar nisan yağmuru 

Bülbül göç ederken güzel bağlara 

Canlara can katar nisan yağmuru (156 numaralı şiir). 

 

II. II. 9. Âşığın Şiirlerinde Aşk Konusu 

Bütün âşık ve şairler şiirlerinde en çok aşk konusunu işlemişlerdir. Hangi 

insan vardır ki hayatında bir kerecik âşık olmasın? Türk milletinin aşkları 

başkasına benzemez. Onun aşkı tamamen duygusal boyuttadır. Bir şairin dediği 

gibi “Aşkı nerden bilecek bir kerecik ölmeyen” dizeleri aslında Türk’ün aşka 

bakış açısını göstermektedir. Türkler aşklarına kavuşmak ister gibi görünseler 

de aslında vuslata erişmek istemezler. Âşık ne kadar da çile çektiğini haykırsa 

da aslında bu işten zevk alır. 

Aşk bir güle benzer gönül bülbüle 

Sevda âşıkına çektirir çile 

Bu dünyada varamazsa menzile 

Ömür ağacının çöküşü başka (58 numaralı şiir). 

 

Âşık Hüseyin Tekerek aşktan duyduğu hazzı mısralarda şu şekilde dile 

getiriyor: 

Sevgi öyle tatlı öyle şirin ki 

Damla damla öze akışı başka 

Gönül çiçekleri aşk bahçesinde 

Seher yeli ile kokuşu başka 

 

İnsana haz verir çehreyi sima 

Gözden kalbe girer saplanır kama 
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Ilık ılık akar gider damara 

Yol bulup dışarı çıkışı başka (58 numaralı şiir). 

 

Âşık sevdiğini umutsuzluk içinde beklese de sevdiğinden umudunu 

kesmek istemez. Yıllarca sevdiği gelmese de onun bir gün mutlaka geleceğini 

mısralarda dile getirir. 

Huzur cefayı içiyor 

Dost bildiklerim kaçıyor 

Yaşım kırkını geçiyor 

Gel ha gayrı gel ha gayrı (10 numaralı şiir). 

*** 

Ela gözlüm hasretinle 

Hayalimi düş eyledin 

Mevsimleri unutturdun 

Baharımı kış eyledin (30 numaralı şiir). 

 

Sevdiğine canan diye seslen âşığımız mutluluğu ve huzuru ancak onun 

yanında bulduğunu ve her şeyini ona verdiğini dile getiriyor. 

Görmez oldum ahraz oldu dillerim 

Bir bağ yetiştirdim soldu güllerim 

Bak diz çöktüm açık durur kollarım 

Özlerimi sana verdim cananım (104 numaralı şiir). 

 

II. II. 10. Vatan 

Âşık Hüseyin Tekerek, Türkiye ve vatan sevdasını birçok şiirinde 

işlemiştir. Bu şiirlerinde vatan, yurt ve Türk dünyası sevgisini tarih şuuruyla 

birleştiren Tekerek, birlik ve beraberlik mesajları da vermeyi ihmal etmemiştir: 

Türkiye’min türküsüyle 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 
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Vatan millet ülküsüyle 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

 

Oğuz Han’dan Alpaslan’a 

Üç kıtadan dört bir yana 

Kızılelma Varna Tuna 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

 

Azerbaycan Kerkük Musul 

Kırım Kafkas belli asıl 

Dede Korkut sazlı fasıl 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

 

Orta Asya Türkmenistan 

Çeçenistan Moğolistan 

Alperenler yazar destan 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

 

Laz’ı Kürt’ü Çerkez Türk’ü 

Nedir bunun benden farkı 

Dünyada dönen Türk çarkı 

Ben Türk’üm Türk’ü severim (23 numaralı şiir). 

*** 

Bu vatan uğruna çok ocak söndü 

Fertlerin içinde fert dertli dertli 

Ölsem bile gam yemezdim derdimden 

Dertlerin içinde dert dertli dertli  (81 numaralı şiir). 

Tekerek memleketi,  Çolaklı, Bahçe, Hasanbeyli, Osmaniye gibi yerleşim 

yerleri ile Toros Dağları ve Çukurova yöresini anlatan şiirler de yazmıştır. 
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Aşar Aslanlı’dan yolu 

Bükülmez bileği kolu 

Öz Türkçeden Anadolu 

Dili de güzel Bahçe’nin (32 numaralı şiir). 

*** 

Toroslar bambaşka Bürücek başka 

Almanpınarı’nda olaydım keşke 

Gökçe Dağ’da açtı mavi menekşe 

Kar suyunu çekti Anadolu'mda 

 

Duman kar üstünde Hacı Dağı’nda 

Bizi bekleyen var Kıraç köyünde 

Osmaniye Bahçe Haruniye’de 

Anam bacım orda Anadolu'mda (55. numaralı şiir). 

*** 

Bir hoş olur Gökçe Dağ’ın boranı 

Orada ilacım orda dermanı 

Gönül kır taşlıkta oğlak çobanı 

Baharına kışlarına kurbanım (102 numaralı şiir). 

*** 

 

 

Gurbet ellerinde göz pınarlarım 

Akar gider bizim Çukurova 'ya 

Her sabah her akşam gönül treni 

Çeker gider bizim Çukurova'ya (63. numaralı şiir). 
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II. II. 11. Âşığın Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler 

II. II. 11. A. Atasözleri 

“Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece 

düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan 

kamuca benimsenmiş özsözler” (Aksoy 1988: 37). “Atalarımızı uzun 

denemeleri sonucu ortaya çıkan, kalıplaşmış tarzdaki halk edebiyatı 

ürünlerinden biriside atasözleridir. İlk örneklerini Orhun Abidelerinde 

gördüğümüz Atasözleri daha sonra yoğuluk itibariyle Divânü Lugati’t Türk’te, 

Kitab-ı Atalar Sözü’nde ve Dede Korkut Hikâyeleri’nde de karşımıza 

çıkmaktadır” (Alptekin 2004: 59). 

Atasözleri, geçmişten günümüze kadar gelen deneyim ve gözlemlerin 

ürünü olan özlü sözlerdir. Atasözleri her milletin tarihi tecrübelerinden 

doğduğu için halk gözünde oldukça değerlidir. Halk atasözlerin doğruluğundan 

asla şüphe etmez ve sorgulamaz. Atasözleri ile desteklenen fikirler doğru olarak 

kabul edilir. 

Âşıklar, anlatmak istedikleri düşünceleri en kısa ve en etkili şekilde 

anlatmak isterler. Bundan dolayı şiirlerinde sık sık atasözlerinden yararlanırlar. 

Âşık Hüseyin Tekerek de atasözlerini şiirlerinde sıklıkla kullanır. Âşığımız 

Şiirlerinde tespit edebildiğimiz bazı atasözleri aşağıdadır: 

 

“Bu dünyanın malı burada kalınca”  (82 numaralı şiir). 

“Dostların sözleri olunca acı   (146 numaralı şiir). 

“Yılanı delikten çıkarır derler 

Çareler bulmuyor dil Vahit Hocam”  (95 numaralı şiir). 

“Sabreylerse insan derdi belayı  

Yaradan sevdiği kullara verir  (159 numaralı şiir).              

“Bal kokkmaz Mehmet’im azar mı asıl” ( 114 numaralı şiir). 

“Bir bülbül misali bir altın kafes 

Uçar kafesinden kuş olur gider” (133 numaralı şiir). 
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“Yılan bize değmez nemize lazım 

Diyenlere bakıp utanıyorum” ( 116 numaralı şiir). 

 

II. II. 11. B. Deyimler 

“Bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı 

içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan 

kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce (Aksoy 1988: 52).  “Deyimler, 

anonim halk edebiyatının bir ürünü olup, atasözünde olduğu gibi şiirde, 

nesirde kullanımı, âşığın, şairin, nesir yazarının ustalığını gösteren bir 

unsurdur (Alptekin 2004: 70). 

Âşık Hüseyin Tekerek, şiirlerinde anlatımı kuvvetlendirmek amacıyla 

deyimlerden yararlanmıştır. Âşık Hüseyin Tekerek gurbette kaldığı sürede 

çektiği sıkıntıları, deyimleri kullanarak etkili bir dille anlatma yolunu seçmiştir. 

Tespit edebildiğimiz deyimler aşağıdadır: 

“Bağrımı yakarken karındaşlarım” (136 numaralı şiir).  

(bağrını yakmak) 

“Sabreyle Hüseyin bu baca tüter” (136 numaralı şiir). 

(bacası tütmek) 

“ Sıkmaktan çürüdü azı dişlerim” (136 numaralı şiir). 

(dişini sıkmak) 

“ Bu aşkın şarabın çok evvel içtim” ( 98 numaralı şiir). 

( aşk şarabı içmek) 

“ Ben doyamadım buraların tadına” (128 numaralı şiir). 

( tadına doymak ) 

“ Orada bağlanan dilim buralar” (128 numaralı şiir). 

(dili bağlanmak) 

“Gönül bahçesinde gönül eğledim” (92 numaralı şiir). 

( gönül eğlemek) 

“ Komando dediler hayale daldı” (86 numaralı şiir). 
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(hayale dalmak) 

“Acı verdi tuz çaldılar postuma”(129 numaralı şiir). 

( postuna tuz çalmak) 

“ Çıktık gurbet açtı kucak” (17 numaralı şiir). 

( kucak açmak) 

“ Gönlüme taht kurmuş sevginin eli” (123 numaralı şiir). 

( karalar bağlamak) 

“ Hüseyin ölürse bağrına basar”   (84 numaralı şiir). 

( bağrına basmak) 

“ Sular içsem kana kana” (29 numaralı şiir). 

( kana kana su içmek ) 

“ Seni sevenlerin boyun büktüler” (115 numaralı şiir). 

( boyun bükmek ) 

“ Gonca güller talan oldu” (12 numaralı şiir). 

( talan olmak) 

“ Doğru olam dedim darlara düştüm” (134 numaralı şiir). 

( dara düşmek ) 

“ Kul açarken sana elini” (7 numaralı şiir). 

( el açmak ) 

“ Bu vatan uğruna çok ocak söndü” (81 numaralı şiir). 

( ocağı sönmek ) 

“ Cana can katarken torak” ( 21 numaralı şiir). 

(cana can katmak ) 

“ Mecnun da Leyla’dan murat almıyor” (95 numaralı şiir). 

( murat almak) 

“ Kula boyun eğmez idik” ( 47 numaralı şiir). 

( boyun eğmek ) 

“ Korkmasın bunlar insafa  

Gelir ise şerefsizim”(24 numaralı şiir). 
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( insafa gelmek ) 

“ Damarımda donmuştu kan” (23 numaralı şiir). 

                      (kanı donmak) 

“ Kapanır kısmetin bulaman kefen”(145 numaralı şiir). 

( kısmeti kapanmak) 

“ Huzurları kaçtı bazı güçlerin” (130 numaralı şiir). 

( huzuru kaçmak ) 

“ Kırk yaşında Hüseyin’in belini 

 Büktüğü yerlerdir kodes damları” (75 numaralı şiir). 

(  belini bükmek ) 

“Dizimin bağı çözüldü” (26 numaralı şiir). 

( dizinin bağı çözülmek ) 

“ Barutsuz doldurur dekteksiz atar”( 109 numaralı şiir). 

( Desteksiz atmak) 

“ İçim sır küpüdür dert perde perde” (137 numaralı şiir). 

( sır küpü olmak ) 

“ Bir türlü işlerim düzen tutmuyor” (101 numaralı şiir). 

( Düzen tutmak) 

“ Her ağlayanın yüzüne 

Güldü Hüseyin Hüseyin” ( 34 numaralı şiir). 

( yüzü gülmek ) 

“ Vicdanı sızlamaz yüreği katı” ( 163 numaralı şiir). 

( vicdanı sızlamak) 

“ Kime el uzatsam boşta kalıyor” (67 numaralı şiir). 

( el uzatmak) 

“ Söz verip sözünde duranlarda biz”  ( 163 numaralı şiir). 

( sözünde durmak) 

“ Düşürdüler beni derde” (42 numaralı şiir). 

( derde düşmek) 
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“ Kalleşler arkadan vurdu” (42 numaralı şiir). 

( arkadan vurmak) 

 

“ Kanadım kırıldı çöllerde kaldım”  (99 numaralı şiir). 

( kanadı kırılmak) 

“ Yarama merhem süren olmuyor”  (143 numaralı şiir). 

( yaraya merhem sürmek) 

“ Halil gibi çatmış kaşların gördüm” ( 121 numaralı şiir). 

( kaşlarını çatmak) 

“ Damla damla yaşlar döken gözümü” ( 141 numaralı şiir). 

( yaş dökmek) 

“ Bu kısmetin varmadım farkına” ( 59 numaralı şiir). 

( farkına varmak) 

“ Başınız sağ olsun diyek velhasıl” ( 114 numaralı şiir). 

( başı sağ olmak ) 

“ Ecel teri döke döke okudum”(114 numaralı şiir). 

( ecel teri dökmek) 

“ Düştüm feleğin çarkına” ( 46 numaralı şiir). 

( feleğin çarkına düşmek) 

“ döve döve kırdım iki dizimi” ( 150 numaralı şiir). 

(  dizini dövmek) 

“Ötüp tatlı tatlı döktüğü dile” ( 105 numaralı şiir). 

( dil dökmek ) 

“Dikenli konuşan dile yanarım” ( 105 numaralı şiir). 

(dikenli konuşmak ) 

“İçim kan ağlıyor dertli” ( 14 numaralı şiir). 

( kan ağlamak ) 

“Sevda aşkına çektirir çile” ( 58 numaralı şiir). 

( çile çekmek ) 
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“Güldürmedi yüzümüzü” ( 18 numaralı şiir). 

( yüzü güldürmemek ) 

“Yaradana bel bağlayıp” (4 numaralı şiir). 

( bel bağlamak ) 

“Hüseyin kaderle açtı arayı” ( 65 numaralı şiir). 

( arayı açmak ) 

“Burnumda tütüyor o ayranlı yağ” ( 108 numaralı şiir). 

( burnunda tütmek ) 

“Yoksa göz mü diktin postuma kader” ( 131 numaralı şiir). 

( göz dikmek ) 

“Gel dile mezar taşı” ( 1 numaralı şiir). 

(dile gelmek) 

“İbret de almadım gördüklerimden” ( 118 numaralı şiir). 

(ibret almak) 

 

II. II. 12. Âşık Hüseyin Tekerek’in Şiirlerinde Renkler 

“Doğumdan ölüme kadar hayatın her döneminde önemli bir yeri olan 

renkler bazen yön bazen gelecek hakkında bilgi, bazen de yorgun gözler için 

dinlenme unsuru olmuştur” ( Alptekin 2004: 76). 

Türk kültüründe renklerin önemli bir yeri vardır. “Türkler tarihlerinin en 

eski zamanlarından başlayarak, uzun zaman beş ana renk olarak kara, ak, kızıl, 

yeşil ve sarı renkleri esasa görmüş ve bu renklerden her birini dünyanın dört 

yönü ile merkezini ifade etmekte kullanmışlardır. Buna göre tekrar hatırlatmak 

gerekirse merkez: sarı, doğu: yeşil (veya gök), batı: ak, güney: kızıl ve kuzey: 

kara renklerle ifade edilmiştir (Genç 1999: 6). 

Âşığımız Hüseyin Tekerek de şiirlerinde duygularını anlatırken 

renklerden faydalanmıştır: 

Şair kara rengi yas ve hüzün rengi olarak kullanmıştır. 

Gönül veren oldu hasta 
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Sevdalılar kara yasta 

Tuz basanlar bizim posta 

Üzdüler bizim bahçede ( 5 numaralı şiir). 

 

Âşık Hüseyin Tekerek kara rengi ölümün habercisi olarak görür. 

Kara haber yurdu sardı 

Bilmeyen bilene sordu 

Anası yandı kavruldu 

Soner'im kaldı gelmedi (12 numaralı şiir). 

Kara rengin geçtiği diğer mısralar: 

Gönülden kara sevdalın (29 numaralı şiir). 

Karaymış garibin kötü kaderi  (64 numaralı şiir). 

Karardı kaderim değişti yazım  (68 numaralı şiir). 

Kara toprak her canlıyı çürütür (70 numaralı şiir). 

Kara sevdan ile yaktın kavurdun (71numaralı şiir). 

 

Ak renk Türklerde devleti ifade eder. Âşığımız da erenleri ifade etmek 

için kullanılmıştır. 

Ermiş gibi aklanırdık 

Yiğit gibi paklanırdık 

Çiçek gibi koklanırdık 

Bu davaya yazık oldu ( 47 numaralı şiir). 

Âşık Hüseyin Tekerek başka şiirlerinde ise çektiği sıkıntılardan dolayı 

saçlarının ağardığını anlatmaktadır. 

Saçlarım bembeyaz oldu 

Güllerime baykuş kondu 

N’oldu bize anam n’oldu 

Ana hakkını helal et  (46 numaralı şiir). 

*** 
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Ozan Hüseyin içimi 

Boşa ağarttım saçımı 

Bile bile ben suçumu 

Gidiyorum ben menzile (6 numaralı şiir). 

*** 

Düşüne düşüne ağardı başım 

Sıkmadan çürüdü ağzımda dişim 

Ben kula acıdım dedim kardeşim 

Doğru yolu buldurmadın bir kere (67 numaralı şiir). 

 

Âşığımız sarı rengi hastalık ifadesi olarak kullanmıştır. 

Ozan Hüseyin aradı 

Eledi gönül sarardı 

İstemem Dicle Fırat’ı 

Kara döndürdüler beni (15 numaralı şiir). 

 

Allah katında bütün insanların renk, ırk ayrımı yapılmadan eşit olduklarını 

söylerken sarı renkten de faydalanmıştır. 

Sarı esmer rengârenk kul 

Yönelenler bulur huzur 

Kul kullardan arar kusur 

Kimler kime düşman oldu (50numaralı şiir).  

Türklerde al ve kızıl renkler devleti temsil etmekte olup hükümranlık 

ifade eder. Âşığımız da bir şiirinde kızıl rengi bu anlamıyla kullanmıştır. 

Oğuz Han’dan Alpaslan’a 

Üç kıtadan dört bir yana 

Kızılelma Varna Tuna 

Ben Türk’üm Türk’ü severim  (23 numaralı şiir). 



 63

Âşığımız bir şiirinde yaz mevsimi ile hayatın canlandığını Türkmen 

kızlarının allı elbiseleri ile etraflarına neşe kattıklarının anlatır. 

Türkmen kızı katar eder mayayı 

Giyinir sırmalı allı çulhayı 

Davullu zurnalı düğün alayı 

Konar konargöçer yaz aylarında  (56 numaralı şiir). 

 

Yeşil renk İslâm’ı temsil eder. Hz. Muhammed’in üç sancağından birini 

temsil eder. Toplumumuzda ise murattır, saadettir. Ayrıca tabiatın rengidir. 

Âşık Hüseyin Tekerek de şiirlerinde yeşili tabiat rengi olarak kullanmıştır. 

Akça Dağ’ın Gökçe Dağ’ın 

Zümrüt yeşili bağların 

Çevresinde yaylaların 

Seli de güzel Bahçe’nin (32 numaralı şiir). 

 

Mavi renk Türkleri ve Türklüğü temsil eder. Ayrıca mavi kelimesinin 

yerine “Türkuaz” kelimesini de kullanmaktadır. Hâlâ Doğu Türkistan 

Türklerinin bayraklarının rengi mavidir. Âşık, göl, ırmak, deniz gibi tabiat 

unsurlarını da mavi renkle birlikte kullanmaktadır. 

Yaprağımda gonca gülü 

Seher vakti gör bülbülü 

Özlüyorum Mavi Göl’ü 

İçmeye gücüm yetmiyor  (43 numaralı şiir). 

II. II.13. Âşık Hüseyin Tekerek’in Şiirlerinde Geçiş Dönemler 

Âşık Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde geçiş dönemleri de yer almaktadır. 

Doğum, evlilik, ölüm dönemlerinden, en çok ölüm konusu üzerinde durmuştur. 

Bunun sebebi hayatı boyunca yaşadığı zorlukların etkisi olmalıdır.  

“Köyümü Özledim” isimli şiirde geçiş dönemlerinden hem doğum hem de 

ölüm konusuna değinilmiştir. 
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Çolaklı köyümdür ben orda doğdum 

Orada aç kaldım orda yoğruldum  

Babamı da orada toprağa koydum 

Deresin tepesin yolun özledim  (108 numaralı şiir). 

 

Âşığımız çocuklarının düğün davetiyesine yazılmak üzere de şiirler 

yazmıştır. “Gönül Dostlarıma” isimli şiiri oğlu Ahmet’in düğün davetiyesine 

konulması için yazmıştır. 

Sizlere olmazsa zahmet 

Düğüne gelmeniz nimet 

Çiçeklerden demet demet 

Dermeye gelsin dostlarım ( 20 numaralı şiir). 

 

Hüseyin Tekerek 1998 Yılında oğlu Oğuzhan’ı evlendirmiştir. Bu 

düğünde de dostlarını yazdığı şiirle davet etmiştir. 

Ömür meyvesini verdi 

Özleri bekliyor dostlar 

Hayırlı olsun demeye 

Sözleri bekliyor dostlar (36 numaralı şiir). 

 

Âşık Hüseyin Tekerek gurbetten sılaya dönüşü bir düğün olarak telakki 

eder ve sürgün isimli şiirinde vuslata kavuşmayı düğün gününe benzetir.  

On sekiz Nisan’da Kurtuluş günü 

Unuttum yılları unuttum dünü 

Davullu zurnalı sevgi düğünü 

Öttü gidiyorum bizim ellere  (70 numaralı şiir). 

 

Âşığın şiirlerinde geçiş dönemlerinden en çok ölümün konu edildiğini 

belirtmiştik. “Ben Türkü Severim” isimli şiirde liderini kaybetmenin hüznünü 
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dile getirir. 

Başbuğum öldüğü zaman 

Damarımda donmuştu kan 

Düşündükçe zaman zaman 

Ben Türküm Türkü severim ( 23 numaralı şiir). 

*** 

Ben ağlarım için için 

Yurdum öksüz sanma niçin 

Maddeciler vatan için 

Ölür ise şerefsizim  ( 24 numaralı şiir). 

Âşık Hüseyin Tekerek’in gönlünde her türlü sevdaya yer vardır. Dağlara 

duyduğu sevdayı dile getirdiği “Alır mısın”  isimli şiirde ilahi emir yerini 

almıştır yine. 

 

Ozan Hüseyin’in ömürle 

Ateşi sönen kömürle 

Haktan gelecek emirle 

Ölsem beni alır mısın ( 29 numaralı şiir). 

 

“Her şey Allah’a” Seslenir adlı tasavvufî şiirde ölüm temasına yer 

verilmiştir. 

Hüseyin’in nazarında 

Canlı toprak üzerinde 

Ölüler de mezarında 

Yatar Allah’a seslenir ( 40 numaralı şiir). 

 

Âşığımızın sıla aşkıyla yazdığı bir şiirinde ölüm teması karşımıza çıkar. 

Gönül sevdiğini arıyor 

Uçan kuşlardan soruyor 



 66

Sıla aşkıyla ölüyor 

Her şey bana boş geliyor ( 42 numaralı şiir). 

 

Hayat mücadelesinde takati kesilen âşık ölümü bile istememiştir. 

Zaman zaman Hüseyin’im bağlandı yolum 

Beni sen yarattın ben sana kulum 

Oğul balı bana tatlı bir ölüm 

Neden beni öldürmedin bir kere  ( 67 numaralı şiir). 

 

Her canlının akıbetinin mutlaka ölüm olduğunu dile getiren Hüseyin 

Tekerek, insanlar arasındaki düşmanlığın anlamsızlığa dikkati çeker. 

Kabristan her kula mezar oldukça 

Oraya girenler orda kaldıkça 

Sırası gelenler mutlak öldükçe 

Bu zalimlik niye düşmanlık niye (70 numaralı şiir). 

 

 

II. II. 14. Âşık Hüseyin Tekerek’in Şiirlerinde Alkış ve Kargışlar 

“Alkış (dua) ve kargış (beddua), konuşmayı renklendiren kalıp sözlerdir. 

Bunlar konuşmayı süsleyen, duyguları belirten, anlatımı güçlendiren dil 

ögeleridir. Alkış kişinin iyiliğini, kargış ise kişinin kötülüğünü isteyen söz 

kalıplarıdır. Bazen kargış Çukurova yöresinde “kara alkış” olarak da 

kullanılır” (Artun 1996: 170). Âşığımızın alkış ve kargışlarından birer örnek 

şiir aşağıda verilmiştir: 

Türkiye’nin önde gelen devlet adamlarından ve âşığımızın hemşehrisi 

olan Devlet Bahçeli’ye yazdığı bir alkışta şöyle seslenmektedir: 

Yüce Mevlâ’m kurmak nasip eylemiş 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

N’eylemişse Mevlâ güzel eylemiş 
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Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

Mektup yazdım belki gönül eğledim 

İçimden geçeni aynen söyledim 

Yüküm ağır size haval eyledim 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

İlçem Hasanbeyli köyüm Çolaklı 

Derdimi anlattım ben farklı farklı 

Kötü bir evim var önü çardaklı 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

Umutlarım sizde çare arıyom 

Ben babayım erim erim eriyom 

Ahmet'imi sana evlat veriyom 

Devletin başında Devlet Bahçeli 

 

Ozan Hüseyin'im yanıp tütmesin 

Ankara'da karga kuzgun ötmesin 

Allah başımızdan eksik etmesin 

Devletin başında Devlet Bahçeli (79 numaralı şiir). 

Kardeşinin eşi olan ve arsızlığı ile nam salan Meryem hanıma yazdığı 

kargışın ilk dörtlüğünde delirip “başına kül yağmasını” istiyor. Bahçe ve 

çevresinde deliren insanların başına kül dökerler. Diğer dörtlüklerde ise deli 

Meryem’in ölmesi dilenmektedir. 

Tıpkı nankör kedi gibi 

Mırlar durur deli Meryem 

Başına küller yağası 

Gürler durur deli Meryem 
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Tıkar evin bacasını 

Arattırır nicesini 

Sefil İbo kocasını 

Horlar durur deli Meryem 

 

Hatır bilmez gönül bilmez 

Azgın katır geme gelmez 

Kurtulak desen gebermez 

Zorlar durur deli Meryem 

 

Susarsın utandım dersin 

Arkanı döner gidersin 

Allah da belanı versin 

Dırlar durur deli Meryem 

 

Ozan Hüseyin'im n’oldu 

Olan kardeşime oldu 

Bu deliyi kimler buldu 

Zırlar durur deli Meryem (19 numaralı şiir). 
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III. BÖLÜM 

 

III. ÂŞIK HÜSEYİN TEKEREK’İN ŞİİRLERİNDE EDEBÎ  

SANATLAR 

 

Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün gücünü arttırmak, daha güzel ve ahenkli 

bir söyleyiş ortaya koymak için şairler, şiirlerinde edebî sanatları sıklıkla 

kullanırlar. Âşık Hüseyin Tekerek de bilerek veya bilmeyerek şiirlerinde söz 

sanatlarını sıklıkla kullanmıştır. Halk şiirinde sıklıkla görülen teşbih, teşhis, 

tenasüp, tecahül-i arif, hüsn-i talil, telmih, istiare, tezat gibi sanatlarının 

âşığımızın şiirlerinde ustalıkla kullanıldığını görüyoruz. 

 

III. I.  Telmih Sanatı 

Telmih sanatı anıları kuvvetlendirmek amacıyla geçmişte yaşanmış bir 

olayın hatırlanmasıdır. Âşığımızın sıkça kullandığı edebî sanatlardan biri de 

telmihtir. 

Âşık, “Niyaz” isimli şiirinde Hz. Eyüp’ün sabrını, Hz. Yakup’un evlat 

sevgisini, Nemrut’un ilahlık iddasın, Firavun’un zenginliğini anarak iman ve 

isyan noktasındaki insanları örnek vermiştir: 

Eyüp gibi sabır dedim 

Elbet sonu kabir dedim 

Bu Allah’tan emir dedim 

Yine sana şükreyledim 

… 

Yakup Yusuf için yandı 

Firavun mala aldandı 

Nemrut kendin Tanrı sandı 

Yine sana şükreyledim (22 numaralı şiir). 
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Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde kullandığı temalardan biri aşktır. 

“Arıyorum” şiirinde aşkını, Kerem’in aşkına benzetmektedir. Böylece 

kendisindeki aşk duygusunun ne kadar yüksek olduğunu göstermek istemiştir: 

Gönül sana çok sevdalı 

Gülüm seni arıyorum 

Aslı’nın Kerem’e döndüm 

Gülüm seni arıyorum (25 numaralı şiir). 

Türk milliyetçiliği üzerine çok sayıda şiir yazan Âşık Hüseyin Tekerek, 

“Ben Türk’ü Severim” adlı şiirinde, tarihî kahramanları ve tarihî olayları 

hatırlatarak telmih sanatını kullanmıştır: 

Oğuz Han’dan Alparslan’a 

Üç kıtadan dört bir yana 

Kızılelma Varna Tuna 

Ben Türk’üm Türk’ü severim 

 

Azerbaycan Kerkük Musul 

Kırım Kafkas belli asıl 

Dede Korkut sazlı fasıl 

Ben Türk’üm Türk’ü severim  (23 numaralı şiir). 

“Kaderin Sillesi” adlı şiirde kaderin sinede açtığı yaralara Lokman Hekimin 

çare olmayacağını dile getirirken Hz. Muhammed’in peygamberliğine de telmih 

yapar: 

Bedenimde azdı yara 

Lokman Hekim olmaz çare 

Gel de uğra ara sıra 

Sor Muhammed’i sever isen  (28 numaralı şiir ). 

Aşktan bahsedince gül-bülbül, aşkından söz etmemek haksızlık olur. Birçok 

şiirinde gül-bülbül mazmununu kullanan âşığımızın bu şiirlerinin bir örneği de 

aşağıda verilmiştir: 
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Arı oldum bal arıttın 

Tutunacak dal arıttın 

Bülbül oldun gül arıttın 

Gözlerimde yaş eyledin  (30 numaralı şiir). 

“Kul Hüseyin” adlı şiirinde Karun’un zenginliğine telmih vardır. Bu 

hatırlama yardımıyla dünyanın geçiciliğini anlatmaya çalışmıştır: 

Kul düşünse yarınını 

El cemaat ne der bir gün 

Karun kadar mülkün olsa 

Malın mülkün heder bir gün (35 numaralı şiir). 

 

III. II.  Teşbih Sanatı 

Âşık Hüseyin Tekerek şiirlerinde edebî sanatları yerli yerinde kullanmış, 

şairin kelime dağarcığındaki ve kafiyedeki gücü edebî sanatlarla desteklenmiştir. 

Teşbih sanatından başlayarak şairin kullandığı sanatlara örnekler vermeye 

çalışalım. 

Bir kalem şairi olan Hüseyin Tekerek “Mezar Taşı” adlı şiirinde kalemi 

hızara benzeterek bazı âşıkların yazdığı satırlık şiirleri kastetmesi teşbihte hata 

olmadığını göstermiştir bize: 

Kimi derviş olmuş gezer 

Kimi âlim kimi yazar 

Kiminin kalemi hızar 

Bu dünyada bu dünyada (1 numaralı şiir). 

Ömrünün büyük bir bölümünü gurbette geçiren,  gönlü bir yandan hasret 

ateşiyle yanarken uzakta kalan anavatan üzerinde oynanan oyunlarla bunalmıştır. 

Bu duygularla yazdığı “Yorum” adlı şiirde kendisini kuru oluktaki suya 

benzetmiştir: 

Su olduk kuru oluğa 
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Yeme saydılar balığa 

Kirli bahçe ortalığa 

Serilir mi serilmez mi (8 numaralı şiir). 

Sevda her gönülde yer bulur. Bulurda bazılarının gönlünde süt dökmüş kedi 

gibidir; bazılarında ise coşkun sele döner. Hüseyin Tekerek gönlüne seslendiği 

bir şiirinde sevdayı dereye benzeterek teşbih sanatı yapmıştır: 

Deli gönül çok dolaştı 

Gezer dolanı dolanı 

Çağlar sevda dereleri 

Çizer dolanı dolanı (9 numaralı şiir). 

Bir başka şiirinde âşığımız gönlü her mevsim çiçek açan bağa benzetmiştir. 

Zaten gönül çiçek açtıktan sonra gönüldür: 

Gönül bağım çiçek açtı 

Gel ha gayrı gel ha gayrı 

Kuşlar kafesinden uçtu 

Gel ha gayrı gel ha gayrı (10 numaralı şiir). 

Âşık Hüseyin Tekerek diyor ki; “ bir zamanlar o kadar sabırlı, o kadar 

irade sahibi bir insandım. Ya şimdi? En ufak bir olaya hemen kızan bir duruma 

geldim. Eskiden insanlara acır; merhamet eder; cömertçe davranırdım. Şimdi ise 

merhametten fire verdim. Sebep olarak acımasız kullardan gördüğüm 

kötülüklerdir.” Hayatta çok sıkıntı çekmiş. Çekerken de taşa benzettiği sabrının 

paralandığını “Deli Deli” adlı şiirinde dile getirmiştir: 

Yüklediler gam yükünü 

Gezer oldum deli deli 

Sabır taşım paralandı 

Kızar oldum deli deli (13 numaralı şiir ). 

“Deli Meryem” adlı şiiri bir taşlamadır. Bu taşlamada âşık kardeşinin eşini 

eleştirirken çeşitli benzetmeler yapmıştır. Okuyanlardan özür dileyerek bu şiiri 

yazmıştır: 
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Tıpkı nankör kedi gibi 

Mırlar durur Deli Meryem 

Başına küller yağası 

Gürler durur Deli Meryem 

 

Hatır bilmez gönül bilmez 

Azgın katır geme gelmez 

Kurtulak desek gebermez 

Zorlar durur Deli Meryem  (19 numaralı şiir). 

Âşık en güzel günlerini köyünde geçirmiştir. Köyünde geçirdiği gençlik 

günlerini ömrünün ilkbaharı olarak niteler: 

Mutlu bir yuvamız vardı 

Ben köyümde çoban iken 

Gençliğimde ilkbahardı 

Ben köyümde çoban iken  (27 numaralı şiir). 

Şairin şiirinde teşbih sanatını sıkça kullanması şiire canlılık, içtenlik, 

akıcılık ve anlam güzelliği katmıştır. 

 

III. III. Tezat Sanatı 

Söz sanatlarını sıkça kullanan şairimiz tezat sanatına fazlaca yer vermiş 

olup, gurbet, vatan, milliyetçilik, aşk duygularını anlatırken zıtlıklardan 

faydalanmıştır. 

“Niyaz” isimli şiirde Allah’a şükrünü dile getiren Hüseyin Tekerek tezat sanatını 

yine yerinde kullanmıştır: 

Dertlere derman olmadı 

Gönlüme ferman olmadı 

Ekinim harman olmadı 

Yine sana şükredeyim (22 numaralı şiir). 
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Şair dünyanın geçiciliği temasını işlediği “Niye” başlıklı şiirinde gül-diken 

zıtlığından faydalanmıştır: 

Dünya malı ile doymayan kullar 

Emirler yağdıran susmayan diller 

Dikenler içinde yetişen güller 

Bu zalimlik niye Düşmanlık niye (70 numaralı şiir). 

Tezat sanatını kullandığı bir başka şiirinde “Kader ile Yolculuk” adlı 

şiiridir. Bu şiirde dostu düşman eden kadere sitem eder: 

Alıp beni diyar diyar gezdirdi 

Bazen sevindirdi bazen kızdırdı 

Dostu düşman edip kuyu kazdırdı 

Ben kadere, kader bana gülmedi  (77 numaralı şiir). 

Hüseyin Tekerek tabiat sevgisini dile getirdiği “Toprak Ana” adlı şiirde 

sağlam-çürük tezadından faydalanmıştır: 

Toprak ana hayat verir süt verir 

Her canlıya vatan verir yurt verir 

Sağlam verir, çürük verir kurt verir 

Gerçek dostum kara toprak değil mi   (84 numaralı şiir). 

Bu dünyanın geçici olduğunu anlattığı “Aldanan Kula” adlı şiirinde iyi-

kötü kelimeleri kullanarak tezat sanatı yapar. 

Gaflete düşme be âdem 

Yalan dünya eğler seni 

İyi kötü ne işlersen 

Kalan diller söyler seni (16 numaralı şiir). 

“Çok Gördüler”  şiirinde acı-tatlı kelimelerini aynı mısraıda kullanarak 

tezat sanatını gerçekleştirir. 

Geçinirken acı tatlı 

Yaya kaldım eller atlı 

Yapam derken bir tek katlı 
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Çok gördüler çok gördüler 

 

 

III. IV. Teşhis Sanatı 

Hüseyin Tekerek’in şiirlerinde duygularını anlatırken kullandığı edebî 

sanatlardan biri de teşhistir. 

Feleğin oyunu isimli şiirde feleği kişileştirmiş, onunla düşmanıyla tartışır 

gibi konuşmuştur. 

Zalim felek nettim sana 

Kızdın gittin kızdın gittin 

Ben uzandım sen uzadın 

Üzdün gittin üzdün gittin ( 33 numaralı şiir). 

 

Felekle kavga eden Hüseyin Tekerek bir başka şiirde kaderi kişileştirip, 

onunla tartışır. 

Güldürmedin bu dünyada 

Yollarımı kestin kader 

Tutunmaya gücüm yetmez 

Kollarımı kestin kader ( 37 numaralı şiir).) 

 

“Gönül Arzusu” isimli şiirde âşık kızar gönlüne onu yaramaz bir çocuğa 

benzetiyor. 

Deli dolu şu dağlarda 

Gezsen gönül uslanmıyor 

Her derdi cefayı çeker 

Kızsam gönül uslanmıyor ( 41 numaralı şiir).) 

 

“Hata” isimli şiirinde Hüseyin Tekerek, mürsel mecaz ile teşhis sanatını 

bir arada kullanmış hoş bir imge ortaya koymuştur. 
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Hainle içte gezerken 

Basın çarptırıp yazarken 

Ankara uyurgezerken 

Türk’ler Türk’e düşman oldu ( 49 numaralı şiir).) 

Alparslan Türkeş’in ölümü üzerine yazdığı şiirde Azrail’i kişileştirmiştir. 

Doksan yedi nisan ayı 

Azrail çekmişti yayı 

Yasa boğdu Ankara’yı 

Ülkücünün başı öldü 

Türklerin Türkeş’i öldü ( 53 numaralı şiir).) 

 

Âşığımızın birçok şiirinden anladığımız gibi o dağlara sevdalıdır. Toros 

Dağları’na yazdığı bir şiirinde teşhis sanatını kullanarak. Torosları 

kişiselleştirmiştir. 

 

Gülek Boğazı’dır geçit menzili 

Bürücek Yaylası gerdanda gülü 

Üstünden aşınca otoban yolu 

Darılmış da bakar Toros Dağları (74 numaralı şiir). 

 

 

III. V. Tenasüp Sanatı  

Bir konu üzerinde, aralarında türlü ilgiler bulunan en az iki sözcük, terim 

ve deyimi bir mısra ya da dörtlük içerinde rasgele sıralama amacı gütmeden 

kullanmaktır. Ancak, bu sözcükler arasında karşıtlık ilgisi bulunması gerekir. 

“Aldanan Kula”  adlı şiirde âşık çaput-çuha kelimeleriyle tenasüp 

sanatını kullanır. 

Gidenlerden nedir farkın 

Bir gün dönmez olur çarkın 
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Çaput olur çuha kürkün 

Dünya malı neyler seni (16 numaralı şiir). 

 

 Âşık, “Ben köyümde Çoban İken” şiirinde davar, sığır, koyun, kuzu 

kelimelerini yan yana kullanarak tenasüp yapar. 

Davar sığır koyun kuzu 

Şükrettirdi bana azı 

Ninenin görmezdi gözü 

Ben köyümde çoban iken (27 numaralı şiir). 

“Beytullaha Giden Yol” şiirinde âşık, hoca, minare, Müslüman, cami, 

secde, Rab kelimelerini kullanarak tenasüp sanatını gerçekleştirir. 

 

Hoca çıkar minareye 

Müslüman gider camiye 

Secde eder ya Rab diye 

Dizler Beytullah'a gider  (38 numaralı şiir). 
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ÖRNEK ŞİİRLER 

 
 
 

Şiirlerin adlandırılmasında âşığın tercihine uyulmuştur. 
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SEKİZ HECELİ ŞİİRLER 
 
1. MEZAR TAŞI 
 
Gel dile gel mezar taşı 
Bu dünyada bu dünyada 
Sende öter viran kuşu 
Bu dünyada bu dünyada 
 
Ana belli baba belli 
Çokları var tatlı dilli 
Bahçe diker gonca güllü 
Bu dünyada bu dünyada 
 
Çiftçi buğdayını eker 
Karınca rızkını çeker 
Güller burcu burcu kokar 
Bu dünyada bu dünyada 
 
Kimi tarlada çalışır 
Kimi toprağa karışır 
Kimi menzilde buluşur 
Bu dünyada bu dünyada 
 
Dereler durmadan çağlar 
Başları dumanlı dağlar 
Doktorsuz ilaçsız köyler 
Bu dünyada bu dünyada 
 
Kimi derviş olmuş gezer 
Kimi âlim kimi yazar 
Kiminin kalemi hızar 
Bu dünyada bu dünyada 
 
Bana eylemeyin azar 
N’olur birken edin nazar 
Ozan Hüseyin‘e mezar 
Bu dünyada bu dünyada 

 
Mayıs 1983 
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2. GÜLEN VAR MI 
 
Düşünmez ki insanoğlu 
Kim gülmüştür bu dünyada 
Dönüp görsen bir geriyi 
Kim gülmüştür bu dünyada 
 
Belli dünyaya ilk gelen 
Her faninin sonu kefen 
Kanun böyledir ezelden 
Kim gülmüştür bu dünyada 
 
Kerem Aslı için yandı 
Mecnun Leyla'ya aldandı 
Garip Senem için yandı 
Kim gülmüştür bu dünyada 
 
Yunus eridi tükendi 
Ya ulu Mevlana kimdi 
Nice şahlar tahttan indi 
Kim gülmüştür bu dünyada 
 
Tek çare Hakk’a bağlanman 
Yol ararsan bul Kur'an’dan 
Haberin var mı  Karun’dan 
Kim gülmüştür bu dünyada 
 
Hüseyin nedir telaşın 
Yeni kırka girdi yaşın 
Yürü Hak yolunda aşın 
Kim gülmüştür bu dünyada 
 

Mart 1985 
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3. BAYRAMDA  
 
Acıdan tatlıya döner 
Diller bayramda bayramda 
Kalpten kalbe uzar gider 
Yollar bayramda bayramda 
 
Yol giderse gönüllere 
Merhamet gelir dillere 
Selam salar bülbüllere 
Güller bayramda bayramda 
 
Ne kin kalır ne husumet 
Tek bir olur din Muhammed 
Uzanır saygıyla hürmet 
Eller bayramda bayramda 
 
Hüseyin'im haktan yana 
Bu can kurban Yaradan’a 
Malûm olur ol Rahman'a 
Hâller bayramda bayramda 
 

Haziran 1986 
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4. SELAM OLA  
 
Şu dünyanın ziynetinden 
Sapanlara selam ola 
Yaradan’a bel bağlayıp 
Tapanlara selam ola 
 
Neylersin fani olunca 
Kefenle giden ölünce 
Hakk’ın yolunu bulunca 
Gopanlara selam ola 
 
Yaradan emretti farzı 
Muhammed’den sünnet tarzı 
Hak için kaldırıp gürzü 
Kepenlere selam ola 
 
Ozan Hüseyin'in hâli 
Bellidir İslam’ın yolu 
Karun kadar olsa malı 
Tepenlere selam ola 
 

Mart 1985 
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5. İNAT 
 
Tarlalarda biten otlar 
Azdılar bizim bahçede 
Gerçek tohumlara kuyu 
Kazdılar bizim Bahçe’de 
 
Gönül veren oldu hasta 
Sevdalılar kara yasta 
Tuz basanlar bizim posta 
Üzdüler bizim Bahçe’de 
 
Ülkemizi ülkümüzü 
Susturdular Türk’ümüzü 
Eleyenler farkımızı 
Süzdüler bizim Bahçe’de 
 
Bir Sivaslı çekti dara 
Düşürdüler ahu zara 
Basmayın dedik kumara 
Kızdılar bizim Bahçe’de 
 
Ozan Hüseyin'e n’oldu 
Bahçeli Bahçe’den oldu 
Öztürk koltuğa oturdu 
Yazdılar bizim Bahçe’de 
 

Nisan 1999
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6. HAKK’A DOĞRU 
 
Hakk’a doğru yürümeye 
Gidiyorum ben menzile 
Kalanlara güle güle 
Gidiyorum ben menzile 
 
Varım neye zorum neye 
Erim erim erimeye 
Bedenimle sürünmeye 
Gidiyorum ben menzile 
 
İnanç orda iman orda 
Gemi orda dümen orda 
Yaklaşmaya perde perde 
Gidiyorum ben menzile 
 
Kimse kimseye darılmaz 
Orada kimse yerilmez 
Hak yol yolcusu yorulmaz 
Gidiyorum ben menzile 
 
Hakk’a secde durmak için 
Doğru yolu bulmak için 
Yaradan’a varmak için 
Gidiyorum ben menzile 
 
Daha ne gerek durmaya 
Ne hacet vardır sormaya 
Beytullah'a yüz sürmeye 
Gidiyorum ben menzile 
 
Ozan Hüseyin içimi 
Boşa ağarttım saçımı 
Bile bile ben suçumu 
Gidiyorum ben menzile 
 

Nisan 1983
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7. ÂLEMLERİN RABBİNE  
 
Rahmetellil âleminsin 
Rahmetini esirgeme 
Küreyi arz sana döner 
Rahmetini esirgeme 
 
Kul açarken sana eli 
Allah'a yönelir dili 
Can verirken seher yeli 
Rahmetini esirgeme 
 
Emirler cana dönerken 
Damarlar kana dönerken 
Gelenler sana dönerken 
Rahmetini esirgeme 
 
Toprak ana doğururken 
Yeryüzüne savururken 
Arı balı çağırırken 
Rahmetini esirgeme 
 
Ömür geçer döne döne 
Yaşlanırım günden güne 
İmanımla yüce dine 
Rahmetini esirgeme 
 
Yeryüzünde nimetine 
Canlar muhtaç himmetine 
Muhammed'in ümmetine 
Rahmetini esirgeme 
 
Kıyamet günü gelince 
Ol dediklerin olunca 
Ozan Hüseyin ölünce 
Rahmetini esirgeme 
 

Nisan 2000
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8. YORUM 
 
Çekilmiyor gurbet derdi 
Durulur mu durulmaz mı 
Bizi gurbete satanlar 
Darılır mı darılmaz mı  
 
Kirli paslı işler bizde 
Her korkulu düşler bizde 
Yara kanar puştlar bizde 
Sarılır mı sarılmaz mı  
 
Vatanımız uzak kaldı 
Gurbet yolu bizi yordu 
Arayan kalmadı merdi 
Sorulur mu sorulmaz mı  
 
Adımız oldu yabancı 
Onlar hancı bizler yolcu 
Yükü yüklemiş kervancı 
Sürülür mü sürülmez mi  
 
Su olduk kuru oluğa 
Yeme saydılar balığa 
Kirli bohça ortalığa 
Serilir mi serilmez mi  
 
Ekranlara düşürdüler 
Pis işlerde pişirdiler 
Sinirleri taşırdılar 
Gerilir mi gerilmez mi  
 
Enerji kalmadı bizde 
Kurt oynaşır durur özde 
Milli devlet kaldı sözde 
Kurulur mu kurulmaz mı  
 
Ozan Hüseyin 'in özü 
Ateşlendi söndü közü 
Kafama çaldılar sazı 
Kırılır mı kırılmaz mı  
 

Nisan 1982  
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9. GEZER DOLANI DOLANI  
 
Deli Gönül çok dolaştı 
Gezer dolanı dolanı 
Çağlar sevda dereleri 
Çizer dolanı dolanı 
 
Dağlar taşlar hece hece 
Huzur vermez gündüz gece 
Birde dertler elenince 
Süzer dolanı dolanı 
 
Çok arayıp yorulunca 
Yar yarana kırılınca 
Eşe dosta darılınca 
Kızar dolanı dolanı 
 
Huzur çarkta ezilince 
Dertler böyle yazılınca 
Olan olup kızılınca 
Azar dolanı dolanı 
 
Ozan Hüseyin’im dertten 
Ateş yükseliyor yurttan 
Ses çıkmayınca bozkurttan 
Yazar dolanı dolanı 
 

Haziran 1998 
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10. BEKLİYORUM 
 
Gönül bağım çiçek açtı 
Gel ha gayrı gel ha gayrı 
Kuşlar kafesinden uçtu 
Gel ha gayrı gel ha gayrı 
 
Dert çekemez oldu ömür 
Erir   idi   olsa   demir 
Talih ayyaş kader çamur 
Gel ha gayrı gel ha gayrı 
 
Yanar bağrım düştü otlar 
Azar düşündükçe dertler 
Hayal meyal oldu yurtlar 
Gel ha gayrı gel ha gayrı 
 
Huzur cefayı içiyor 
Dost bildiklerim kaçıyor 
Yaşım kırkını geçiyor 
Gel ha gayrı gel ha gayrı 
 
Hüseyin arar yolları 
Ola malumdur hâlları 
Açık duruyor kolları 
Gel ha gayrı gel ha gayrı 

 
Ağustos 1986 
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11. KAHIR  
 
Ülkü gelin sevdan ile 
Günler sevdamı anlattı 
Geçmişe baktım geriye 
Dünler sevdamı anlattı 
 
Tutmuştu vurulan aşı 
Bu idi gönlümün düşü 
Hıristiyan İslam dışı 
Dinler sevdamı anlattı 
 
Dereler ırmak oluştu 
Irmaklar deryaya taştı 
Ülküm melek oldu uçtu 
Cinler sevdamı anlattı 
 
Şaşırmıştı niceleri 
Unutturdu heceleri 
Solun akıl hocaları 
Kimler sevdamı anlattı 
 
Ozan Hüseyin'im ağlar 
Sesimi duyar sağırlar 
İçimizdeki gavurlar 
Binler sevdamı anlattı 
 

Nisan 1999 
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12. GELMEDİ 
 
Marmara'da deprem oldu 
Soner'im n’oldu gelmedi 
Gonca güller talan oldu 
Soner'im soldu gelmedi 
 
Acılar dağları aştı 
İndi ovayı dolaştı 
Kara haberi ulaştı 
Soner'im kaldı gelmedi 
 
Kara haber yurdu sardı 
Bilmeyen bilene sordu 
Anası yandı kavruldu 
Soner'im kaldı gelmedi 
 
Ozan Hüseyin'im kurban 
Derdine olamam derman 
Yaradan’dan geldi ferman 
Soner'im öldü gelmedi 
 

18 Ağustos 1999 



 93

13. DELİ DELİ 
 
Yüklediler gam yükünü 
Gezer oldum deli deli 
Sabır taşım paralandı 
Kızar oldum deli deli 
 
Dumanımız çıktı özden 
Yaş süzülür akar gözden 
İyileri de bu yüzden 
Üzer oldum deli deli 
 
Bir kuşkudur sardı teni 
Yakar oldu kor bedeni 
Siper ettiler sinemi 
Azar oldum deli deli 
 
Hüseyin der şu âlemden 
Usanmışım ben çilemden 
Kin süzülünce kalemden 
Yazar oldum deli deli 
 

07 Temmuz 1987 
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14. KÜSKÜN 
 
Gurbet anamı ağlattı 
Eller nazar etti beni 
Anlayan yok gerçek sözü 
Diller azar etti beni 
 
Nedir acı  nedir tatlı  
Kendim yaya eller atlı 
İçim kan ağlıyor dertli 
Dertler yazar etti beni 
 
Yaşamaktan oldum bezer 
Kalbim uyur kendim gezer 
Can veriyom azar azar 
Yaşlar yüzer etti beni 
 
Talih bana gül demedi 
Bir kul doğru söylemedi 
Hakim savcı dinlemedi 
Ömür hızar etti beni 
 
Hüseyin miskin Hüseyin 
Kendine küskün Hüseyin 
Ağla da aksın Hüseyin 
Taşlar üzer etti beni 
 

31 Mayıs 1996 
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15. DÖNDÜRDÜLER  
 
Kötüler eline düştüm 
Zora döndürdüler beni 
İçim yanar alev alev 
Kora döndürdüler beni 
 
Gönül ateşim küllendi 
Sabır dağları dillendi 
Sönen ateş alevlendi 
Nara döndürdüler beni 
 
Şahin'in kanadı düştü 
Taşçı’nın huzuru kaçtı 
Biraz da Akyüz savaştı 
Şora döndürdüler beni 
 
Dostun tuzağını aştım 
Dağ bayır kötüden kaçtım 
Varlıktan yokluğa düştüm 
Dara döndürdüler beni 
 
Güvenmenin sonudur suç 
Her varlığın sonu bir hiç 
Oynadılar tavla biriç 
Zara döndürdüler beni 
 
Ozan Hüseyin aradı 
Eledi gönül sarardı 
İstemem Dicle Fırat’ı 
Kara döndürdüler beni 

 
31 Mayıs 1996 
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16. ALDANAN KULA 
 
Gaflete düşme be âdem 
Yalan dünya eğler seni 
İyi kötü ne işlersen 
Kalan diller söyler seni 
 
Gidenlerden nedir farkın 
Bir gün dönmez olur çarkın 
Çaput olur çuha kürkün 
Dünya malı neyler seni 
 
Gelip geçti gör asırlar 
Neyine yetmez hasırlar 
Bir bir yaptığın kusurlar 
Fani giden dağlar seni 
 
Asfalt şehir çamur köyler 
Ahmaklar kendini eğler 
Nerede giden faniler 
Düşünürsen bağlar seni 
 
Yürü Hüseyin'im yürü 
Işık tutar Hakk’ın yolu 
Hepimiz Allah'ın kulu 
Bir gün anar sağlar seni 
 

15 Ocak 1985
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17. YILLAR BİZE NE ÖĞRETTİ  
 
Yıllara direndik anam 
Yıllar bize yıl öğretti 
İnsanoğlu acımasız 
Kullar bize kul öğretti 
 
Ekmek atlı bizler yaya 
Gün doldurduk saya saya 
Götürdüler eski köye 
Yollar bize yol öğretti 
 
Her acıya şükür dedik 
Yoksulluğa fakir dedik 
Nankörlere tekir dedik 
Diller bize dil öğretti 
 
Çaktık gurbet açtı kucak 
Acı çektik ocak ocak 
Bilenlerim bilir ancak 
Eller bize el öğretti 
 
Gonca dedik verdi diken 
Acı çeker onu eken 
Güllerinden alam derken 
Güller bize gül öğretti 
 
Hüseyin'im buna şaştım 
Dereler ırmaklar aştım 
Umutsuz deryaya düştüm 
Göller bize göl öğretti 
 

06 Temmuz 2000
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18. ÜZÜLME ANAM 
 
Hayatımız zindan oldu 
Gözler kan ağlıyor anam 
Dost ağladı düşman güldü 
Gözler kan ağlıyor anam 
 
Kimi güldü hâlimize 
Baykuş kondu gülümüze 
Tuzak kurdu yolumuza 
Gözler kan ağlıyor anam 
 
Sözler yaktı özümüzü 
Yaş doldurdu gözümüzü 
Güldürmedi yüzümüzü 
Gözler kan ağlıyor anam 
 
Ozan Hüseyin'de yara 
Kaderi bahtından kara 
Affetmezse ya Ankara 
Gözler kan ağlıyor anam 
 

26 Şubat 198 
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19. DELİ MERYEM 
 
Tıpkı nankör kedi gibi 
Mırlar durur deli Meryem 
Başına küller yağası 
Gürler durur deli Meryem 
 
Tıkar evin bacasını 
Arattırır nicesini 
Sefil İbo kocasını 
Horlar durur deli Meryem 
 
Hatır bilmez gönül bilmez 
Azgın katır geme gelmez 
Kurtulak desen gebermez 
Zorlar durur deli Meryem 
 
Susarsın utandım dersin 
Arkanı döner gidersin 
Allah da belanı versin 
Dırlar durur deli Meryem 
 
Ozan Hüseyin'im n’oldu 
Olan kardeşime oldu 
Bu deliyi kimler buldu 
Zırlar durur deli Meryem 
 

02 Ocak 200
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20. GÖNÜL DOSTLARIMA  
 
Goncalarım çiçek açmış 
Görmeye gelsin dostlarım 
Gönül kapısını açtım 
Girmeye gelsin dostlarım 
 
Sizlere olmazsa zahmet 
Düğüne gelmeniz nimet 
Çiçeklerden demet demet 
Dermeye gelsin dostlarım 
 
Ozan Hüseyin'im öze 
Gülleri gönderdim size 
Ahmet'imle Suna kıza 
Vermeye gelsin dostlarım 
 

13 Temmuz 2000 
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21. DAĞLARIMA SEVDALIYIM 
 
Gönül kuşum havalandı 
Ben dağlara sevdalıyım 
Seven sevdiğine yandı 
Ben dağlara sevdalıyım 
 
Hele bahar geldiği an 
Her canlıya gelir derman 
Dağlarımdır gerçek sevdam 
Ben dağlara sevdalıyım 
 
Kul verince kula acı 
Oralar derdin ilacı 
Her faniye olur hancı 
Ben dağlara sevdalıyım 
 
Zümrüt gibi Gökçe Dağ’ım 
Karşısında Akça Dağ’ım 
Hayranıyım ben dağların 
Ben dağlara sevdalıyım 
 
Açar çiçek oymak oymak 
Anı toplar yaprak yaprak 
Cana can katarken toprak 
Ben dağlara sevdalıyım 
 
Ozan Hüseyin n’eyledi 
Böylece gönül eyledi 
Söyleyen doğru söyledi 
Ben dağlara sevdalıyım 
 

12 Kasım 2000
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22. NİYAZ 
 
Ne geldiyse senden geldi 
Yine sana şükreyledim 
Kaderime boyun eğdim 
Yine sana şükreyledim 
 
Dertlere derman olmadı 
Gönlüme ferman olmadı 
Ekinim harman olmadı 
Yine sana şükreyledim 
 
Tıpkı Yunus oldum sana 
Yöneldim yüce makama 
Sabırı  vurdum harmana 
Yine sana şükreyledim 
 
Eyüp gibi sabır dedim 
Elbet sonu kabir dedim 
Bu Allah’tan emir dedim 
Yine sana şükreyledim 
 
Hep sabırla düştüm yola 
Zindanlarda verdim mola 
Muhtaç olsam da hasıra 
Yine sana şükreyledim 
 
Yakup Yusuf için yandı 
Firavun mala aldandı 
Nemrut kendin Tanrı sandı 
Yine sana şükreyledim 
 
Hüseyin miskindir ama 
Sığınmıştır Yaradan’a 
Bağlı kalarak Kur'an’a 
Yine sana şükreyledim 
 

10 Şubat 1996
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23. BEN TÜRK’Ü SEVERİM  
 
Türkiye’min türküsüyle 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
Vatan millet ülküsüyle 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 
Oğuz Han’dan Alpaslan’a 
Üç kıtadan dört bir yana 
Kızılelma Varna Tuna 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 
Azerbaycan  Kerkük Musul 
Kırım Kafkas belli asıl 
Dede Korkut sazlı fasıl 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 
Orta Asya Türkmenistan 
Çeçenistan Moğolistan 
Alperenler yazar destan 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 
Laz’ı Kürt’ü Çerkez  Türk’ü 
Nedir bunun benden farkı 
Dünyada dönen Türk çarkı 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 
Başbuğ’um öldüğü zaman 
Damarımda donmuştu kan 
Düşündükçe zaman zaman 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 
Ozan Hüseyin taşladı 
Mecliste isyan başladı 
Devleti Rahşan tuşladı 
Ben Türk’üm Türk’ü severim 
 

10 Aralık 2000
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24. ZIR CAHİLLER  
 
Zır cahiller tatlı kelam 
Bilir ise şerefsizim 
Şartlı kafa doğru sözden 
Alır ise şerefsizim 
 
Boş yere gitti Mustafa 
Namazına durduk safa 
Korkmasın bunlar insafa 
Gelir ise şerefsizim 
 
Ben ağlarım için için 
Yurdum öksüz sanma niçin 
Maddeciler vatan için 
Ölür ise şerefsizim 
 
Ozan Hüseyin mi gamsız 
Müslüman olmaz imansız 
İslam Türksüz Türk İslamsız 
Olur ise şerefsizim 
 

1982



 105

25. ARIYORUM 
 
Gönül sana çok sevdalı 
Gülüm seni arıyorum 
Aslı'nın Kerem'e döndüm 
Gülüm seni arıyorum 
 
Topraklar su bekler gibi 
Derdime dert ekler gibi 
Arı çiçek koklar gibi 
Gülüm seni arıyorum 
 
Bülbül goncanın peşinde 
Seherde gülün başında 
Her gün görürüm düşümde 
Gülüm seni arıyorum 
 
Koyun kuzusunu arar 
Kuşlar yuvasını sorar 
İçimi bir gaflet sarar 
Gülüm seni arıyorum 
 
Yolumu yitirdim dağda 
Bülbüller goncada bağda 
Akça Dağ’da Gökçe Dağ’da 
Gülüm seni arıyorum 
 
Hüseyin'im dertli başım 
Kalmadı çürüdü dişim 
Elliyi geçiyor yaşım 
Gülüm seni arıyorum 
 

21 Mart 1998
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26. YASLI BAYRAMIM  
 
Yine geldi bayram günü 
Ben yastayım yastayım ben 
Kimler ağlar kimler güler 
Ben yastayım yastayım ben 
 
İki bin yılında n’oldu  
Anamın gülleri soldu 
Olanlar bizlere oldu 
Ben yastayım yastayım ben 
 
Kalmadı gidecek yerim 
Ne anam var ne pederim 
Ben bunlara kader derim 
Ben yastayım yastayım ben 
 
Bu sene anam da öldü 
Seven dostlarım üzüldü 
Dizimin bağı çözüldü 
Ben yastayım yastayım ben 
 
Gözlerimde kalmadı yaş 
Yakar beni bunca telaş 
Bitiyorum yavaş yavaş 
Ben yastayım yastayım ben 
 
Bu bayramda böyle geçer 
Sırası gelenler göçer 
Ozan Hüseyin'im naçar 
Ben yastayım yastayım ben 
 

27 Aralık 2000
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27. BEN KÖYÜMDE ÇOBAN İKEN  
 
Mutlu bir yuvamız vardı 
Ben köyümde çoban iken 
Gençliğimde ilkbahardı 
Ben köyümde çoban iken 
 
Davar sığır koyun kuzu 
Şükrettirdi bana azı 
Ninenin görmezdi gözü 
Ben köyümde çoban iken 
 
Ne güzeldi Kuzgun beli 
Açar Gökçe Dağ’ın gülü 
Gül çağırırdı bülbülü 
Ben köyümde çoban iken 
 
Dağlarım verirdi neşe 
Ruhum kaynardı güneşe 
Dağ bayırda kalka düşe 
Ben köyümde çoban iken 
 
Söyle Hüseyin'im söyle 
Geçer ömür gider böyle 
O zaman yoktu mesele 
Ben köyümde çoban iken 
 

1985 
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28. KADERİN SİLLESİ 
 
Gönül kapımı kırdılar 
Gir Muhammed’i  seversen 
Perişandır şu hâlimi 
Gör Muhammed’i seversen 
 
Yaradan’ım verdi canı 
Damara emreder kanı 
Sinemde gönül yaramı 
Sar Muhammed’i seversen 
 
Bedenimde azdı yara 
Lokman Hekim olmaz çare 
Gel de uğra ara sıra 
Sor Muhammed’i seversen 
 
Geldi gider oldu hancı 
Seyircidir kardeş bacı 
Ozan Hüseyin'e acı 
Var Muhammed’i seversen 
 

05 Kasım 2000 
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29. ALIR MISIN 
 
Karlı dağlar kucağına 
Varsam beni alır mısın 
Gönülden kara sevdalın 
Olsam beni alır mısın 
 
Dereler çağlar akarken 
Kır çiçeklerin kokarken 
Arıların bal çekerken 
Bulsam beni alır mısın 
 
Yorulmasam da versem mola 
Sular içsem kana kana 
Can katarken nice cana 
Kalsam beni alır mısın 
 
Gönül sevdamın nakışı 
Öldürür beni bakışı 
Yükseklerde huma kuşu 
Olsam beni alır mısın 
 
Ozan Hüseyin ömürle 
Ateşi sönen kömürle 
Hak’tan gelecek emirle 
Ölsem beni alır mısın 
 

28 Ocak 2000



 110

30. ELA GÖZLÜM 
 
Ela gözlüm hasretinle 
Hayalimi düş eyledin 
Mevsimleri unutturdun 
Baharımı kış eyledin 
 
Ah neyleyim duymaz beni 
Gönül arzuluyor seni 
Kerem  Aslı gibi beni 
Bazı bazı hoş eyledin 
 
Arı oldum bal arattın 
Tutunacak dal arattın 
Bülbül oldum gül arattın 
Gözlerimde yaş eyledin 
 
Mevsim kışı sollar oldu 
Kar eriyip göller oldu 
Tomurcuktu güller oldu 
Dikenine eş eyledin 
 
Hüseyin'i dara attın 
Bir derdime bin dert kattın 
Sevdam ile güreş tuttun 
Her yanımı hış eyledin 
 

21 Şubat 2000 
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31. YELE VERDİN 
 
Ben n’eyledim felek sana 
Beni elden ele verdin 
Saman eyledin savurdun 
Rüzgar ile yele verdin 
 
Varamadım ben sırrına 
Gücüm yetmedi zoruna 
Kaldım sürüne sürüne 
Neden beni köle verdin 
 
Ben kaçtım azgın azıdan 
Kuduzdan zalim tazıdan 
Ayırdın bizi kuzudan 
Yollarımı çöle verdin 
 
Hüseyin yandı dillerden 
Elim kanadı güllerden 
Haber gelmiyor döllerden 
Göz yaşımı sele verdin 
 

1985
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32. BAHÇE  
 
Görmek gerek bu diyarı 
Elide güzel Bahçe’nin 
Ilgıt ılgıt seher vakti 
Yeli de güzel Bahçe’nin 
 
Aşar Aslanlı’dan yolu 
Bükülmez bileği kolu 
Öz Türkçeden Anadolu 
Dili de  güzel Bahçe’nin 
 
Akça Dağ’ın Gökçe Dağ’ın 
Zümrüt yeşili bağların 
Çevresinde yaylaların 
Seli de güzel Bahçe’nin 
 
Ozan Hüseyin'im naçar 
Kötüler gerçekten kaçar 
Zamanı gelince açar 
Gülü de güzel Bahçe’nin 
 

11 Nisan 1994
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33. FELEĞİN OYUNU 
 
Zalim felek nettim sana 
Kızdın gittin kızdın gittin 
Ben uzandım sen uzadın 
Üzdün gittin üzdün gittin 
 
Yollarıma oldun duman 
İş karıştı hâller yaman 
Pires ettin zaman zaman 
Ezdin gittin ezdin gittin 
 
Dolduram derken çilemi 
Viran eyledin hanemi 
Aldın   eline    kalemi 
Yazdın gittin yazdın gittin 
 
Sen biledin hızarını 
Bana yaptın azarını 
Hüseyin'in mezarını 
Kazdın gittin kazdın gittin 

 
09 Ocak 1988
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34. HÜSEYİN 
 
Sene yetmiş Almanya'ya 
Geldi Hüseyin Hüseyin 
Sazın sözün Hak yolunda 
Çaldı Hüseyin Hüseyin 
 
Özü uygun Türk özüne 
Sözü benzer Türk sözüne 
Her ağlayanın yüzüne 
Güldü Hüseyin Hüseyin 
 
Hak’tan gayrisi angarya 
Onda gizlice sır var ya 
Dünya fani  ilim derya 
Daldı Hüseyin Hüseyin 
 
Dostlar gelin beni sorman 
Hakkımda verildi ferman 
Fakire yoksula derman 
Oldu Hüseyin Hüseyin 
 

1985 
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35. KUL HÜSEYİN 
 
Kul düşünse yarınını 
El cemaat ne der bir gün 
Karun kadar mülkün olsa 
Malın mülkün heder bir gün 
 
Azrail gelmeden başa 
Dünya malı girer düşe 
Vurur başın taştan taşa 
Taşlar seni güder bir gün 
 
Hüseyin de kuldur hani 
Samur kürkü ak kefeni 
İmam yursa elbet teni 
Tekbir ile gider bir gün 

 
06 Mayıs 1986 
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36. DOSTLAR  
 
Ömür meyvesini verdi 
Özleri bekliyor dostlar 
Hayırlı olsun demeye 
Sözleri bekliyor dostlar 
 
Ozan Hüseyin'im sazım 
Dostları bekliyor gözüm 
Oğuzhan’la  Zeynep kızım 
Sizleri bekliyor dostlar 
 

4 Kasım 1998
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37. KADER 
 
Güldürmedin bu dünyada 
Yollarımı kestin kader 
Tutunmaya gücüm yetmez 
Kollarımı kestin kader 
 
El açmıştım Yaradan’a 
Ellerim bulandı kana 
Sığındıkça ben Mevla’ma 
Yellerimi kestin kader 
 
Baharımı kışa çaldın 
Kazandım elimden aldın 
El açtım Hakk’a yalvardım 
Dillerimi kestin kader 
 
Ozan Hüseyin Mevla’ya 
İsyankar değilim sana 
Can kurban derken canana 
Dallarımı kestin kader 
 

23 Mart 1998 
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 38. BEYTULLAH'A GİDEN YOL 
 
Her Müslüman’ın içinden 
Özler Beytullah'a gider 
Yaradan’a avuç açar 
Sözler Beytullah'a gider 
 
Hoca çıkar minareye 
Müslüman gider camiye 
Secde eder ya Rab diye 
Dizler Beytullah'a gider 
 
Yola çıkarlar gitmeye 
Mekke’yi tavaf etmeye 
Çöl ortasından hutbeye 
İzler Beytullah'a gider 
 
Ozan Hüseyin'im naçar 
Ellerin Allah'a açar 
İki gözüm yaşlar saçar 
Gözler Beytullah'a gider 
 

21 Mart 1985
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39. ÇOK GÖRDÜLER 
 
Bu cihanda az gülmemi 
Çok gördüler çok gördüler 
Doğruyu doğru bilmemi 
Çok gördüler çok gördüler 
 
El açarken Yaradan’a 
Derman dedim yana yana 
Mevla’m verdi onu bana 
Çok gördüler çok gördüler 
 
Geçinirken acı tatlı 
Yaya kaldım eller atlı 
Yapam derken bir tek katlı 
Çok gördüler çok gördüler 
 
Yanlışları ayırırken 
Yoksulları kayırırken 
Öksüz yetim doyururken 
Çok gördüler çok gördüler 
 
Hüseyin der bu çok acı 
Kapıyı kapamış hancı 
Derdime derman ilacı 
Çok gördüler çok gördüler 
 

20 Şubat 1988 
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40. HERŞEY ALLAH'A SESLENİR  
 
Bir tohuma nazar eyle 
Biter Allah'a seslenir 
Ağaç olur kuşlar konar 
Öter Allah'a seslenir 
 
Dallar büyür meyve verir 
Her yaşayan canlı ölür 
Müslümanlar oruç olur 
Tutar Allah'a seslenir 
 
Arılarda vardır bir hâl 
Toplanırlar tomar tomar 
Damla damla peteğe bal 
Katar Allah'a seslenir 
 
Hüseyin'in nazarında 
Canlı toprak üzerinde 
Ölülerde mezarında 
Yatar Allah'a seslenir 
 
 

26 Mayıs 1983
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41. GÖNÜL ARZUSU 
 
Deli dolu şu dağlarda 
Gezsem gönül uslanmıyor 
Her derdi cefayı çeker 
Kızsam gönül uslanmıyor 
 
Her cefaya alışmadan 
Toz toprağa karışmadan 
Azrail ile buluşmadan 
Yazsam gönül uslanmıyor 
 
Kötülerden çok aldım ders 
Söylemekten bitti nefes 
Bülbül oldum yaptım kafes 
Salsam gönül uslanmıyor 
 
Hep istedi bilmem niçin 
Sonunda yoldurdu saçım 
Ozan Hüseyin'den paçın 
Alsam gönül uslanmıyor 
 

Şubat 1995
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42. ÇOK GEÇ 
 
Parmaklıklar arkasından 
Vah başıma taş geliyor 
Göz pınarım çağlar oldu 
Damla damla yaş geliyor 
 
Bahar dedim karlar yağdı 
Seller gelip beni boğdu 
Has bahçemiz viran oldu 
Yaz gelmeden kış geliyor 
 
Hani mutlu yıllar nerde 
Düşürdüler beni derde 
Varabilsem ana yurda 
On dört sene düş geliyor 
 
Kullar anlamıyor merdi 
Soranım yok azgın derdi 
Kalleşler arkadan vurdu 
Bilmeyene hoş geliyor 
 
Gönül sevdiğin arıyor 
Uçan kuşlardan soruyor 
Sıla aşkıyla ölüyor 
Her şey bana boş geliyor 
 

08 Aralık 1983 
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43. GÜCÜM YETMİYOR  
 
İçimdeki gizli derdi 
Açmaya gücüm yetmiyor 
Kanatlarım kana battı 
Uçmaya gücüm yetmiyor 
 
El âlemden nedir farkım 
Sonuçta dönmüyor çarkım 
Satam dedim evim barkım 
Göçmeye gücüm yetmiyor 
 
Beni hedef aldı bir can 
Gözler ağlar döker mercan 
Gönül ister tütsün bacam 
Kaçmaya gücüm yetmiyor 
 
Yaprağımda gonca gülü 
Seher vakti gör bülbülü 
Özlüyorum Mavi Göl’ü 
İçmeye gücüm yetmiyor 
 
Ozan Hüseyin'im kinim 
Kinime mânidir dinim 
Tarlamda kaldı ekinim 
Biçmeye gücüm yetmiyor 

 
25 Şubat 1996
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44. TÜRKÜ TÜRK’Ü SESLENİYOR  
 
Bir dönüp baktım geriye 
Yaylar Türk’ü sesleniyor 
Alperenler iz bırakmış 
Dağlar Türk’ü sesleniyor 
 
Ozanlar söyler beyitler 
Erenler koca seyitler 
At sırtında koç yiğitler 
Beyler Türk’ü sesleniyor 
 
Özler ağlar yana yana 
Düşündükçe yetti cana 
Varna Musul koca Tuna 
Çağlar Türk’ü sesleniyor 
 
Ozan Hüseyin'im bakmış 
Gerçekler özünü yakmış 
Kahvenin hatırı kalkmış 
Sağlar Türk’ü sesleniyor 
 

07 Ocak 1995
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45. VAR OLMANIN ÖTESİ 
 
Ömür tarlasına tohum 
Ekiyorum yavaş yavaş 
Zaman ile mahsulini 
Çekiyorum yavaş yavaş 
 
Nice aylar yıl oluştu 
Aylarım yıla kavuştu 
Ömür bulmaya çalıştı 
Bakıyorum yavaş yavaş 
 
Dünya fani hayat yalan 
Görülmemiş bâki kalan 
Emir buyurmuş Yaradan 
Çakıyorum yavaş yavaş 
 
Ana baba kardeş bacı 
Oğul verir tatlı acı 
Sonu ölüm yok ilacı 
Bıkıyorum yavaş yavaş 
 
Ozan Hüseyin'im ahmak 
Düşüyorum yaprak yaprak 
Altmışa var üç basamak 
Çöküyorum yavaş yavaş 
 

19 Nisan 2002 
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46. ANA HAKKINI HELAL ET 
 
Zindanlarda yatıyorum 
Ana hakkını helal et 
Günden güne bitiyorum 
Ana hakkını helal et 
 
Dokuz ay taşıdın beni 
Allah verdi tatlı canı 
Dağıttım olan kervanı 
Ana hakkını helal et 
 
Büyüttün saldın gurbete 
Analar layık hürmete 
Bu yolun sonu ahrete 
Ana hakkını helal et 
 
Yaşım yaklaştı kırkına 
Yenice vardım farkına 
Düştüm feleğin çarkına 
Ana hakkını helal et 
 
Saçlarım bembeyaz oldu 
Güllerime baykuş kondu 
N’oldu bize anam n’oldu 
Ana hakkını helal et 
 
Kelepçe sıktı kolumu 
Düşünce büktü belimi 
Yitirdim gayrı yolumu 
Ana hakkını helal et 
 
Hüseyin'in sana kurban 
Kalmadı dizimde derman 
Canımı almadan Mevla’m 
Ana hakkını helal et 
 

12 Aralık 1983
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47. YOK OLAN UMUTLAR 
 
Başbuğ’umun ölüm günü 
Bu davaya yazık oldu 
Bu davamız bitmez derdik 
Bu davaya yazık oldu 
 
Kula boyun eğmez idik  
Mazlumlara değmez idik 
Öldürseler ölmez idik 
Bu davaya yazık oldu 
 
Sızıntıdan göle döndük 
Zaman geldi sele döndük 
El âleme kula döndük 
Bu davaya yazık oldu 
 
Ülküsüyle harekete 
Şeytan girdi berekete 
O mukaddes emanete 
Bu davaya yazık oldu 
 
Unutuldu bunca değer 
Yıllar boşa geçmiş meğer 
Hak edilen buysa eğer 
Bu davaya yazık oldu 
 
Ermiş gibi aklanırdık 
Yiğit gibi paklanırdık 
Çiçek gibi koklanırdık 
Bu davaya yazık oldu 
 
Unutuldu laflarımız 
Tükenmiyor gaflarımız 
Param parça saflarımız 
Bu davaya yazık oldu 
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Gördüğümüz dar ağacı 
Düşündükçe girer sancı 
Acı gören kardeş bacı 
Bu davaya yazık oldu 
 
 
Ozan Hüseyin kaderim 
Sık dişini Allah kerim 
Helal değil alın terim 
Bu davaya yazık oldu 

04 Nisan 2002
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48. CAHİLLERİN ÇEKTİRDİKLERİ 
 
Cahiller eline düştüm 
Dölü bana düşman oldu 
Her anımı zindan etti 
Dünü bana düşman oldu 
 
Taşımaktan bezdim canı 
Bilmiyorum şu hatamı 
Karıştırıyor kafamı 
Günü bana düşman oldu 
 
Haya tarlası delinmiş 
Kimi dul kimi gelinmiş 
Yazı turası silinmiş 
Gönü bana düşman oldu 
 
Ozan Hüseyin şaşmayan 
Çağlayan ama taşmayan 
Müslüman’a yakışmayan 
Dini bana düşman oldu 
 

27 Haziran 1996
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49.  HATA 
 
Öz yurdunda vatanında 
Türkler Türk’e düşman oldu 
Erler kaza meydanında 
Türkler Türk’e düşman oldu 
  
Bir yanından bir yanına 
Edirne'den git Van’ıma 
Azerbaycan Kafkas Tuna 
Türkler Türk’e düşman oldu 
 
Irak'ta Türkmenler yanar 
Kerkük Musul gör kan ağlar 
Çizmesi kanlı ağalar 
Türkler Türk’e düşman oldu 
 
İç düşman kuyu kazarlar 
Kalemler kanlı yazarlar 
Medyada hain hızarlar 
Türkler Türk’e düşman oldu 
 
Hainler içte gezerken 
Basın çarpıtıp yazarken 
Ankara uyur gezerken 
Türkler Türk’e düşman oldu 
 
Bir gün hesap sorulurken 
Akan sular durulurken 
O kalemler kırılırken 
Türkler Türk’e düşman oldu 
 
Ozan Hüseyin’im netsin 
Bu vatanı terk mi etsin 
Bırakın bu baca tütsün 
Türkler Türk’e düşman oldu 
 

01 Mayıs 1995 
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50. YARADAN YARATIRKEN 
 
Sen yarattın yüce Mevla 
Kullar kula düşman oldu 
Tatlı kelam söylemeyen 
Diller dile düşman oldu 
 
Kainatı uçtan uca 
Nimet verdin bunca aça 
Kur'an ile gelen güce 
Dinler dine düşman oldu 
 
Sarı esmer rengarenk kul 
Yönelenler bulur huzur 
Kul kullardan arar kusur 
Kimler kime düşman oldu 
 
Kul Hüseyin'i şaşırdın 
Ham idim beni pişirdin 
Cini şeytana düşürdün 
Cinler cine düşman oldu 

 
10 Ağustos 2000 
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51. BİZİM HAİNLERE BİZİ BÖLENLERE 
 
Dost sandığım dostlarımdan 
Diller beni yakar oldu 
Acı sözden içim yanar 
Seller beni yakar oldu 
 
Gönlümüzü açtık sana 
Yeter artık değdi cana 
Çok dokunuyor kanıma 
Eller beni yakar oldu 
 
Düşman sözünü duymuyom 
Çoğunu dosttan saymıyom 
Alevler ile yanmıyom 
Yeller beni yakar oldu 
 
Ozan Hüseyin’i sorman 
Dost yarası aldım sarman 
Üç hilâl derdime derman 
Güller beni yakar oldu 
 

13 Şubat 1994
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52. ÖMRÜN UNUTTURDUKLARI  
 
Zaman çarkı boşa döndü 
Beni bana unutturdu 
Yarınımda umut vardı 
Dünü bana unutturdu 
 
Diken verdi dal oluştu 
Bahar yaz ile buluştu 
Bülbül gülüne kavuştu 
Kini bana unutturdu 
 
Her mevsimin sonu bir kış 
Viran yurtta öter baykuş 
Geçmişime birken bakış 
Ünü bana unutturdu 
 
Acı tatlı geçen yıllar 
Dikenin verdiği güller 
Goncadan uçan bülbüller 
Günü bana unutturdu 
 
Ozan Hüseyin Türküyle 
Bu can kurbandı ülküyle 
Doğu batısı şarkıyla 
Seni bana unutturdu 
 

08 Şubat 2001 
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53. TÜRKLERİN TÜRKEŞİ ÖLDÜ 
 
Dört Nisan gece yarısı              
Türklerin Türkeş’i öldü 
Üç hilâl yarıya indi      
Ülkücünün başı öldü    
Türklerin Türkeş’i öldü   
 
Doksan yedi Nisan ayı  
Azrail çekmişti yayı    
Yasa boğdu Ankara'yı               
Ülkücünün başı öldü  
Türklerin Türkeş’i öldü 
 
Gönül  veren oldu hasta   
Türk elleri kara yasta  
Haber duyurdu Avrasya   
Ülkücünün başı öldü    
Türklerin Türkeş’i öldü   
 
Göğe yükseldi ağıtlar   
Çırpındılar asenalar    
Başın sağ olsun bozkurtlar           
Ülkücünün başı öldü    
Türklerin Türkeş’i öldü  
 
Yıllarca vermişti savaş 
Anlaşıldı yavaş yavaş 
Kendine gel be arkadaş 
Ülkücünün başı öldü 
Türklerin Türkeş’i 
 
Çağladı ülkü deryası    
İstanbul’la Ankara'sı   
Bu yas Başbuğ’umun yası 
Ülkücünün başı öldü 
Türklerin Türkeş’i öldü 
 
Hüseyin yitirdi derman 
Allah'tan gelmişti ferman 
Bu can da bu yola kurban 
Ülkücünün başı öldü    
Türklerin Türkeş’i öldü   

04 Nisan 2002
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ON BİR HECELİ ŞİİRLER 
 
54. CAN BABA 
 
Gaflet uykusundan yeni uyandım 
Hasretin yakıyor gayrı can baba 
Düşündüm ağladım hıçkırdım yandım 
Seni hayalimde gördüm dün baba 
 
Gün geçtikçe ateş düşer özüme 
Ağlıyorum uyku girmez gözüme 
Kurban olam ayağının tozuna 
Yollarını gözlüyorum ben baba 
 
Oğlun Hüseyin'in düştü acıya 
Anlatamam kardeş ile bacıya 
Gel derman ol içimdeki sancıya 
Şimdi bilmem neredesin sen baba 
 

23 Haziran 1987 



 136

55. ANADOLU’MDA 
 
Güneşi ararken gurbet ellerde 
Yine bahar geldi Anadolu'mda 
Göçmen kuşlar sökün etti oraya 
Bütün yüzler güldü Anadolu’mda 
 
Kimi tarlasında deşer çalışır 
Koyun kuzu birbirine karışır 
Ergen kızlar sevdiğiyle buluşur 
Düğün dernek doldu Anadolu'mda 
 
Toroslar bambaşka Bürücek başka 
Almanpınarı’nda olaydım keşke 
Gökçe Dağ’da açtı mavi menekşe 
Kar suyunu çekti Anadolu'mda 
 
Duman kar üstünde Hacı Dağı’nda 
Bizi bekleyen var Kıraç köyünde 
Osmaniye Bahçe Haruniye’de 
Anam bacım orda Anadolu'mda 
 
Ozan Hüseyin de geldi oradan 
Eti kemiğiyle öz vatanından 
Gavur Dağları’ndan ya Çolaklı’dan 
Gurbet bizi aldı Anadolu’mdan 

 
28 Mart 1985 
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56. YAZ AYLARINDA  
 
Tabiata akıl fikir ermiyor 
Lale sümbül açar yaz aylarında 
Kelebekler uçar arı bal yapar 
Kokuların saçar yaz aylarında 
 
Gönüllere huzur kalplere neşe 
İlkbaharla canlar koşar güneşe 
Türkmen yaylasında Fadime Ayşe 
Sevdiklerin seçer yaz aylarında 
 
Türkmen kızı katar eder mayayı 
Giyinir sırmalı allı çulhayı 
Davullu zurnalı düğün alayı 
Konar konar göçer yaz aylarında 
 
Bahar ile yazlar gelip geçerse 
Gönül kuşum kafesinden uçarsa 
Hüseyin'e dost kapısın açarsa 
Bir tas ayran içer yaz aylarında 
 

07 Temmuz 1986
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57. ULUSÇA DÜŞMAN KARDEŞLER 
 
Şanlı bir ulustuk nazar mı değdi 
Ayrılmış fikirler el başka başka 
Aynı konuşurduk aynı söylerdik 
Değişmiş kelamlar dil başka başka 
 
Geçmiş unutulup kalmadan bir an 
Ulu hakanlara diz çöktü cihan 
Çabuk unutuldu nice kahraman 
Nankörler acımaz kul başka başka 
 
Biri Doğu diyor öbürü Batı 
Çokları unutmuş atı avradı 
Dişi eşkıyalar çekmiş kır atı 
Dolaşır dağlarda dul başka başka 
 
Hüseyin der çarka düştük düşeli 
Düşmanlar sevinçli Moskof neşeli 
Özgürlük istiyor eli maşalı 
Onlar sırta gider yol başka başka 
 

24 Temmuz 1987
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58. AŞK VE SEVGİ 
 
Sevgi öyle tatlı öyle şirin ki 
Damla damla öze akışı başka 
Gönül çiçekleri aşk bahçesinde  
Seher yeli ile kokuşu başka 
 
İnsana haz verir çehreyi sima 
Gözden kalbe girer saplanır kama 
Ilık ılık akar gider damara 
Yol bulup dışarı çıkışı başka 
 
Aşk bir güle benzer gönül bülbüle 
Sevda âşıkına çektirir çile 
Bu dünyada varamazsa menzile 
Ömür ağacının çöküşü başka 
 
Her kul anlayamaz bu nasıl sevgi 
Düşmeyen duymuyor âşıka saygı 
Bu bir Hak vergisi çok derin duygu 
İnsanın ömrünü söküşü başka 
 
Hüseyin bu yolda sende yürüyon 
Aşk yolunda bedenini sürüyon 
Allah’ım  gerçeği sende görüyon 
Beni de bu yola çekişi başka 
 

1985
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59. ŞÜKÜR 
 
Bu canı sen verdin bu beden senin 
Şükrolsun Allah’ım şükrolsun sana 
Alın yazım çile yazmış kaderim 
Şükrolsun Allah’ım şükrolsun sana 
 
Rızkımı gurbetten gösterdin bana 
Bu kısmetin varamadım farkına 
Şaşırdım yolumu düştüm çarkına 
Şükrolsun Allah’ım şükrolsun sana 
 
Bir türlü bilmedim gittiğim yolu 
Yaş kırkından sonra büktürdüm kolu 
El âlem dilinde oldum bir konu 
Şükrolsun Allah’ım şükrolsun sana 
 

26 Şubat 1985 
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60. YALAN 
 
Yalan söylemeyi rehber eyledik 
Şeytanın sözüne uyan uyana 
Çıkar için her gün yalan söyledik 
Söz verip sözünden cayan cay ana 
 
Bilmiyorum böyle nasıl ettik biz 
İleri yerine geri gittik biz 
Fareyi ambara bekçi tuttuk biz 
Çuvalın dibini oyan oyana 
 
Suyu buladanlar pınar başında 
Yetim sesi vardır gözüm yaşında 
Vicdanı kısalar görev başında 
Devletin malını soyan soyana 
 
Buna yetmez senin benim akıllar 
Odun gören merkebini çakıllar 
Ankara'yı çiftlik etti vekiller 
Herkes hayvanını yayan yayana 
 
Alnının terini yediği için 
Mazlumun kıçını yuduğu için 
Gerçeklere doğru dediği için 
Ozan Hüseyin'e söven sövene 

 
                                          13 Kasım 1993
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61. BOŞU BOŞUNA 
 
Kaderim ağını örmüş üstüme 
Kulları dost bildim boşu boşuna 
Aradım yoruldum bittim usandım 
Yolları dost bildim boşu boşuna 
 
Leyla'nın Mecnun’a yaptığı hâli 
Özümü dağladı aşkın hayali 
Her seher vaktinde bülbül misali 
Gülleri dost bildim boşu boşuna 
 
Ozan Hüseyin'im çektim kullardan 
Gurbet ellerinden uzun yollardan 
Uzandım tutmaya sağlam dallardan 
Dalları dost bildim boşu boşuna 
 
                                          06 Ocak 1988 
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62. DEDİKODU  
 
Hakk’ın rızasında birleşmek gerek 
Birçok kullar azıyorlar bu sıra 
Dışı dost görünüp içi düşmanlar 
Kuyumuzu kazıyorlar bu sıra 
 
Menfaatçi maske etti vatanı 
Kimse sevmez Hak aşkıyla tüteni 
Dostum gücü yeten gücü yeteni 
İnsafsızca eziyorlar bu sıra 
 
Bilmem senlik benlik kavgası nedir  
Bu millet sapıyor laf bahanedir 
Herkes birbirinin aleyhindedir 
İnsanlıktan azıyorlar bu sıra 
 
Kimseden çekinme Allah'a eğil 
Bu dünya fanidir aç gözün oğul 
Kardeş dedikodu kurtuluş değil 
Aramızı bozuyorlar bu sıra 
 
Çile çeker Alperenler tutsaklar 
Sabredelim ağarıyor şafaklar 
Paralı ajanlar imanı yoklar 
Aramızda geziyorlar bu sıra 
 
Gelen tehlikeyi bildiği için 
Her darbeden bir ders aldığı için 
Her zaman gerçekçi olduğu için 
Hüseyin'e kızıyorlar bu sıra 
 

1980 
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63. ÇUKUROVA'YA 
 
Gurbet ellerinde göz pınarlarım 
Akar gider bizim Çukurova 'ya 
Her sabah her akşam gönül treni 
Çeker gider bizim Çukurova'ya 
 
Bin hayal uğruna dalınca gözler 
Od düşer içime dağlanır özler 
Feryat figan ile ağzımdan sözler 
Çıkar gider bizim Çukurova 'ya 
 
Gözümden dökülen damla damla yaş 
Huzurum Mecnun’dur talihim ayyaş 
Âdemoğlu fani dünyaya telaş 
Eker gider bizim Çukurova 'ya 
 
Kader yükü kambur eder belimi 
Bülbül oldum arıyorum gülümü 
Vallahi billahi cefa ömrümü 
Söker gider bizim Çukurova 'ya 
 
Şu dünyada bulamadım eşimi 
Zalimlere siper ettim döşümü 
Ozan Hüseyin der mezar taşımı 
Diker gider bizim Çukurova'ya 
 

1985 
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64. UÇA UÇA GELDİM 
 
Yirmi üç Mart bin dokuz yüz yetmişte 
Göçe göçe geldim şu Almanya 'ya 
Yoksulluktan fakirlikten bıkmıştım 
Kaça kaça geldim şu Almanya 'ya 
 
Anayı babayı bıraktım nerde 
Bana gurbet çıktı şansta kaderde 
Gözyaşı dökerek kaldı pederde 
Geçe geçe geldim şu Almanya 'ya 
 
On yıl sonra kaybeyledim pederi 
Karaymış garibin kötü kaderi 
Doldurdum içime acı kederi 
İçe içe geldim şu Almanya 'ya 
 
Hüseyin der şimdi n’oldu hâlimiz 
Mahpus damlarına düştü yolumuz 
Bir kargaya dünek oldu gülümüz 
Uça uça geldim şu Almanya 'ya 
 

1985 
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65. GÜLENDE GÜLMEYENDE  
 
İnsanoğlun dost bilerek elini 
Verenlerde pişman vermeyenlerde 
Namert bağlarından goncayı gülü 
Derenlerde pişman dermeyenlerde 
 
Her insan düşerken kader çarkına 
Düşmeden varamaz bunun farkına 
Altına ziynete samur kürküne 
Erenlerde pişman ermeyenlerde 
 
Baş kaldırıp yükseklere bakanı 
Yüksekten çağlayıp engin akanı 
Nice masumların boynun bükeni 
Görenlerde pişman görmeyenlerde 
 
Mal mülk diyen gerçekleri görmeyen 
Yoksulların yarasını sarmayan 
Kötülerin içlerine girmeyen 
Girenlerde pişman girmeyenlerde 
 
Kimi değer verir mala ziynete 
Laf kâr etmez materyalist mihnete 
Çoğu mark peşinde düştü gurbete 
Gelenlerde pişman gelmeyenlerde 
 
Hüseyin kaderle aştı arayı 
Arıyorum bulamıyom sılayı 
Neyleyim ben gayrı yalan dünyayı 
Gülenlerde pişman gülmeyenlerde 
 

Mart 1985 
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66. EN YAKINLARIM  
 
Bir namedir aldım bizim ellerden 
Bellidir durumlar hâl perde perde 
Selama sevgiye vergi bağlanmış 
Bahane ararsan dil perde perde 
 
Üç beş kelimeyle bir kaçta hece 
Meğer mektuplardan belli netice 
Bana hep karanlık gündüz ve gece 
Güneş penceremde yel perde perde 
 
Yaşlar süzülünce indi çeneye 
Bir of çektim birde vurdum sineye 
Sebep ocağına baykuş tüneye 
Namert belli değil kul perde perde 
 
Bir bedendik dokuz dala ayrıldık 
Yedi canlı bir cevherden yoğrulduk 
Diyar diyar gurbet gurbet savrulduk 
Beden parça parça kol perde perde 
 
Hüseyin kudurma el çekmez nazı 
Her biri bir yerde dört görpe kuzu 
Bana dert ortağım gariban sazı 
Bozdular düzenin tel perde perde 
 

14 Haziran 1986 
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67. BİR KERE 
 
İsyan edemem ki sana Allah'ım 
Ben garibi güldürmedin bir kere 
Dost ararım düşman çıkar karşıma 
Gerçek yanlış bildirmedin bir kere 
 
Kime el uzatsam boşta kalıyor 
Doğru dediklerim yanlış oluyor 
Her kötülük yine beni buluyor 
Göz yaşımı sildirmedin bir kere 
 
Düşüne düşüne ağardı başım 
Sıkmadan çürüdü ağzımda dişim 
Ben kula acıdım dedim kardeşim 
Doğru yolu buldurmadın bir kere 
 
Ozan Hüseyin'im bağlandı yolum 
Beni sen yarattın ben sana kulum 
Oğul balı bana tatlı bir ölüm 
Neden beni öldürmedin bir kere 
 

Nisan 1985
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68. KARA KADER 
 
Karardı kaderim değişti yazım 
Hâl oldu gidemem bizim ellere 
Dostlarım vefasız insanlar zalim 
El oldu gidemem bizim ellere 
 
Kazancım kalmadı acıdır aşım 
Marifet bilmezden belada başım 
Gizli gizli çağlar akar gözyaşım 
Sel oldu gidemem bizim ellere 
 
İrfanı bozuktan aldığım yara 
Derman umuduyla düştüm dağlara 
Ömür çınarını verdim hızara 
Sal oldu gidemem bizim ellere 
 
Hüseyin dövünür yanar özleri 
Yavrular sılada ağlar gözleri 
Babamın azarlı acı sözleri 
Bal oldu gidemem bizim ellere 
 

03 Mayıs 1986 
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69. SÜRGÜN 
 
Gurbetin çilesi zindan hayatım 
Bitti gidiyorum bizim ellere 
Kanuna uydurup polis dışarı 
Attı gidiyorum bizim ellere 
 
On sekiz Nisanda kurtuluş günü 
Uttum yılları unuttum dünü 
Davullu zurnalı sevgi düğünü 
Öttü gidiyorum bizim ellere 
 
Kodes damlarının uzun gecesi 
Gözyaşı ıstırap yok eğlencesi 
Yıkılan hanemin yeni bacası 
Tüttü gidiyorum bizim ellere 
 
Ozan Hüseyin der gerçekler acı 
Bulunmaz bu derdin yoktur ilacı 
Meyvesini vermiş ömür ağacı 
Yetti gidiyorum bizim ellere 
 

05 Mart 1988
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70. NİYE 
 
Şu yalan dünyada ölüm var iken 
Bu zalimlik niye düşmanlık niye  
Fitne yetiştirip zalimlik eken  
Bu zalimlik niye  düşmanlık niye  
 
Nefis ön saflara gelip oturmuş 
Madde hırsı insanlığı bitirmiş 
Bazıları götürdükçe götürmüş 
Bu zalimlik niye  düşmanlık niye 
 
Kabristan her kula mezar oldukça 
Oraya girenler orda kaldıkça 
Sırası gelenler mutlak öldükçe 
Bu zalimlik niye  düşmanlık niye  
 
Dünya malı ile doymayan kullar 
Emirler yağdıran susmayan diller 
Dikenler içinde yetişen güller 
Bu zalimlik niye  düşmanlık niye  
 
Her gün güneş doğup akşam batıyor 
Toprak doğurduğun geri yutuyor 
Tüten baca nere kadar tütüyor  
Bu zalimlik niye  düşmanlık niye  
 
Kul Hüseyin Mevla’sının kuludur 
Yaşıyorsa belki yarın ölüdür 
Kara toprak her canlıyı çürütür 
Bu zalimlik niye düşmanlık niye  
 

30 Kasım 2000 
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71. GÖKÇE DAĞ’IN SEVDASI 
 
Yaz bahar ayları gelip çatınca 
Yağmurların sele döner Gökçe Dağ 
Süzülür suları iner ovaya 
Buğdaycık’ta göle döner Gökçe Dağ 
 
Kozoluk’ta lale sümbül açarken 
Doruğunda karga kuzgun uçarken 
Yaylacılar yaylasına göçerken 
Tepelerin yola döner Gökçe Dağ 
 
Gönül arzularken varmaya sana 
Bu sevdadır derman olur yarama 
Direndikçe direniyom zamana 
Haftaların yıla döner Gökçe Dağ 
 
Yıl deyince nice yıllar geçiyor 
Zamanı gelenler konup göçüyor 
İlkbaharda çeşit çeşit açıyor 
Çiçeklerin güle döner Gökçe Dağ 
 
Hüseyin‘i Çolaklı’dan çağırdın 
Kara sevdan ile yaktın kavurdun 
Harman oldum saman ettin savurdum 
Her bir yanın yele döner Gökçe Dağ 
 

                 20 Mart 2001
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72. KÖROĞLU’NA SELAM 
 
Benden selam olsun koç Köroğlu’na 
Çamlıbellerinde ağaç kalmadı 
Kalleşler türedi namertler çıktı 
Yiğitçe alınan o paç kalmadı 
 
Sen tüfek demiştin o zaman öyle 
El aya yürüdü ordan Merih'e 
Senin destanların geçti tarihe 
Cenk ile aldığın haraç kalmadı 
 
Yiğitler çekildi er meydanından 
Alpler bezer oldu tatlı canından 
Meydanda ıslanan düşman kanından 
Postalını diken saraç kalmadı 
 

05 Mart 1987 
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73. ÜLKÜ SEVDASI 
 
Ülkü denen bir güzele tutuldum 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı 
Yıllarca peşinden koştum yoruldum 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı 
 
Türkmen ellerini gezdi dolaştı 
Şahlandı Altay’ı Tuna’yı aştı 
Bu garip sevdalı yollara düştü 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı 
 
Tuna’ya Varna’ya Bosna'ya vardı 
Azeri yurdunu Türkmen’i sordu 
Ağladıkça diyar diyar koşturdu 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı 
 
Sevdamın nakışı ayak izlerim 
Otuz yıldır arar durur gözlerim 
Börteçine olur o son sözlerim 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı 
 
Ülkü benim namusumdur arımdır 
Turan benim damarımda kamındır 
Hüseyin der sevdam can damanındır 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı 
 

20 Ağustos 1995
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74. KÜSKÜN TOROS DAĞLARI 
 
Bir yandan bir yana salmış kolunu 
Kurulmuşta bakar Toros Dağları 
Pamuk tarlasına  Çukurova'ya 
Yorulmuşta bakar Toros Dağları 
 
Yalçın kayalarla zümrüt yaylası 
Soğuktur suları serin havası 
Açmış kollarını Türkmen anası 
Sarılmışta bakar Toros Dağları 
 
Gülek Bağazı’dır geçit menzili 
Bürücek Yaylası gerdanda gülü 
Üstünden aşınca otoban yolu 
Darılmış da bakar Toros Dağları 
 
Ozan Hüseyin'im Toroslar’danım 
Gavur Dağları’nda ana mekanım 
Küsme bana bende sana kurbanım 
Kırılmışta bakar Toros Dağları 
 

30 Mayıs 1986
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75. KADER KURBANLARI KODES DAMLARI 
 
Umut yıldızının bir karanlıkta 
Battığı yerlerdir kodes damları 
Mutlu yuvaları ta temelinden 
Yıktığı yerlerdir kodes damları 
 
Uzaklarda kalan yurdun yuvanın 
Başı pare pare karlı dağların 
Burnuma getirir yel yavruların 
Koktuğu yerlerdir kodes damları 
 
Feryadı figanla yıpranır beden 
Cefanın çamuru yukarı dizden 
Yavrusun yitirip mercanı gözden 
Döktüğü yerlerdir kodes damları 
 
Kula değil Hakk’a açtım elimi 
Kargalara dünek etti gülümü 
Kırk yaşında Hüseyin'in belini 
Büktüğü yerlerdir kodes damları 
 

29 Kasım 1985 
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76. ŞANSIMA NE ÇIKTI  
 
Ne hikmetse şansım yaver gitmedi 
Her işimin sonu bana yaş çıktı 
Pişirdim taşırdım koydum sofraya 
El yemeğin yedi bana taş çıktı 
 
Soframız delindi ekmeğim bitti 
Zaman mevsimini kışa terk etti 
Şansım kaderimle bir güreş tuttu 
Sırtım yere geldi bana tuş çıktı 
 
Yılda dört mevsim var önce ilkbahar 
Baharla süslenir çiçekli dağlar 
Gonca boyun büker bülbüller ağlar 
Talihim gülmedi bana kış çıktı 
 
Hüseyin şükreder döker gözyaşı 
Hakk’ın huzurunda eğilir başı 
Sağdan soldan geçer cahilin taşı 
Güvendiğim dostlar bana puşt çıktı 
 

12 Şubat 1986 
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77. KADER İLE YOLCULUK 
 
Kader ile başım derde gireli 
Ben kadere kader bana gülmedi 
Umut kapıların gezdim dolaştım 
Ben kadere kader bana gülmedi 
 
Alıp beni diyar diyar gezdirdi 
Bazen sevindirdi bazen kızdırdı 
Dostu düşman edip kuyu kazdırdı 
Ben kadere kader bana gülmedi 
 
Gül gösterdi dikenini batırdı 
Acı verip dermanımı bitirdi 
Benden evvel her koltuğa oturdu 
Ben kadere kader bana gülmedi 
 
Ozan Hüseyin'le gezdi dolaştı 
Nere gitsem benden evvel ulaştı 
Bazen gülümsedi bazen dalaştı 
Ben kadere kader bana gülmedi 
 

10 Mart 1998 
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78. 1987 NE İLE GELDİ  
 
Girdik yeni yıla seksen yediye 
Yağmuru boranı kış ile geldi 
Eller vatanında eller sılada 
Bize hayal ile düş ile geldi 
 
Kar yağar dışarı havalar soğuk 
Dert küpüne döndüm acım çok büyük 
Unutmuş değilim garip köylülük 
Unutulan gerçek yaş ile geldi 
 
Geceler çok ıssız kapılar demir 
Açılmaz sürgüler olmadan emir 
Kara çıktı kader talihim kömür 
Lokman'ın ilacı taş ile geldi 
 
Hüseyin neylesin gelen Hak’tandır 
Kardeş bacı unuttular çoktandır 
Devrilirse ağaç çürük köktendir 
Acımız ellere hoş ile geldi 
 

01 Ocak 1987 
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79. TEMENNİM 
 
Yüce Mevla’m kurmak nasip eylemiş 
Devletin başında Devlet Bahçeli 
N’eylemişse Mevla güzel eylemiş 
Devletin başında Devlet Bahçeli 
 
Mektup yazdım belki gönül eğledim 
İçimden geçeni aynen söyledim 
Yüküm ağır size haval eyledim 
Devletin başında Devlet Bahçeli 
 
İlçem Hasanbeyli köyüm Çolaklı 
Derdimi anlattım ben farklı farklı 
Kötü bir evim var önü çardaklı 
Devletin başında Devlet Bahçeli 
 
Umutlarım sizde çare arıyom 
Ben babayım erim erim eriyom 
Ahmet'imi sana evlat veriyom 
Devletin başında Devlet Bahçeli 
 
Ozan Hüseyin'im yanıp tütmesin 
Ankara'da karga kuzgun ötmesin 
Allah başımızdan eksik etmesin 
Devletin başında Devlet Bahçeli 
 

05 Mayıs 2001 



 161

 
 
80. DOST BAĞININ GÜLLERİ  
 
Viran oldu dost bağının gülleri 
Perişan durumlar hâl dertli dertli 
Yaprağı dökülmüş dalları kuru 
Ayrılmış bedenden dal dertli dertli 
 
Baktıkça düşündü geçmişe geri 
Böyle gelmiş böyle gider ezeli 
Bir âh ile yaşarınca gözleri 
Süzülür yüzünden sel dertli dertli 
 
Her sene yılları mevsimler yener 
Küreyi arz bile yerinde döner 
Şu boşu boşuna geçen seneler 
Beni de ağlatan yıl dertli dertli 
 
Ozan Hüseyin'im geçmişe ağlar 
Bedeninde çeşit çeşit yaralar 
Dost bildiğim güvendiğim ağalar 
Gelip gidilmeyen yol dertli dertli 
 

13 Eylül 1995 
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81. İKİSİDE BENİM 
 
Bu vatan uğruna çok ocak söndü 
Fertlerin içinde fert dertli dertli 
Ölsem bile gam yemezdim derdimden 
Dertlerin içinde dert dertli dertli 
 
Kimi kurdum dedi kurda benzemez 
Çoğu Kürt’üm dedi Kürt’e benzemez 
İkisini çarpsan dörde benzemez 
Kurtların içinde kurt dertli dertli 
 
Kürt deyince Doğu geldi aklıma 
PKK'yla çamur çaldı ırkına 
Sağır sultan vardı bunun farkına 
Kürtlerin içinde Kürt dertli dertli 
 
Ozan Hüseyin'im ağladı dertten 
Bağrıma bastığım kurttan ve Kürt’ten 
Vatan dediğimiz şu anayurttan 
Yurtların içinde yurt dertli dertli 
 

12 Ağustos 2000 
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82. İMAN 
 
Bütün yaratılan Hakk’ın kuludur 
Yaradan katında hâl gizli gizli 
Bülbülü goncaya eylemiş âşık 
Açar seher vakti gül gizli gizli 
 
Düşünsen deryayı aklın ermiyor 
Söylesen gerçeği cahil bilmiyor 
Bedenler ölüyor ruhlar ölmüyor 
Koruyan biri var el gizli gizli 
 
Mürşitler Hak yolda açarken eli 
Kalpler tasdik eder gönül neşeli 
Bir ezan sesiyle seher yelleri 
Yükselir semaya yel gizli gizli 
 
Ozan Hüseyin der vakit dolunca 
Yolcu menziline revan olunca 
Bu dünyanın malı burda kalınca 
Konuşur dost düşman dil gizli gizli 
 

24 Şubat 1988 
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83. DOĞA SEVDASI 
 
Akça Dağ’a duman çöktü kış bastı 
Beyaza büründü kar gizli gizli 
Arının misali balın misali 
Akıllar ermiyor sır gizli gizli 
 
Boz bulutlar Gökçe Dağ’ın başında 
Hikmet vardır baharında kışında 
Avcıları kekliğinin peşinde 
Birde bilenlere sor gizli gizli 
 
Bahar gelir yeşillenir otları 
Kokar burcu burcu artar dertleri 
Türkmenler otağı Yörük yurtları 
Gönül yarasını sar gizli gizli 
 
Ozan Hüseyin'in aşkı buralar 
Akça Dağlı Gökçe Dağlı yaylalar 
Gönül bahçesinde açan sevdalar 
Çiçeği burnunda yar gizli gizli 
 

09 Şubat 1996
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84. TOPRAK ANA 
 
Veysel ne söyledi kara toprağa 
Gerçek dostum kara toprak değil mi  
Her canlıya hayat veren can veren 
Gerçek dostum kara toprak değil mi  
 
Uğrunda devletler nice savaştı 
Faniler faninin kanını içti 
Ölüler toprağın bağrına düştü 
Gerçek dostum kara toprak değil mi  
 
Toprak ana hayat verir süt verir 
Her canlıya vatan verir yurt verir 
Sağlam verir çürük verir kurt verir 
Gerçek dostum kara toprak değil mi  
 
Her türlü nimetin canı ondadır 
Yarını ondadır dünü ondadır 
Dört mevsim ondadır günü ondadır 
Gerçek dostum kara toprak değil mi  
 
Yağmurlu dol ulu rüzgarı eser 
Eziyet etmezsen darılır küser 
Hüseyin ölürse bağrına basar 
Gerçek dostum kara toprak değil mi 
 

01 Şubat 2000 
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85. O YAR BENİ 
 
Sana gönül verdim boşu boşuna 
Güllerimle heder ettin yar beni 
Dünyamı dağıttın yuvamı yıktın 
Meçhullere gider ettin yar beni 
 
Boş bulundum yaktın benim elimi 
Kızarttın yüzümü büktün belimi 
Pranga ile bağlatınca kolumu 
Zindanlarda güder ettin yar beni 
 
Madem böyle idin vicdanı kara 
Şerefi çirkefle gömdün mezara 
Ozan Hüseyin'i yakınca nara 
El âleme heder ettin yar beni 
 

20 Temmuz 1986            
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86. ŞEHİT KOMANDO MEHMET 
 
Emirle çağrıldı şubeye geldi 
Kışlasına saldırdılar Mehmet'i 
Komando dediler hayale daldı 
Can evinden güldürdüler Mehmet'i 
 
Vatan sevdasıyla asker oldular 
Bayraklarla otobüse doldular 
Bir tekbir sesiyle şehit oldular 
Güneş ile soldurdular Mehmet'i 
 
Kalbi iman dolu yüzü ak idi 
O Bir Türk oğluydu özü pak idi 
Bir asteğmen künyesini okudu 
Sılasına bildirdiler Mehmet'i 
 
Düşmanına ateş açtığı o gün 
Yiğitçe erkekçe coştuğu o gün 
Şehitlik şerbetin içtiği o gün 
Tekbir ile kıldırdılar Mehmet'i 
 
Ak saçlı anası bunu duyunca 
Tabuta sarıldı boylu boyunca 
Babası el açıp Allah deyince 
Tabut ile kaldırdılar Mehmet'i 
 
Girmiş idi henüz yirmi yaşına 
Kışlası girerdi onun düşüne 
Künyesini mezarının taşına 
Hece hece yazdırdılar Mehmet'i 
 
Yakınları gelir diye umutta 
Bir haber duyuldu dünkü vakitte 
Al bayrakla sarılmıştı tabutta 
Caddelerde gezdirdiler Mehmet'i 
 
Ozan Hüseyin'im ağladı candan 
Allah ayırmasın bizi imandan 
Nöbet kağıdına baktı kumandan 
Yoktur diye sildirdiler Mehmet'i 
 

30 Ocak 1997
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 87. ESKİ ZAMAN YENİ ZAMAN 
 
Bir nazar eyledim geçmiş zamana 
Dünyanın havası suyu değişti 
Hatır gönül kadir kıymet kalmadı 
İnsanın yapısı huyu değişti 
 
Vicdan rafa kalktı düzen bozuldu 
Bağlar viran oldu goncalar soldu 
Umut ıssız çölde bir uzun yoldu 
Derya dile geldi kuyu değişti 
 
Garip gurbet elde gör perişanı 
Huzur dünyasında var mı nişanı 
Avcı av peşinde kovar tavşanı 
Menzili kemendi yayı değişti 
 
Hüseyin  zamanın tutmaz fireni 
Bu yolculuk hatırlatır öreni 
Zavallı köylünün kara tireni 
Çayırı bıraktı köyü değişti 
 

16 Ocak 1986 
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 88. GÖRDÜĞÜM GERÇEKLER 
 
Çok ulus tanıdım çok millet gördüm 
Azgın âlemleri karma karışık 
Renkleri apayrı ırkları başka 
Söyler kelamları karma karışık 
 
Arzular değişik fikirler ayrı 
İmanlar marazlı kafalar sayrı 
İnanç çelişkili adap yaralı 
Gönül meramları karma karışık 
 
Hüseyin usandı böyle düzenden 
Gerçeği körleyip kuyu kazandan 
Duygusuz âlimden sapık ozandan 
Sordum selamları karma karışık 
 

22 Mayıs 1987



 170

 
89. HAİN TÜRKİYELİLERE 
 
Düşündüm de sorma yurdun hâlini 
Şu bizim yayladan geçemez olduk 
Yörük ayranını yayla suyunu 
Korkudan vallahi içemez olduk 
 
Adam sandık ayıların çoğunu 
Bilemedik çakalların huyunu 
Bozkurtlarla Erciyes’in Dağı’nı 
Kör olan gözlerle seçemez olduk 
 
Bozkırlara kara tuzak kurdular 
Doğru dedik kötülüğe yordular 
Bizi vurup bizden hesap sordular 
Doğruyu Devlet’e açamaz olduk 
 
Ozan Hüseyin der şehit olurken 
Bayrak için vatan için ölürken 
Sağır sultan bile bunu bilirken 
Hak yolda ölmekten kaçamaz olduk 
 

09 Şubat 1995 
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90. GELDE GÖR BAŞBUĞ’UM 
 
Bıraktığın dava ne hâle geldi  
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 
Yıldırım vurunca ulu çınara 
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 
 
Ülkücülük şeref dava şan derdin 
Vatan için gerekirse öl derdin 
İyi ki bu hâli kalıp görmedin 
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 
 
Bir sürü işgalci bir sürü hain 
TRT her dilden yapıyor yayın 
Bu yolun sonunu n’olur sormayın 
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 
 
İslam’a ters düşen düzme konular 
Ankara'yı işgal eden sayınlar 
En yukarıda baş görünen hainler 
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 
 
Ozan Hüseyin'im bellidir ırkım 
Ruhen Müslüman’ım bedenen Türk’üm 
Ölmekse ölürüm burada farkım 
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli 
 

15 Haziran 2004
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91. SON UMUT 
 
Türk İslam davası ağlatır beni 
Umudum sendedir sel olmadan gel 
Esir Türk elleri oldu perişan 
Mecnun gibi çölde del’ olmadan gel 
 
Kullara yalvardım sözüm kalmadı 
Hak’tan çok istedim yüzüm kalmadı 
Olaylardan sonra hızım kalmadı 
Umudum tükenip hâl olmadan gel 
 
Ülkümüz bir ise gaye birleşsin 
Çamurdan halk olduk maya birleşsin 
Koşturan oturan yaya birleşsin 
Sabır dağlarını el almadan gel 
 
Aşkın da özümde nameler oldu 
Sevdan yüreğimde düğmeler oldu 
Çakallar otağı yağmalar oldu 
Çınarlar devrilip dal olmadan gel 
 
Duvarları çökmüş hana dönmüşüm 
Mengeneye girmiş cana dönmüşüm 
Bu dava uğruna sana dönmüşüm 
İyiler kötüye kul olmadan gel 
 
Sabırla imanı çeliklediğim 
Hak yoldayım diye sayıkladığım 
İçimden nefreti ayıkladığım 
Bütün umutlarım kül olmadan gel 
 
Ozan Hüseyin'i gel ki bulasın 
Eğer ben isem de hesap sorasın 
Allah’ım biliyor sende bilesin 
Umut tarlaları çöl olmadan gel 
 

23 Aralık 1995 
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92. NE GÜZEL 
 
Vardım Çolaklıy’a seyran eyledim 
Dağların sümbülün elin ne güzel 
Gönül bahçesinde gönül eğledim 
Açmış çiçeklerin gülün ne güzel 
 
Baharda çiçekler açtığı zaman 
Kırlarda kuzular koştuğu zaman 
Derenin suları taştığı zurnan 
Ses verir çayların selin ne güzel 
 
Yeşil ormanların zümrüt süsüne 
Dalında ötüşen bülbül sesine 
Güzel Hasanbeyli tek beldesine 
Şifanlık’tan geçer yolun ne güzel 
 
Dikçe olur Kocaçam’ın yokuşu 
Gökçe Dağ’a boz bulutun çöküşü 
Nergislik’in çiçeğinin kokuşu 
Arı çiçek toplar balın ne güzel 
 
Kuzgun Belleri’nde çamlı yamaçlar 
Asırlara ömür veren ağaçlar 
Her seher vaktinde öterken kuşlar 
Ilgıt ılgıt eser yelin ne güzel 
 
Ozan Hüseyin'im unutmam dünü 
Orada kuruldu sevgi düğünü 
Bu garip arzular kendi köyünü 
Lisanın kelamın dilin ne güzel 
 

15 Haziran 1995 
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93. NİZAM BELLİ DEĞİL  
 
Ne hâllere düştük nizam bozulmuş 
Lisan belli değil dil belli değil 
Çok çiçekler renkten renge bürünmüş 
Gonca belli değil gül belli değil 
 
Viran bağlar bile gelirken dile 
Güller cefa verir garip bülbüle 
Zır cahile ne söylesen nafile 
Erkan belli değil yol belli değil 
 
Hüseyin ne hâller geldi başına 
Sakın hedef olma cahil taşına 
Güvenme dünyada öz kardeşine 
Zalim belli değil kul belli değil 
 

28 Nisan 1986 
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94. GÖNÜLDE SIR 
 
Dünyayı boş boşa arşın eyleme 
Sen Hakk’ın sırına eremen gönül 
Yaradan yaratmış mamur eylemiş 
Bakarsan mânâya araman gönül 
 
Fuzuli yorulup boş yere koşma 
Uyup da cahile yolundan şaşma 
Siyaset çirkeftir fazla dalaşma 
Yoksa menziline varaman gönül 
 
Her gün güneş doğup akşam aşıyor 
Yağmur kar yağıyor nehir taşıyor 
Her yiğide birde güzel düşüyor 
Kıymetin bilmezsen saraman gönül 
 
Hüseyin der vakit tamam olunca 
Beden zayıflayıp benzin solunca 
Son durağın kabristanı bulunca 
Daha bir tek sual soraman gönül 
 

16 Mayıs 1987 
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95. VAHİT TAŞÇI HOCAMA 
 
Gönül bahçesinde çok dost aradım 
Gerçeği bulaman bil Vahit hocam 
Yılanı delikten çıkarır derler 
Çareler bulmuyor dil Vahit hocam 
 
Kullar çok değişti hatır bilmiyor 
Doldurmak dilersin testin dolmuyor 
Mecnun da Leyla'dan murat almıyor 
Onları arıyor çöl Vahit hocam 
 
Güvenim kalmadı kuloğlu kula 
Belki karamsarım kalma kusura 
Bir geriye dönüp baksam asıra 
Gözlerden boşanır sel Vahit hocam 
 
Ozan Hüseyin der ilacım sende 
Dermanı yitirdim ben bu düzende 
Her seher vaktinde sabah ezanda 
Bülbülün arayan gül Vahit hocam 
 

28 Ocak 1995
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96. ANAM 
 
Kınalı saçına kurban olduğum 
Yıllarca ağladın gülmedin anam 
Mezarına vardım figan eyledim 
Çağırdım sesimi duymadın anam 
 
Kurban olam mezarının taşına 
Mendil olsam gözlerinin yaşına 
Girer oldun geceleri düşüme 
Dünyayı terk ettin bilmedin anam 
 
Oğlun kızın peşin sıra ağladı 
Sevenlerin karaları bağladı 
Bir deli var sana küfür söyledi 
Aktı gözyaşların silmedin anam 
 
Baktıkça resmine ağladı gözüm 
Kırıldı telleri lâl oldu sazım 
Oğlun Hüseyin'im dayanmaz özüm 
Allah'a yöneldin gelmedin anam 
 

13 Haziran 2000 
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97. DOST YOK 
 
Dolaştım diyarı gurbet elleri 
Bir türlü kendime dost bulamadım 
Yitirdim dengemi terazim bozuk 
Bir türlü kendime dost bulamadım 
 
Kime el uzatsam oluyor düşman 
Güvenir dost diye olursun pişman 
Medet bekler iken bacı kardeşten 
Bir türlü kendime dost bulamadım 
 
Kendimi tanıdım tam kırk yaşında 
Bu gerçeğe inanmazdım düşümde 
Herkes dost oluyor sofra başında 
Bir türlü kendime dost bulamadım 
 
Miskin Hüseyin'im daha ne dese 
O dostlarım beni tıktı kodese 
Bir değil beş değil olan hadise 
Bir türlü kendime dost bulamadım 
 

Mart 1985
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98. SEVDİĞİME SEVDALIYIM ÜLKÜ GELİN 
 
Aşkınla yıllara ayak diredim 
Yılların içinde seni aradım 
Yaprağa karıştım dala karıştım 
Dalların içinde seni aradım 
 
Seyyah oldum bunca diyar dolaştım 
Acıya bulaştım yasa bulaştım 
Yine de bu yoldan sana ulaştım 
Yolların içinde seni aradım 
 
Irmaklar misali deryaya taştım 
Bu aşkın şarabın çok evvel içtim 
Seher vakti bülbül ile tanıştım 
Güllerin içinde seni aradım 
 
Kara sevdan ile düştüm yollara 
Sora geldim yabanlara ellere 
Gözyaşı boğunca beni sellere 
Sellerin içinde seni aradım 
 
Coştukça çağlayan sele döndüm ben 
Çöllerde tutulmuş yele döndüm ben 
Yağmurdan borandan göle döndüm ben 
Göllerin içinde seni aradım 
 
Ozan Hüseyin'im kadere şaştım 
Aşılmaz sandığım dağları aştım 
Arılar misali gezdim dolaştım 
Balların içinde seni aradım 
 

24 Nisan 997 
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99. AVLADILAR BENİ 
 
Ben de istemezdim böyle olaydım 
Boz bulanık akan sellerden kaldım 
İnsafsız avcılar avladı beni 
Kanadım kırıldı çöllerden kaldım 
 
Bahtı kara kulum bağım bozuldu 
Ciğer paralandı gönlüm üzüldü 
Çileli bülbüle cefa yazıldı 
Goncanın bağından güllerden kaldım 
 
Ozan Hüseyin'im kaderim kara 
İlacım lokmanda azgındır yara 
Başı pare pare karlı dağlara 
Tırmandım çığ düştü yollardan kaldım 
 

18 Temmuz 1985 
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100. GAFLET 
 
Ben niye geldim ki yalan dünyaya  
Dünya benden ben dünyadan usandım 
Günlerim geçiyor dert saya saya 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Kul deyince akla kulluk geçiyor 
Güzel çirkin çirkin güzel oluyor 
Sözlerim gerçekten Mevla biliyor 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Düşünen yok bunca fakir milleti 
Hortumcular hortumlarken devleti 
Devlet kime yapar bunca hizmeti 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Âdemi yaratan çamurdan kardı 
Emirler yağdırdı dünyayı kurdu 
Kullar inkar etti Kur’an buyurdu 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Kimlerin içerek bayıldığı yer 
Zevklerden dört köşe ayıldığı yer 
Mahrem ana üryan soyunduğu yer 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Toprak ana her canlıyı yetirdi 
Kara bağrın açıp geri götürdü 
Her şey onun o verdi o bitirdi 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Anam babam şimdi öbür dünyada 
Sanki ben onları gördüm rüyamda 
Onlar bekliyor beni orada 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 
Ozan Hüseyin’im altmışa yakın 
Dişleri kırıldı dönen bu çarkın 
Kalmadı değeri şöhretin kürkün 
Dünya benden ben dünyadan usandım 
 

03 Ocak 2001 
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101. ŞAŞIRDIM  
 
İki yakam bir araya gelmiyor 
Düzen beni zora koştu şaşırdım 
Çekiyorum gücüm kâfi gelmiyor 
Kazan beni bora koştu şaşırdım 
 
Bir türlü işlerim düzen tutmuyor 
Dertlerim çok saymak ile bitmiyor 
Güçlüler zayıfa yardım etmiyor 
Kalkınmaya para düştü şaşırdım 
 
Seneler geçiyor yüzüm gülmüyor 
Ben ne çekiyorum dostlar bilmiyor 
Gelirim gidere kâfi gelmiyor 
Düşüncem deryayı aştı şaşırdım 
 
Bağrıma saplanmış zalim ok benim 
Bu dünyada sadık dostum yok benim 
Ozan Hüseyin'im derdim çok benim 
Kaynayan kazanım taştı şaşırdım 
 

12 Temmuz 1985
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102. YURT ÖZLEMİ 
 
Buram buram kokan benim yurdumun 
Dağlarına taşlarına kurbanım 
Cirit beleğinin Kuzgun belinin 
Yağmuruna yaşlarına kurbanım 
 
Bir hoş olur Gökçe Dağ’ın boranı 
Orada ilacım orda dermanı 
Gönül kır taşlıkta oğlak çobanı 
Baharına kışlarına kurbanım 
 
Mağara önünün çağlayan suyu 
Kapı çamı kaman bellidir huyu 
Çınarlı dereden kaynar bir kuyu 
Ayranına aşlarına kurbanım 
 
Ozan Hüseyin'im yurdu buralar 
Ekilmiş tarlalar yeşerir bağlar 
Harmanda sulakta avcı av avlar 
Kekliğine kuşlarına kurbanım 
 

Temmuz 1987 
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103. CAN KURBAN 
 
Acılar içinde yaralı gönlüm 
Saranlara kurban olsun bu canım 
Hatır gönül kadir kıymet bilerek 
Soranlara kurban olsun bu canım 
 
Kara günde köşe bucak kaçmadan 
Karga gibi gübreliğe uçmadan 
Yediği çanağa dönüp sıçmadan 
Duranlara kurban olsun bu canım 
 
Geç anladım gerçek ile yalanı 
Dost sandığım arattırdı yılanı 
Babam olsa falan ile filanı 
Vuranlara kurban olsun bu canım 
 
Hüseyin der sular koysam testime 
Kara günde rastlasaydım dostuma 
Yıkılan hanemi bir taş üstüne 
Kuranlara kurban olsun bu canım 
 

09 Mayıs 1987
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104. SEVENDEN SEVİLENE 
 
Sevgili sultanım sen ahu gözlüm 
Gözlerimi sana verdim cananım 
Dilim laf söylemez gözüm yol görmez 
Sözlerimi sana verdim cananım 
 
Kış geldi içime kar tipi dolu 
Çığ düştü dağlardan kapadı yolu 
Sar beni üşüyom sar bana kolu 
Yazlarımı sana verdim cananım 
 
Görmez oldum ahraz oldu dillerim 
Bir bağ yetiştirdim soldu güllerim 
Bak diz çöktüm açık durur kollarım 
Özlerimi sana verdim cananım 
 
Bir tek nefes kaldı gözlerimde yaş 
Ruhta senin olsun al yavaş yavaş 
Ayakta duramam paralandı baş 
Dizlerimi sana verdim cananım 
 
Ferhat Mecnun onlar gelir geriden 
O Leyla'dır Mecnun’un eriden 
Kerem Aslı diyor Hüseyin de sen 
Sazlarımı sana verdim cananım 
 

1985



 186

105. DÜNYA HÂLİ 
 
Erkekli dişili yalan dünyada 
Yolunu yitiren kula yanarım 
Korkmadan Allah'tan bozup yuvayı 
Ortada dolaşan dula yanarım 
 
İki yoldan kötülüğü seçenden 
Dost sırını düşmanına açandan 
Gaza meydanından korkup kaçandan 
Geçip kirlettiği yola yanarım 
 
Goncasına sevda olan bülbüle 
Ötüp tatlı tatlı döktüğü dile 
Âşıkın kaderi doluyken çile 
Baykuşun konduğu güle yanarım 
 
Doğruyu söylerim sözlerim haktır 
Doğru olan kulun düşmanı çoktur 
Çok çiçek açarda kokusu yoktur 
Yaprağı dökülmüş dala yanarım 
 
Toprağı yeşerten damla damla su 
Rüya âlemine götürür uyku 
Cenneti âlâdan gelmiştir koku 
Boz bulanık akan sele yanarım 
 
Hüseyin gurbette kaptırdın kolu 
Başına yağdırdın karışık dolu 
Acımadı sana bir Allah kulu 
Dikenli konuşan dile yanarım 
 

Nisan 1985 
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106. AMAN HA KIZIM  
 
Yeryüzünde çeşit çeşit kullar var 
Sen de çeşitlerden olma ha kızım 
Sen bir Osmanlısın Türksün İslamsın 
Sakın gerilerde kalma ha kızım 
 
Türklükle şuurlan İslam’la yoğrul 
Aktıkça temizlen aktıkça durul 
Her işin başında Allah'a sarıl 
Sosyeteye örnek olma ha kızım 
 
Namus için yaşa namus için öl 
Doğru yolu ara doğru yolda ol 
Allah'a gidiyor Kur’an’daki yol 
Dünya ziynetine dalma ha kızım 
 
Oğuzlardan geldik kökümüz belli 
Şan verdik cihana tarihler dilli 
Bir bahçe yetiştir goncalı güllü 
Yaban çiçeklerin çalma ha kızım 
 
Ozan Hüseyin'im ettim nasihat 
Bize zindan oldu sonunda hayat 
Tutmazsan sözümü edersen feryat 
Sakın mezarıma gelme ha kızım 
 

1985
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107. KIZIM 
 
İffet bir pırlanta elden çıkarsa 
Arasan sorsan da bulaman kızım 
Namus ucuz değil kelepir değil 
Satılmaz bakkaldan alaman kızım 
 
Bülbül neden âşık olmuştur güle 
Her seher vaktinde öter nafile 
Karga gübrelikte düşünür hile 
Sen bunun sırına eremen kızım 
 
Fazilet sahibi şerefli kadın 
Allah'a yaklaşır o adım adım 
İsyankâr olursan çıkar feryadın 
Temiz yataklarda ölemen kızım 
 
Ozan Hüseyin'im söyler kızına 
Minnetim geçmiyor iki gözüme 
Düşündüm taşımdım sordum sazıma 
Ağlar perde perde gülemez kızım 
 

29 Haziran 1987
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108. KÖYÜMÜ ÖZLEDİM 
 
Duman duman olmuş benim dağlarım 
Kuzgun’un Heyik'in belin özledim 
Gökçe Dağ’ın karı erir baharla 
Köyümüzden geçen selin özledim 
 
Beyaza büründü şimdi Gökçe Dağ 
Bir ineği üç keçiyi sende sağ 
Burnumda tütüyor o ayranlı yağ 
Seher vakti esen yelin özledim 
 
Çolaklı köyümdür ben orda doğdum 
Orada aç kaldım orda yoğruldum 
Babamı da orda toprağa koydum 
Deresin tepesin yolun özledim 
 
Bağımız bozuldu bülbülüm öldü 
Dost bize ağladı düşmanlar güldü 
Gonca boyun büktü dalı döküldü 
Bozulmuş bağların gülün özledim 
 
Ozan Hüseyin der nerde bacılar 
Gözlerim yaş döker özde acılar 
Hele çok perişan şu Almancılar 
Vatanım toprağın elin özledim 
 

20 Kasım 1985 
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109. İBO SEFİL Mİ  
 
Öyle bir kardeşki dostlar başına 
Hâline bakarsan talan İbrahim 
Barutsuz doldurur desteksiz atar 
Yüksek mertebeden kalan İbrahim 
 
Zaloğlu Rüstem’i sallayıp geçer 
Kula minnet etmez kalmazsa naçar 
Bir fıçı şarabı bir günde içer 
Daha var mı diye soran İbrahim 
 
Evdeki delisi Masar Osmanlık 
Sıçar sakalına duymaz pişmanlık 
Üç gün iyi ise beş gün düşmanlık 
Köyle bir düzeni kuran İbrahim 
 
Sefil anam çile çekti ağlattı 
Saçlarını yoldu kara bağlattı 
Ölüsüne bile küfür söyletti 
Kudurmuş deliyi saran İbrahim 
 
Zort zort bir delisi vardır bu beyin 
İmanı olanlar doğru söyleyin 
En büyük düşmanı Ozan Hüseyin 
Karandığın kadar karan İbrahim 
 

26 Aralık 2000 
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110. YEŞİLKÖYDE 
 
Senin gibi kokar kır çiçekleri 
Yeşilköy’de Yeşilköy’de sevgilim  
Oluklunun suyu çağlayıp akar 
Yeşilköy’de Yeşilköy’de sevgilim 
 
Elmalar sulanmış armutlar yetmiş 
Narlarınız bu yıl çok iyi tutmuş 
Yakın bildiklerin seni unutmuş 
Yeşilköy’de Yeşilköy’de sevgilim 
 
Annen ekmek yapar baban pişirir 
Çocuklar bahçeden mısır deşirir 
Oğuzhan’ım bazlamayı aşırır 
Yeşilköy’de Yeşilköy’de sevgilim 
 
Hüseyin der seni alır giderim 
Gider Gökçe Dağ'da koyun güderim 
Bana peder oldu senin pederin 
Yeşilköy’de Yeşilköy’de sevgilim 
  

              1985 
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111. AHMETİM 
 
Gel diyorsun oğlum yine babana 
Gelmek benim elim demi Ahmet’im 
Her kuldan bir sille bir şamar yedim 
Gülmek benim elimde mi Ahmet’im 
 
Dayanamaz oldu ömür ağacı 
Dalları sarardı meyvesi acı 
Aradım Lokman'dan yoktur ilacı 
Bulmak benim elimde mi Ahmet’im 
 
Yaradan buyurmuş düzen bir yolda 
Kader anahtarı ulu Rahman’da 
Eğer kısmet ise öbür baharda 
Kalmak benim elimde mi Ahmet’im 
 

Kasım 1986 



 193

112. KADERİM  
 
Sen yarattın beni ey yüce Mevla’m 
Kara talih ezdi gitti neyleyim 
Bir ok değdi ciğerime saplandı 
Yaralarım azdı gitti neyleyim 
 
Garaz girdi gönül bağım bozuldu 
Ak alnıma kara yazı yazıldı 
Kilitli kapımdan düşman süzüldü 
Mezarımı kazdı gitti neyleyim 
 
Kaderini talihini bende bilmedim 
Yaş kırka yaklaştı bir gün gülmedim 
Çok yalvardım ölem dedim ölmedim 
Düzenimi bozdu gitti neyleyim 
 
Hüseyin der bumu benim kaderim 
Oğluma kızıma yarın ne derim 
Taş dikmeyin unutulsun mezarım 
Bir dost bunu yazdı gitti neyleyim 
 

13 Ağustos 1983 
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113. BİR BABANIN DRAMI 
 
Bu sabah düşündüm yollara baktım 
Üzgünüm vallahi dolu gibiyim 
Umut bağlarını sam yeli vurmuş 
Bozulmuş bağların gülü gibiyim 
 
Çaresiz dertlere derman aradım 
Huzur deryasına varmak muradım 
Boşuna yoruldum boşa zorladım 
Çamur deryasının gölü gibiyim 
 
Ne anlatsam anlamayan kullara 
Çaresiz bülbülüm malum güllere 
Nafile uğraştım bozuk tellere 
Bozulmuş akordun teli gibiyim 
 
Nerde benim büyüttüğüm kuzular 
Ömür tükeniyor gönül arzular 
Kaderimle oynayınca dürzüler 
Ozan Hüseyin'im deli gibiyim 
 

20 Ağustos 2003 
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114. MEHMET’İM  
 
Saldığın mektubu aldım Mehmet’im 
Gözyaşları döke döke okudum 
Birazcık teselli buldum kendimde 
Ben boynumu büke büke okudum 
 
Beyhan’ım ölmüştür diyemem nasıl 
Bal kokmaz Mehmet'im azar mı asıl 
Başınız sağ olsun diyek velhasıl 
Kederimi yıka yıka okudum 
 
Beyhan'ın derdini bildi mi diye 
Sevinçli bir haber saldı mı diye 
Derdine bir çare buldu mu diye 
Satırlara baka baka okudum 
 
Geçen yıl güzeldi değdi nazara 
Sermayesiz çıkılmıyor pazara 
Beyhan'ım cennete varmak üzere 
Ecel teri döke döke okudum 
 
Ozan Hüseyin'im her şeyden geçtim 
Yollarım karardı çıkmaza düştüm 
Hasret pınarının suyundan içtim 
Seller geldi aka aka okudum 
 

1982 
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115. BAŞBUĞ’UMA İTAFEN  
 
Gönlüme Taht kuran ülkü mimarı 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um 
Otağını yağmalarken çakallar 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um  
 
Diktiğin fidanlar dalın döktüler 
Ulu çınarları kökten söktüler 
Seni sevenlerin boyun büktüler 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um  
 
Ülkü gelin sevdasından yanıyor 
Başımızda karga kuzgun dönüyor 
Ocakların ışıkları sönüyor 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um 
 
Duvarda asılı tek resmin kaldı 
Olan bozkurtlara gençlere oldu 
Otağına şimdi fareler doldu 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um  
 
Fare dedim gemi geldi aklıma 
Geç anladım yeni vardım farkına 
Düşürdüler bizi yalan çarkına 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um 
 
Ozan Hüseyin'im Bahçe’dir kazam 
Ne birlik koydular nede intizam 
Susmaya yaklaştı okunan ezan 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um 
 

04 Mart 2000 
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116. UTANIYORUM 
 
Yarattığı canı ancak Hak alır 
Kıyanlara bakıp utanıyorum 
Feryadımı duyup duymazdan gelip 
Duyanlara bakıp utanıyorum 
 
Beğendi bilemez boynunu bükmek 
Ona çok uzaktır yoksulluk çekmek 
Bismillah’sız sofra şükürsüz ekmek 
Yiyenlere bakıp utanıyorum 
 
Günah defterini aldılar soldan 
Kula kulluk emri verildi kuldan 
Bu fakir milleti medeni yoldan 
Soyanlara bakıp utanıyorum 
 
Vatan cümlemizin ey bire kuzum 
Alkışla şıMarttın elin domuzun 
Yılan bize değmez nemize lazım 
Diyenlere bakıp utanıyorum 
 
İman aşkı silinmiştir özünden 
Hüseyin'in nur damlasın yüzünden 
Önce tamam deyip sonra sözünden 
Cayanlara bakıp utanıyorum 

 
18 Nisan 1982 
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117. HASRET 
 
Ela gözün sırma saçın sevdiğim 
İller uzak sana gelemiyorum 
Çaresizim hele gurbet elinde 
Yollar uzak sana gelemiyorum  
 
Yıllar geçti gör ağardı saçlarım 
Uykumu bölüyor gece düşlerin 
Okşamak istiyom kumral saçların 
Kollar uzak sana gelemiyorum  
 
Ozan Hüseyin der deşmen içimi 
Yeni yeni anlıyorum suçumu 
Denk eyledim hazırladım göçümü 
Çöller uzak sana gelemiyorum 
 

02 Şubat 1984 
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118. YORGUN SAVAŞÇI 
 
Ülkü gelin sevdan ile dağlandım 
Bir türlü içimden atamıyorum 
Çok sitem eyledin çok cefa verdin 
Koşsam da peşinden tutamıyorum 
 
Sevda damlaları gör taşar oldu 
Kötüler yaramı hep deşer oldu 
Puştlarda peşimden hep koşar oldu 
Ben bitti desem de bitemiyorum 
 
Bir de Turan’ını özledi gönül 
Uğrunda yılları dizledi gönül 
Kurtlar ısırınca sızladı gönül 
Sensiz lokmaları yutamıyorum 
 
Turan benim ülkü benim yar benim 
Bu sevdadan uzak kalmam zor benim 
Ateş benim duman benim kor benim 
Ne kadar yansam da tütemiyorum 
 
Hüseyin'im cefa belli dert belli 
Yatan belli millet belli yurt belli 
Kötü belli hain belli fert belli 
Goncasız bağlarda ötemiyorum 
 

27 Haziran 1998 
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119. BOŞA GEÇEN ZAMANIM 
 
Zaman boşa geçti çark boşa döndü 
Zaman beni ben zamanı unuttum 
Yaş buldu kemalin tükendi gücüm 
Zaman beni ben zamanı unuttum 
 
Çocukluk cahillik gençlikmiş derken 
İbrette almadım gördüklerimden 
Kader kanununu yazmış ezelden 
Zaman beni ben zamanı unuttum 
 
Düş gibi hayalde kalmadan heman 
Gençlik mahsul ini yaparken harman 
Şura bura derken savruldu saman 
Zaman beni ben zamanı unuttum 
 
Çalıştım bulmaya aradım yolu 
Dolaştım kırk sene hep deli dolu 
Kader yaman çıktı büktürdüm kolu 
Zaman beni ben zamanı unuttum 
 
Hüseyin' im geç anladım olanı 
El âlem seyretti olan kalanı 
Düşünürken falan ile filanı 
Zaman beni ben zamanı unuttum 
 

14 Kasım 1986 
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120. DÜŞLERİN GÖRDÜM 
 
Mektup salmış yavrularım sıladan 
Hayal ile yattım düşlerin gördüm 
Sefil Nalân’ımın tarak elinde 
Kınalı ipekten saçların gördüm 
 
Ahmet’im büyümüş selviler gibi 
Oğuzhan çok tatlı çok şirin dili 
Muhterem’im tıpkı bir yaban gülü 
Hilâl gibi çatmış kaşların gördüm 
 
Onlar uzaklaştı ben koştum durdum 
Yetişmek istedim kendimi yordum 
Uyandım garibi hücrede buldum 
Gözlerimden akan yaşları gördüm 
 

26 Mart 1985 
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121. GÜLMELİ KALAN  
 
Kötüler türedi alçaklar arttı 
Alçaklar ölçüsün bilmeli kalan 
Bu yolda erkekçe olsa da ölüm 
Arayan yolunu bulmalı kalan 
 
Aslan mı kesildi dünkü kediler 
Öldürdüler kahramanız dediler 
Devleti yediler bizi yediler 
Gerçekler böylemi olmalı kalan  
 
Garı kuyruk sallar itleri havlar 
Anasız babasız kalan yavrular 
Zamanı gelince avcı av avlar 
Ölmesi gereken ölmeli kalan 
 
Sonbahar kış yine yaza dönermiş 
Bitmiyor kahpelik bitmiyor bu iş 
Biri var vatanı kurtarım demiş 
Bu işin bir sonu gelmeli kalan 
 
Bosna Çeçen İnguş zafer diyerek 
Sıktıkça dişleri çürüttük tek tek 
Ozan Hüseyin'i sıktı beklemek 
Türk İslam âlemi gülmeli kalan 
 

21 Şubat 1995
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122. UMUDA YOLCULUK 
 
N’eyledi de deli gönül n’eyledi 
Umut deryasından taşıyorum ben 
Yaş kemalin buldu sona yaklaştı 
Yaşamak bu ise yaşıyorum ben 
 
Yakınlarım bile yar olmaz bana 
İlaç vermez derman olmaz yarama 
Sığındıkça ben sığındım yarana 
Kanadım kırıldı düşüyorum ben 
 
Faniler dünyada çıkar peşinde 
Haram dolu ekmeğinde aşında 
Düşersen acımaz öz kardeşin de 
Böyle bir düzene şaşıyorum ben 
 
Ömür mevsimimin sonu zor gibi 
Çaresizlik yakar beni kor gibi 
Her derdin dermanı sanki var gibi 
Virane gönlümde üşüyorum ben 
 
Ozan Hüseyin'im miskinim ama 
Boyun eğdim Hak'tan gelen fermana 
Bu dünyada ilaç yokmuş yarama 
Ömür dağlarını aşıyorum ben 
 

01 Nisan 2001
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123. SEVDA 
 
Sevgilim gönlümün bahar sevdası 
Seher vakti esen yeli sevdamın 
Kerem Aslı'sına Mecnun Leyla'ya 
Çöllerde kaybolan yolu sevdamın 
 
Gönlüme taht kurmuş sevginin eli 
Koynumda saklanır vurmaz samyeli 
Acılar vermiyor batan dikeni 
Dikenler içinde gülü sevdamın 
 
Dereler misali coştukça çağlar 
Sevginin önünde eğilir dağlar 
Kışa dönüşürken nice baharlar 
Dönüşür deryaya gölü sevdamın 
 
Ozan Hüseyin'im deli divane 
Aşkın yarasına bulunmaz çare 
Gönül gemisinde geçtim dümene 
İleri emreder dili sevdamın 
 

14 Şubat 2000 
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124. GİTMEYİN 
 
Her yana yol gider yalan dünyada 
Rabbe uğramayan yola gitmeyin 
Yanlışlara doğru diyen Âdem'e 
İmanı olmayan kula gitmeyin 
 
İman ağacıdır goncası gülün 
Allah'a sığınır imanlı âlim 
Gerçek söylemeyen yalancı dilin 
Fikirsiz zikirsiz dile gitmeyin 
 
Her Müslüman doğru yoldan gitmeli 
Doğruluk bilmeyen kalbi n’itmeli 
Öksüze yetime yardım etmeli 
Hayır işlemeyen ele gitmeyin 
 
Doğruyu söylerim sözlerim haktır 
Doğru olan kulun düşmanı çoktur 
Çok çiçek koklanır kokusu yoktur 
Karganın konduğu güle gitmeyin 
 
Hüseyin özünden çağlar imanın 
Hakk’a sığınmışsın yoktur gümanın 
Güler yüze aldanmayın amanın 
Köpürüp çağlayan sele gitmeyin 
 

Nisan 1985
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125. GÖÇ 
 
Sana mektup yazıyorum her türlü 
Cevabım geç yazıyon Hüseyin 
Lezzetine doyamıyom bir türlü 
Satırları az yazıyon Hüseyin 
 
Senin ile hasret kaldık sohbete 
Elin gâvurları kalktı kıymete 
Doydun usandın mı gayrı gurbete 
Yurda doğru göç yazıyon Hüseyin 
 
Almanya'ya gelmen imkânsız diyon 
Şöyle düşündüm ki doğru söylüyon 
Sefil gaygılının gönlün eğliyon 
Bu sevdadan geç yazıyon Hüseyin 

 
          1982 
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126. DOĞDUĞUM YER  
 
Çolaklıda doğdum oradır yurdum 
Kokuşu var kokuşu var köyümün 
Bir garip tutkudur gönlümü ora 
Çekişi var çekişi var köyümün 
 
Hayranıyım esen serin yelinin 
Enginli yüksekli kuzgun belinin 
Dört bir yandan gelen yağmur selinin 
Akışı var akışı var köyümün 
 
Ilıkpınar kışlı yazlı akıyor 
Banın pınarı boyun büküyor 
Bir rampadır koca çama çıkıyor 
Yokuşu var yokuşu var köyümün 
 
Ozan Hüseyin'im kalmışım naçar 
Talihim gözlerin zindanda açar 
Saydığım yerlerden üç yol var geçer 
Çıkışı var çıkışı var köyümün 
 

01 Şubat 1986 
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127. KURT KAPANI 
 
Şu yalan dünyada çok cefa çektim 
Dertlerin içinde dert beni yakar 
Dost bilip bağlandım namert kullara 
Fertlerin içinde fert beni yakar 
 
Haykırdıkça bozkurtların sürüsü 
Hain çıktı içlerinden birisi 
Yüzülesi çakalların derisi 
Kurtların içinde kurt beni yakar 
 
Ozan Hüseyin'in nerede dostu  
Yüzüldü derisi ortada postu 
Doldurmak istedim kırıldı testi 
Yurtların içinde yurt beni yakar 
 

01 Eylül 1995
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128. BAHÇE'NİN TARİFİ 
 
Çolaklı’da doğdum Bahçeli oldum 
Doğup büyüdüğüm elim buralar 
Arıklık aşıyı nohudu buldum 
Yazıdan yukarı yolum buralar 
 
Savranlı Örenli Lapaşlı nerden 
Gıyıklar potlardan kan dereden 
Meşhur minaresi bin yıl ezelden 
Açılıp sarılan kolum buralar 
 
İmamlı Topuzlu Kızlaç’a geçtim 
Dinlendim oradan Kaman’ı seçtim 
Susadım Ayran’dan bir tas su içtim 
Takatim dermanım dalım buralar 
 
Cumafakılı’dan tırmandım yola 
Topuzlu üstünden Belen damına 
Katıldım buradan avcı koluna 
İbişli’de açan gülüm buralar 
 
Bir de Hasanbeyli beldesi bura 
Kişnaz’a uğrayıp vardım Kıraç’a 
Evlenip oradan bir kız alınca 
Orada bağlanan dilim buralar 
 
Aslanlı belinden Kızıl dereye 
İlaç çaldım Taşoluk’ta yaraya 
Yürüyerek gittim son Burgaçlı’ya 
Sevdamın nakısı kilim buralar 
 
Ozan Hüseyin der ilim Adana 
Ben doymadım buraların tadına 
Çırpınıp dururken şu efkârımla 
Gözlerimden akan selim buralar 
 

16 Ocak 1995 
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129. BÖYLEMİ OLACAKTIK 
 
Gönül tarlasında dostun bağlan 
Dalları kurumuş sarı çıktılar 
Susadım yanmaktan çöl ortasında 
Sandığım kaynaklar kuru çıktılar 
 
Sam yeli vurunca gönül bağlarım 
Dert ortağım oldu yüce dağlarını 
Cefa çektim dost elinden ağlarım 
Melek sandıklarım peri çıktılar 
 
Kötülerden kin doldurdum testime 
Düşmanca oynandı benim kastıma 
Acı verdi tuz çaldılar postuma 
Şo bizim koçlarda deri çıktılar 
 
Dost uğruna feda derdim canıma 
Hasret kaldım yarınıma dünüme 
Güvenmedim sarıldılar yemine 
Kaza meydanından geri çıktılar 
 
Hele bazıları var ki içinde 
Kötülerin kervanında göçünde 
Bit oldular asalağın saçında 
Kulağı küpeli çeri çıktılar 
 
Ozan Hüseyin‘i dert sardığında 
Su veren olmadı bak yandığında 
Değirmene koyup taş döndüğünde 
Puşt olup çovalıp diri çıktılar 
 

15 Temmuz 1996 
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130. POLİS DÜŞMANLARINA  
 
Devletin milletin bekası için 
Çalışan polise düşman oldular 
Sokakta dolaşan kuduz itlere 
Karışan polise düşman oldular 
 
Banka soyup sağı solu yıkanlar 
Her türlü doğruya karşı çıkanlar 
Askere polise kurşun sıkanlar 
Vuruşan polise düşman oldular 
 
Polis bu milletin namusu arı 
Eşleri dul kalan ölüm pazarı 
Ankara'da unutunca bunları 
Yarışan polise düşman oldular 
 
Yürüdüler haklı idi koçlarım 
Huzurları kaçtı bazı güçlerin 
En büyük suç yukarda ki üçlerin 
Barışan polise düşman oldular 
 
Ozan Hüseyin'im gördü şaşırdı 
Polisimi kim bu hâle düşürdü 
Birçok olay bu bardağı taşırdı 
Buluşan polise düşman oldular 
 

13 Aralık 2000
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131. KADERE İSYAN 
 
Bırak şu yakamı bırak be gayrı 
Kan doldurdun benim testime kader 
Dostu düşman ettin yaktın sinemi 
Yoksa göz mü diktin postuma kader 
 
Yolum sarpa sardı malumdur hâlim 
Nankörler vicdansız ihanet zalim 
Yok muydu cihanda bir aklı selim 
Hep tuşa getirdin kastıma kader 
 
Hüseyin der diken verdin elime 
Karga kuzgun dolandırdın gülüme 
Gerdim yayı çektim oku zalime 
Bırak gelme gayrı üstüme kader 
 

1985
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132. NASİHAT 
 
Boşa böbürlenme be âdemoğlu 
Bakarsın bir anda hâl olur gider 
Aşılmaz sandığın karlı dağların 
En yüksek doruğu yol olur gider 
 
Az yaşa çok yaşa ahiri ölüm 
Gel düşme gaflete var diye malım 
Şükreyle Allah’a bir ise çulun 
Her insan Mevla’ya kul olur gider 
 
Sürersin ekersin yeşerir tarlan 
Biçersin toplarsın yaparsın harman 
Müsaade etmezse sana Yaradan 
Bütün emeklerin kül olur gider 
 
Ozan Hüseyin der gerçekler acı 
Bu dünya bir handır insanlar yolcu 
Altında yattığın o dut ağacı 
Gün gelir altında sal olur gider 
 

1985
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133. ÖĞRETMENİM 
 
Tarifi mümkün mü öğretmenimin 
İlmin kendine taş olur gider 
Susuz bir dünyaya rahmet ve bulut 
Medeni dünyaya eş olur gider 
 
Diktiği fidanlar olunca çınar 
İnsan çeşit çeşit yer damar damar 
Daha yeşermeden ya kuruyanlar 
Susayan her dala yaş olur gider 
 
Okul bahçesinde cıvıl cıvıl ses 
Onlarla ruh olur onlarla nefes 
Bir bülbül misali bir altın kafes 
Uçar kafesinden kuş olur gider 
 
Hüseyin der bunca övgü sana az 
Kulaklarda sesin ninni ve avaz 
Görpeye güler yüz olsa da haylaz 
Cehalet üstüne kış olur gider 
 

18 Aralık 1985
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134. KADER DEDİLER 
 
Sana şükreyledim ey yüce Mevla  
Başıma ne gelse kader dediler 
Doğru olam dedim darlara düştüm 
Üzülüp yandıkça kader dediler 
 
Zorladım kendimi dağlara vurdum 
Yolumu yitirdim bilene sordum 
Çobanı kaybolmuş sürüden oldum 
İyi bir çobandır güder dediler 
 
Bulanmak bilmedim daim duruldum 
Koşmaktan usandım yine yoruldum 
Ekem dedim sabanlara sarıldım 
Çürük tohumlara bider dediler 
 
Ozan Hüseyin'im derdimi dedim 
Gerçeği söyledim ortaya serdim 
Anamın koynunda babamı gördüm 
Ona da sonunda peder dediler 
 

04 Nisan 2000
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135. HİÇ 
 
Lügat anlamında şu insanoğlu 
Bir tarihe benzer bir taca benzer 
Kurar çadırını yamaca düze 
Bir kervana benzer bir göçe benzer 
 
Bazen bahar olur bazen kış olur 
Bazen hayat olur bazen düş olur 
Bazen de yüreği mermer taş olur 
Bir geçmişe benzer bir hiçe benzer 
 
Yaradan yaratmış balçık çamurdan 
Yoğurmuş mayayı kutsal hamurdan 
Çoban sürüsüne verir ömürden 
Bir koyuna benzer bir koça benzer 
 
Ozan Hüseyin'im elliyi geçtim 
Yarım asır oldu kötüden kaçtım 
Dost bildim kullara gönlümü açtım 
Bir oyuna benzer bir maça benzer 
 

20 Mayıs 1995 
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136. GELİR ÜSTÜME ÜSTÜME  
 
Eller güler oynar kolay peşinde 
Zor benim üstüme üstüme gelir 
Çırpındıkça dardan dara düşerim 
Dar benim üstüme üstüme gelir 
 
Namertler yol bulur sıvışır gider 
Kimi güler kimi dövüşür gider 
Mevsimler dört defa değişir gider 
Kar benim üstüme üstüme gelir 
 
Bağrımı yakarken karındaşlarım  
Sıkmaktan çürüdü azı dişlerim 
Hani o var ya o öz kardeşlerim 
Nâr benim üstüme üstüme gelir 
 
N’eyledi de kara talih n’eyledi  
Zindanı dam yaptı mekan eyledi 
Kimi yalan kimi yanlış söyledi 
Şer benim üstüme üstüme gelir 
 
Şükrolsun Mevla’ya bitmeyen biter 
Bülbül zar eylemiş kargalar öter 
Sabreyle Hüseyin bu baca tüter 
Şor benim üstüme üstüme gelir 
 

07 Nisan 2000
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137. GARDİYAN 
 
Usandım gardiyan usandım gayrı 
Özler beni vatanıma bağlıyor 
Her gün acı bir söz her zaman sitem 
Sözler beni vatanıma bağlıyor 
 
Hasretini vatana hasretim yurda 
İçim sır küpüdür dert perde perde 
Gerçeği ararım bulamam burda 
Gözler beni vatanıma bağlıyor 
 
Doğruyu arayan söyleyen bizler 
Haçlı zihniyetli zalim dinsizler 
Dört yavrum sılada yolumu gözler 
İzler beni vatanıma bağlıyor 
 
Sabahı haykırır bir ezan sesi 
Besmeleyle kalkar alır nefesi 
Âşıkın elinde dokuz tellisi 
Sazlar beni vatanıma bağlıyor 
 
Âşık Hak yolunda çalarsa sazı 
Yaş döker gözlerden gelini kızı 
Kış ayında bile ısıtan bizi 
Yazlar beni vatanıma bağlıyor 
 
Yaz bahar ayında oynar kuzular 
Güneş neşe verir hep güler yüzler 
Açık saçık değil görünmez dizler 
Kızlar beni vatanıma bağlıyor 
 
Türk İslam güzeli dünya meleği 
Görmez olur gözüm zalim feleği 
Mavi Göl üstünde yaban ördeği 
Kazlar beni vatanıma bağlıyor 
 
Ozan Hüseyin der çekemem nazı 
Hâkim hazırladı doküman yazı 
Savcıyla oynadık maça papazı 
Kozlar beni vatanıma bağlıyor 
 

15 Aralık 1984 
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138. SON YOLCULUK 
 
Kimseye kalmıyor şu yalan dünya 
Her gelen bu yoldan geçip gidiyor 
Kula emanettir ömür kapısı 
Sırası gelenler açıp gidiyor 
 
Kimisi doğmadan yolunu açar 
Kimleri yolunu yarıda geçer 
Her canlı ecelin şerbetin içer 
Kanadı tüylenen uçup gidiyor 
 
Allah'ın emridir olan olacak 
Kullar nasibini mutlak alacak 
İyilik kötülük burda kalacak 
Kötüler zehrini saçıp gidiyor 
 
Ne anlatsam bilmem yanlış olmadan 
Acelemiz vardır testi dolmadan 
Allah buyurmuştur insan ölmeden 
Hüseyin Hak yolu seçip gidiyor 
 

04 Mayıs 1995
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139. TÜRKEŞ YOK ARTIK 
 
Şu ölüm denilen kader oyunu 
Başbuğ Türkeş’imi yendi gidiyor 
Seksen yıldır yanan ışık kümesi 
Azrail üfledi söndü gidiyor 
 
Ülkücünün kurucusu mimarı 
Yıldırım vurunca yıktı çınarı 
Yıllarca çağlayan ülkü pınarı 
Dört Nisan kışıyla dondu gidiyor 
 
Bozkurtlarım sürü sürü koştular 
Bazen çağladılar bazen coştular 
Birkaç milyon Ankara'ya uçtular 
Ciğer parelerim yandı gidiyor 
 
Alperen yazdılar mezar taşına 
Bozkurtların Başbuğ girer düşüne 
Al atıyla mezarının başına 
Tekbir sesleriyle bindi gidiyor 
 
Karlar yağdı soğuk vurdu kış vurdu 
Milyonlar yürüdü Ankara sordu 
Bozkurdun yarasın bozkurtlar sardı 
Görevin yapanlar döndü gidiyor 
 
Ozan Hüseyin'in beyi paşası 
Kalmadı huzuru gitti neşesi 
İnşallah kapanmaz birlik gişesi 
Gönül yükseklerden indi gidiyor 
 

19 Nisan 1997 
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140. BENZEYİŞ  
 
Zümrüt gibi taradığın saçların 
Teli bile tıpkı sana benziyor 
Bülbülüne cefa veren goncanın 
Gülü bile tıpkı sana benziyor 
 
Güllere bezenen güzel bağların 
Aradığı hastaların sağların 
Yaylası çok güzel o Toroslar’ın 
Yeli bile tıpkı sana benziyor 
 
Ceylan güzel olur ahu gözlerin 
Mevsimlerin baharların yazların 
Düğün günü takındığı kızların 
Teli bile tıpkı sana benziyor 
 
Erciyes Dağı’nda karlı boranın  
Türkmen yaylasında soğuk ayranın 
Şakıyan bülbülün birde Leyla'nın 
Dili bile tıpkı sana benziyor 
 
Ozan Hüseyin'im düştüm bu yola 
Sevgin beni bak getirdi ne hâle 
Mısır Arabistan kumlu Basra 
Çölü bile tıpkı sana benziyor 
 

17 Ağustos 1985
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141. RÜYA 
 
Sevgilim dün seni gördüm düşümde 
Efil efil saçın tele benziyor 
Yanakların al al olmuş allanmış 
Seher vakti esen yele benziyor 
 
Yaşantımız çok zor gerçekler acı 
Kader hancı oldu ikimiz yolcu 
Çok zor yetişiyor ömür ağacı 
Yolları belirsiz çöle benziyor 
 
Bağımız bozulmuş mahsulü talan 
Vatan uzaklarda gidilmez kalan 
Gonca boyun bükmüş bahçesi viran 
Bülbülün kaybetmiş güle benziyor 
 
Hüseyin gurbette yaktı özünü 
Hâkim savcı anlamadı sözümü 
Damla damla yaşlar döken gözümü 
Çağlayan suları sele benziyor 
 

25 Şubat 1985 
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142. YELE BENZİYOR 
 
Bizi de kirletti gurbet çamuru 
Dostlar bile burda ele benziyor 
Sevilen kırlarda çiçekte olsa 
Has bahçede açan güle benziyor 
 
Ne baharı bildim ne kışı bildim 
Ne hayali bildim ne düşü bildim 
Ne gençliği bildim ne yaşı bildim 
Kırk yıllık şu ömrüm sele benziyor 
 
Hüseyin der çare bulamaz oldum 
Kaderin elinden gülemez oldum 
Dost kim düşman kimdir bilemez oldum 
Gurbet hayatımız yele benziyor 
 

1985 
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143. EYVAH 
 
Nerede vatanım nerede yurdum  
Gurbette hâlimi soran olmuyor 
Ana bacı kardeş kaldı sılada  
Arada bir gelip gören olmuyor 
 
Dörte dört odada altı karyola 
Yirmi dört saatte bir saat mola 
Gönül kuşum konar hep daldan dala 
Yarama merhemi süren olmuyor 
 
Seçemedim yaran ile dostumu 
Güneşe serdiler şimdi postumu 
Yavrularım babasına küstü mü 
Ayrılık yarasın saran olmuyor 
 

Nisan 1985
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144. EKİLSİN DE GÖR 
 
Bir küçük tohumu kara toprağa 
Rabbim izin versin ekilsin de gör 
Biri bin eyleyip çovaltır onu 
Çuval çuval eve çekilsin de gör 
 
Yağmazsa yağmuru tabiat çürür 
Susuzluktan canlı bedenin sürür 
Zümrüt gibi dağlar sararır kurur 
Hele bir rahmeti dökülsün de gör 
 
Harun olsan Karun olsan hal olsan 
Derya olsan deniz olsan göl olsan 
Ulu çınar olsan güçlü dal olsan 
Mevta kefenine çekilsin de gör 
 
Ozan Hüseyin'e gel deli deme 
Dünya malı ile gönül eğleme 
Mal mülk ile varamazsın menzile 
Mezarına bir taş dikilsin de gör 
 

Mart 1985 
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145. HAKTANDIR  
 
Çırpınma hey gönül emir Hak’tandır 
Kaderin çarkını boşa döndürür 
Müslüman’ız şükür elhamdülillah 
İsyan eden kulu taşa döndürür 
 
Rahmana şükreyle sen ona sığın 
Kula güvenirsen dert yığın yığın 
Yağmursuz göklerin kuruyan suyun 
Taşın toprağıyla yaşa döndürür 
 
Eğer sığınmazsan Yaradan’a sen 
Kapanır kısmetin bulaman kefen 
Dört mevsime bakıp eğer görmezsen 
Baharı yazıyla kışa döndürür 
 
Gönlünü alçak tut azına şükret 
Allah'tandır medet ondandır kısmet 
Kül bul eğer güle vermezse kıymet 
Yolar kanadını kuşa döndürür 
 
Dünya ziynetine gönül verenin 
Suçsuzu suçlayıp leke sürenin 
Şura bura derken kafa yoranın 
Kakarsın sırtım tuşa döndürür 
 
Ozan Hüseyin'im Hakk’a sarılır 
Hakk’ın huzurunda divan kurulur 
Dağlar dümdüz olur yerler yarılır 
Dünyanın çarkını boşa döndürür 
 

10 Aralık 1984 
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146. HAYAL ÜRÜNÜ 
 
Dışarıda martının yanık sesler 
Kuşlar beni Çolaklı’ya götürür 
Mevsimler değişip hava soğuyor 
Kışlar beni Çolaklı’ya götürür 
 
Can atar şu gönül havaya suya 
Tükendi gençliğim dert saya saya 
Hayaller girince gece rüyaya 
Düşler beni Çolaklı’ya götürür 
 
Dostların sözleri olunca acı 
Düşündüm Lokman’ın odur ilacı 
Gözlerde damlalar içerden sancı 
Yaşlar beni Çolaklı’ya götürür 
 
Hüseyin namerde olmadan köle 
Karış ummanlara git güle güle 
Babamın mezarda yattığı yere 
Taşlar beni Çolaklı’ya götürür 
 

01 Eylül 1986
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147. DÖNÜŞÜR 
 
Gâvur Dağları’nda Anadolu'mda 
Seher vakti eser yele dönüşür 
Çiseler yağmuru gözlenir sular 
Toplanır ovada göle dönüşür 
 
Nergis lale susam sümbül açılır 
Yaylasında soğuk sular içilir 
Her çiçekten bin bir koku saçılır 
Kır çiçeği bile güle dönüşür 
 
Bin bir çiçek dağda kırda ovada 
Çam kokusu kekik kokar havada 
Vızıldar arılar goncada bağda 
Arının konduğu bala dönüşür 
 
Yalçın kayalıklar meşeli dağlar 
Etekler yemyeşil zümrüt yaylalar 
Guzgun leş peşinde avcı av avlar 
Geçer gider izler yola dönüşür 
 
On beş yıldır gurbet bana yurt oldu 
Düşündükçe yara oldu dert oldu 
Dost bildiğim düşman çıktı fert oldu 
Hüseyin gurbette ele dönüşür 
 

13 Nisan 1985
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148. SÖZÜM ONA 
 
Yiğitler diyarı Anadolu'mda 
Vatansızlar kol gezmeye başlamış 
Bilmem kime nasıl fırsat verdiler 
Çar çakallar bol gezmeye başlamış 
 
Bizlere acıyan yokmuş iyiler 
Yoksa sinmiş midir kabadayılar 
İnlerinden çıkmış kızıl ayılar 
Sokaklarda yol gezmeye başlamış 
 
Gayri insaniler özel binekler 
Şimdi boğa olmuş eski inekler 
Ayrana üşüşen karasinekler 
Kovanlarda bal gezmeye başlamış 
 
Ozan Hüseyin’im söyler beyitler 
Fırsat vermeyelim baba yiğitler 
Türk İslam düşmanı it oğlu itler 
Mecnun gibi çöl gezmeye başlamış 
 

1984 
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149. ULU ÇINAR 
 
Bir yıldırım vurmuş ulu çınara 
Bedenleri diyar diyar dağılmış 
Acımasız kullar kesmiş kolunu 
Odunları diyar diyar dağılmış 
 
Ordaydı neşemiz orda acımız 
Dört kardeş olmuştuk üçte bacımız 
Hane viran olmuş göçmüş hancımız 
Kadınları diyar diyar dağılmış 
 
Bacıyı kardeşten ayırdı kader 
Kaptandı gemiye rahmetli peder 
Hüseyin neylesin yol terse gider 
Adımları diyar diyar dağılmış 
 

07 Mayıs 1987
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150. ANAMIN MEKTUBU 
 
Anam mektup yazmış hapishaneye 
Oğlum çok bekletme gel diye yazmış 
Bilirim kapılar üstüne örtük 
Arada bir mektup sal diye yazmış 
 
Evlat acısıyla yaktım özümü 
Zalim kader güldürmedi yüzümü 
Döve döve kırdım iki dizimi 
Gözlerimin yaşı sel diye yazmış 
 
Kader ırmağımız bulanık akar 
Azgın sular gelir bendimi yıkar 
Gonca gül üstünde sarımsak kokar 
Burnuma getirir yel diye yazmış 
 
Oğlum sefil oğlum kötü kaderim 
Daha beş yıl evvel öldü pederin 
Çoban olur çocuklarım güderim 
Anayın kaderi dul diye yazmış 
 

Ocak 1985 
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151. KADERİMDE OLMAYANLAR 
 
Gülmedim cihana geldim geleli 
Gülmek benim kaderimde yok imiş 
Aradım doğruyu sordum gerçeği 
Bulmak benim kaderimde yok imiş 
 
Bulam dedim temelime taşımı 
Zehir ettim ekmeğimi aşımı 
Silem dedim gözlerimin yaşını 
Silmek benim kaderimde yok imiş 
 
Kullar aman vermez insaflar katı 
Menzili bilmeden koşturdum atı 
Yitirdim ekmeği bir tutam otu 
Yolmak benim kaderimde yok imiş 
 
Hüseyin'im muhtaç oldum her kula 
Dostlar düşman ile gezer kol kola 
Ağladım doğarken ben dola dola 
Olmak benim kaderimde yok imiş 
 

03 Mayıs 1987
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152. NEDEN 
 
Seyreyledim Almanya'nın dağını 
Dört bir yanı oylum oylum kar imiş 
Kopardılar benden yârin bağını 
Ayrılığın derdi gayet zor imiş 
 
Ben çok sitem yedim onun dilinden 
Merhametsiz saçlarının telinden 
Sözünde durmayan dostun elinden 
Yiğidin kazancı ahu zar imiş 
 
Hep ağlamış bürgün olsun gülmemiş 
Bir dost gelip yarasını sarmamış 
Yaşamış dünyadan murat almamış 
Desinler ki bir Hüseyin var imiş 
 

01 Temmuz 1985 
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153. DOST DÜŞMAN  
 
Dost diye koşturdum yalan dünyada 
Dostlar düşman oldu düşman dost oldu 
Çarkımı tersine çevirdi kader 
Dostlar düşman oldu düşman dost oldu 
 
Arkamızdan atan kullar çoğaldı 
Gerçekleri yutan kullar çoğaldı 
Şerefini satan kullar çoğaldı 
Dostlar düşman oldu düşman dost oldu 
 
Ozan Hüseyin’im netti n’eyledi  
Hak’tan aldı halka doğru söyledi 
N’eylediyse dostlar bana eyledi 
Dostlar düşman oldu düşman dost oldu 
 

23 Nisan 1999
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154. ALDIRMA 
 
Boş ver şu dünyayı boş ver be dostum 
Hüseyin'de duymaz aldırmaz oldu 
Kırılsın zindanın demir kapısı 
Oturduğum yerden kaldırmaz oldu 
 
Çok isterdim gidip dostu görmeyi 
Sohbet edip hatırını sormayı 
Bize nasip etti hayal kurmayı 
Nedense bizleri güldürmez oldu 
 
Kış geldi dereler çağlatır suyu 
Kar tipi fırtına çok kötü huyu 
Burnumda tütüyor Çolaklı köyü 
Kış bizim testiyi doldurmaz oldu 
 

1985 
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155. BAŞBUĞ’UM ÖLDÜ  
 
Basın televizyon medya dünyası 
Haberlerle soldurdular Başbuğ’u 
Ülkücüler yasta vatan telaşta 
Gökyüzüne kaldırdılar Başbuğ’u 
 
Duymayan cihanda kalmasın diye 
Sevenler gözyaşın silmesin diye 
Acımızı eller duymasın diye 
Elden ele bildirdiler Başbuğ’u 
 
Kimi kime sorup sual ettiler 
Ellerini yüreğine attılar 
Ömür çiçeğinden bahçe yaptılar 
Kalplerine doldurdular Başbuğ’u 
 
Gönülden gönüle sevgiler verdik 
Yaşanan ömürle ağladık güldük 
Böyle bir liderin emrine girdik 
Kader ile aldırdılar Başbuğ’u 
 
Okumu yayımı kemendi gerdim 
Gelenden geçenden Başbuğ’u sordum 
Azrail denilen bir hırsız gördüm 
Aramızdan çaldırdılar Başbuğ’u 
 
Bize yıldız güneş aysın diyerek 
Salâvat getirip tekbir vererek 
Biz doymadık toprak doysun diyerek 
Mezarına indirdiler Başbuğ’u 
 
Ozan Hüseyin'e n’oldu n’olaydım 
Bulunmaz ki onu tekrar bulaydım 
Açıp yüzün birken olsun göreydim 
Ölmez sandım öldürdüler Başbuğ’u 
 

07 Nisan 1997
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156. NİSAN YAĞMURU 
 
Kış yerini terk eylerken bahara 
Canlara can katar nisan yağmuru 
Bülbül göç ederken güzel bağlara 
Canlara can katar nisan yağmuru 
 
Dumanlı dağların çekilir karı 
Sürülür tarlalar ekilir darı 
Bal katar peteğe vızıldar arı 
Canlara can katar nisan yağmuru 
 
Ekin ilkbaharda gelir Göcek’e 
Analar kuzusun alır kucağa 
Mayıs ile yaklaşınca sıcağa 
Canlara can katar nisan yağmuru 
 
Pınarlar gözlenir dereler çağlar 
Canlanır sevinir hastalar sağlar 
Ozan Hüseyin'de çok doğru söyler 
Canlara can katar nisan yağmuru 
 

1 Nisan 1985 
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157. İŞÇİ 
 
Geldik Almanya'ya ekmek Pekin’de 
Gurbet bizi burda ele döndürdü 
Değirmende zavar etti unları 
Çevirdi havaya yele döndürdü 
 
Kir nesil çürüdü markın peşinde 
Çoluk çocuk hırsız on beş yaşında 
Devlet baba bizi görmez düşünde 
Ateşi söndürüp küle döndürdü 
 
Çok şirin gelmişti gurbetin sesi 
Mark kurşunu yedi çıkmaz nefesi 
Yaralı sinesi göğüs kafesi 
Yıktı bendimizi sele döndürdü 
 
Nice evler temelinden yıkıldı 
Tohumumuz gurbet ele ekildi 
Hüseyin neylesin boynu büküldü 
Kadını kızıyla dula döndürdü 
 

1985 
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158. UNUTANLAR UNUTULANLAR  
 
Dolaşıp dururken deli divane 
Bizim kervan çoktan göçmüş gördün mü 
Obalar dağılmış yollar ayrılmış 
Dostlar birbirinden geçmiş gördün mü  
 
Doğanlar büyümüş ulular ölmüş 
Âlimler düşünmüş cehâlet gülmüş 
Gönül bir kafeste öten bülbülmüş 
Goncası yabanda açmış gördün mü  
 
Ben dertli doğmuşum yaslı anamdan 
Takatim tükendi düştüm dermandan 
Lokman deva bulmuş vakti zamandan 
Dermanlar elinden uçmuş gördün mü  
 
Ozan Hüseyin'im geçti zamanım 
Özümden tutuştum çıkmaz dumanım 
Ummanı deryada battık amanın 
Namertler sıvışıp kaçmış gördün mü  
 

1985 
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159. GURBET  
 
Yaman olur gurbet elin çiçeği 
Açar kokusunu dallara verir 
Yiyor içimizi güve böceği 
Kötü dost insanı dillere verir  
 
Bizi bulmaz yaşamanın kolayı 
Düşman bizim ile eder alayı 
Sabreylerse insan derdi belayı 
Yaradan sevdiği kullara verir 
 
Hüseyin çekiyor dostun sancısın 
Gurbet ellerinde sen yabancısın 
Çekilmesi çok zor evlat acısın 
Anam gibi garip dullara verir 
 

14 Temmuz 1984
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160. DİLEKÇE 
 
Yirmi ocak seksen yedi yılında  
Dilekçemi açık yazdım savcı bey 
Her derdimi size aşikâr ettim 
Dost mevsimi geçik yazdım savcı bey 
 
Görüyorsun malım mülküm bitmiştir 
Puştlar bizi yoksulluğa itmiştir 
Talih kumarında bizi ütmüştür 
Umut kuşum uçuk yazdım savcı bey 
 
Yaşadım gurbeti elbet bilirim 
Ara sıra yurttan haber alırım 
Dağıldı yavrular arar bulurum 
Kervanımız göçük yazdım savcı bey 
 

01 Mart 1987
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161. DİLEKÇENİN CEVABI 
 
Verdiğim dilekçem ters geri döndü 
Cevabına hayır dedin savcı bey 
Yol istedim gidem dedim sılaya 
Daha yollar bayır dedin savcı bey 
 
Dört yılı içerde az buldun bana 
Duvarları yine yaptın badana 
Yerinde duruyor dedin Adana 
Sen kendini kayır dedin savcı bey 
 
Yine bahar geldi umut kapandı 
Yavrular ağladı yavrular yandı 
Bu senede şansım çok geç davrandı 
Gelecek yıl çayır dedin savcı bey 
 
Hüseyin der ömür varsa o yıla 
Hazırlar çantayı düşeriz yola 
Yalvardım boş yere oldum budala 
Bir yıl daha uyur dedin savcı bey 
 

20 Mart 1987
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162. ALMANYA  
 
Almanya'ya gönül verme kardeşim 
Yazları var bizim yaza benzemez 
Her gün bir kucakta gönül geçiren 
Kızları var bizim kıza benzemez 
 
Alperenler yurdum biz erlere göre 
Bulunmaz Firenk’te sağlam bir töre 
Bunlar çok tepinir kendi kendine 
Sazları var bizim saza benzemez 
 
Ben anam diyorum o diyor muti 
Tıpkı bir yamyamdır Batı’nın iti 
Vicdanı sızlamaz yüreği katı 
Sözleri var bizim söze benzemez 
 
İnsana değeri verenlerde biz  
Söz verip sözünde duranlarda biz 
Müslüman imanlı Avrupa dinsiz 
Özleri var bizim öze benzemez 
 

1 Şubat 1983 
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163. UYAN BE AMERİKA 
 
Doğruyu söyledik gerçekçi olduk 
Yalanı da bir kefeye koydunuz 
Türeyen kobralar kemirirken öz 
Yılanı da bir kefeye koydunuz 
 
Ermeni çıyanlar yakar oldu can 
Masum suçsuzlara saldırır çıyan 
Yeter be yaptığın yeter be kalan 
Filanı da bir kefeye koydunuz 
 
Duymazdı kulağın hep söylerdik biz 
Şimdi kıçına mı battı çuvaldız 
Hep sizlerden destek bulurken domuz 
Talanı da bir kefeye koydunuz 
 
Bu can kurban Türk’e her can özlerden 
Şamar yersen yaşlar akar gözlerden 
Bu son sözdür söylemesi bizlerden 
Kalanı da bir kefeye koydunuz 
 
Ozan Hüseyin der dizimiz delik 
Kesede olmasa bile metelik 
Suratına dolar kıçına tepik 
Çalanı da bir kefeye koydunuz 
 

26 Ocak 1986
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SÖZLÜK 

 
A 

Ahir    : Son, en son 

Ahu zâr                     : Ağlayıp inlemek 

Âlem    : Dünya, kâinat, evren 

Âlim                         : Bilgin 

Ar    : Ayıp, utanılacak şey 

Arabistan   : Arap yarımadasında bir ülke 

Arıklıkaş   : Bahçe ilçesinde yer adı 

Arık    : Su Akıtmak için toprağı kazmak suretiyle yapılan yer, su 

     kanalı 

Arş : 1. Dokuzuncu ve en   sonuncu gök tabakası 2.Tanrı’ nın    

dokuzuncu tabaka   gökte varsayılan kudret ve ululuğunun 

tecelli yeri 

Avaz    : Ses, seda 

Ayyaş                       : İçkiye düşkün, içkici, içici 

Azar                         : Kızmak 

Azrail   : Ölüm meleği 

B 

Başbuğ  : Kara, deniz, hava ordularına kumanda eden :   

     Başkomutan 

Beka    : Devamlı Olmak 

Beytullah                 : Allah’ın evi, Kâbe 

Bez-                         : Bıkıp, usanmak 

Bile    : Birlikte 

Billah   : Allah hakkı için, inan ki 

C 

Câhil                       :  Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz 
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Cefa                        : Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet, zulüm 

Cemaat           : Topluluk 

Cevher           : Değerli taş 

Ciğer Parala-           : Çok üzülmek 

Cihan            : Dünya 

Ç 

Çal-                      : Hırsızlık yapmak 

D 

Del’                         : Deli 

Derman                   : Güç, takat, mecal. 

Derviş            : 1.Eskiden tarikatlardan birine mensub olan kişi 2.Alçak 

          gönüllü ve her hali hoş gören kişi 3.Fakir, zavallı 

Destan           : Bir Milletin efsanevi tarihinden, kahramanlarından,  

     muharebelerinden, zaferlerinden bahseden manzum  

     hikâye ve masallardır 

Dar   : Darağacı 

Derya   : Deniz 

Deyin   : Diye 

Döl   : Evlat, çocuk 

E 

Ezel   : Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesi olmayan  

     zaman, öncesizlik 

F 

Fakir   : Yoksulluk 

Felek                        :1.Gök, gökyüzü, sema 2. Dünya, âlem. 3. Talih, baht, şans 

Fani   : Ölümlü 

Farz   : Dinde mutlaka yapılması gerekli Allah emri 

Ferman   : Buyruk, emir 

Fert    : Kişi 
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Feryat   : Yüksek sesle bağırmak, haykırmak 

Figan   : İnleme, bağırıp çağırma 

Firavun                    :  Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan. 

G 

Gaflet   : İhmalkâr, ihtiyatsız olma 

Gam                        : Tasa, kaygı, üzüntü 

Gayrı (Gayri)          : Başka, diger 

Gopanlara (Kopanlara)  : Ayrılanlara               

Gurbet                     : Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik 

Güman  : Şüphe, zan 

Gürz                        : Silah olarak kullanılan ağır topuz. 

H 

Hadise            : Olay, vaka 

Hak            : Allah, Tanrı; Adalet 

Hâk            : Toprak 

Hâkim                     : Yargıç 

Hâl                          : Durum 

Helal            : Dinin kurallarına aykırı olmayan 

Hikmet            : 1.Hâkimlik ilim ve adaletin birleşmesinden meydana gelen 

     değerli sıfat 2. Bilinmeyen, gizli 

Hilâl            :  Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay 

Hile            : Aldatmak üzere yapılan düzen, tertip, dek, oyun, dolap 

Himmet           : Gayret, çabalama 

Huma (Hüma)         : Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan 

talih kuşu, devlet kuşu 

Hış                           : Çok yorulmak, Zor durumda kalmak 

Hürmet                    : Saygı 

İ 

İbo                           : İbrahim 
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İlim   : Bilim 

İntizam  : Düzenli, düzgün olma 

K 

Kabir                       : Mezar, sin  

Kader   : İnsanların bütün hayatları boyunca geçireceği hal ve  

     hadiselerin daha evvel Allah tarafından tayin edinmiş 

     olması, alınyazısı 

Kahır   : Derin üzüntü, fazla keder 

Kama   : Büyük bıçak 

Karun                      : Çok zengin kimse 

Kast   : Niyet 

Kelam   : Söz 

Kemal   : Olgunlaşmak 

Küreyi arz  : Dünya 

M 

Mahpus  : Kapatılmış, hapsedilmiş 

Nakış                       : Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim 

kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi 

 

Malum                     : Bilinen, belli 

Menzil                     :  Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak 

Maraz   : Hastalık, illet; dert, bela 

Merhamet                :  Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü          

durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma. 

Mevlâ                      : Allah 

Minnet  : Bir iyiliği yapana kendisini borçlu görme; yalvarma, 

     istekte bulunma 

Mürşit   : Doğru yolu gösterici, gafletten uyandıran 

 



 249

N 

Nafile    : Yararsız, boşa giden, boş işe yaramayan 

Naçar   : Çaresiz 

Nâme   : Türkü, şarkı, ezgi 

Nankör                    : İyilik bilmez 

Nâr   : Ateş 

Nazar   : Bakış 

Nimet                      : İyilik, lütuf, ihsan 

Nizam   : Düzen 

N’olur                      : Ne olur 

 

O 

 

Od   : Ateş 

Oluk   : Su kaynağı 

Ö 

Öksüz                      : Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk) 

P 

Pak   : Temiz 

Pakla-   : Saf, temiz hale gelmek 

Perişan                    : 1. Dağınık, düzensiz, karmakarışık 2. Acınacak durumda 

olan, zavallı 

R 

Rahman  : Herkese, her canlıya merhamet eden (Tanrı). 

Rahmet                    : Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme 

Rahmetellil âlem : Âlemlere rahmet olan Allah 

Rızk   : Allah’ın herkese bahşettiği nimet 

S 

Sabır                        :  Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında 
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ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç. 

Sayrı   : Hasta 

Seyran  : Zevk için yapılan yürüyüş 

Şak-   : Ötmek 

Sap-   : Doğru yoldan ayrılmak 

Sıla   : Memleket, vatan 

Sine   : Göğüs, bağır 

Sır   : Gizli bilgi 

Silindir  : Karayollarında zemini kuvvetlendirmek amacıyla  

     kullanılan ağır iş makinesi 

Sima   : Çehre, yüz 

Siper                        : Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek 

saklanılacak yer. 

Söv-   : Küfretmek 

Sünnet                     : Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli              

sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş 

olduğu söz. 

Ş 

Şükr-                        :  Tanrı'ya minnet duygusunu sunmak, şükreylemek 

Şer   : Bela, kötülük 

T 

Talih                        : Şans 

 

Ü 

Ülkü                         :  Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal         

Üryan   : Çıplak 

V 

Viran   : Harabe 

Y 
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Yaradan                   : Allah 

Yazı   : Ova 

Yu-                         : Yıkamak 

Z 

Zalim                       : Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden 

Zar                           :   Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi,            

plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan ve altı 

yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı. 

Zavar             : Ezmek, parçalamak 

Zindan                     : Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer. 

Ziynet                      : Süs, bezek 

Zümrüt                    : Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı, doğal  

alüminyum ve berilyum silikatı. 
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ŞİİR İNDEKSİ 
 

         Âşık Hüseyin Tekerek’ in şiirlerinin indeksi hazırlanırken her şiirin 
ilk dörtlüğünün son iki mısraı alınmış olup, ayak seslerine göre alfabetik 
olarak dizilmiştir. Parantez içindeki numara şiirin tezdeki sıra numarasını 
göstermektedir. 
 

Düşündüm ağladım hıçkırdım yandım 
Seni hayalimde gördüm dün baba (54) 
 
Sende öter viran kuşu 
Bu dünyada bu dünyada (1) 
 
Dönüp görsen bir geriyi 
Kim gülmüştür bu dünyada (2) 
 
Kalpten kalbe uzar gider 
Yollar bayramda bayramda (3) 
 
Göçmen kuşlar sökün etti oraya 
Bütün yüzler güldü Anadolu’mda (55) 
 
Kelebekler uçar arı bal yapar 
Kokuların saçar yaz aylarında (56) 
 
 
Aynı konuşurduk aynı söylerdik 
Değişmiş kelamlar dil başka başka (57) 
 
Gönül çiçekleri aşk bahçesinde 
Seher yeli ile kokuşu başka (58) 
 
 
Yaradan’a bel bağlayıp 
Tapanlara selam ola (4) 
 
 
Alın yazım çile yazmış kaderim 
Şükrolsun Allah’ım şükrolsun sana (59) 
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Çıkar için her gün yalan söyledik 
Söz verip sözünden cayan cay ana (60) 
 
Aradım yoruldum bittim usandım 
Yolları dost bildim boşu boşuna (61) 
 
Dışı dost görünüp içi düşmanlar 
Kuyumuzu kazıyorlar bu sıra (62) 
 
Her sabah her akşam gönül treni 
Çeker gider bizim Çukurova'ya (63) 
 
 
Yoksulluktan fakirlikten bıkmıştım 
Kaça kaça geldim şu Almanya 'ya (64) 
 
Gerçek tohumlara kuyu 
Kazdılar bizim Bahçe’de (5) 
 
Namert bağlarından goncayı gülü 
Derenlerde pişman dermeyenlerde (65) 
 
Selama sevgiye vergi bağlanmış 
Bahane ararsan dil perde perde (66) 
 
Kalanlara güle güle 
Gidiyorum ben menzile (6) 
 
Küreyi arz sana döner 
Rahmetini esirgeme (7) 
 
Dost ararım düşman çıkar karşıma 
Gerçek yanlış bildirmedin bir kere (67) 
 
Dostlarım vefasız insanlar zalim 
El oldu gidemem bizim ellere (68) 
 
Kanuna uydurup polis dışarı 
Attı gidiyorum bizim ellere (69) 
 
Fitne yetiştirip zalimlik eken 
Bu zalimlik niye düşmanlık niye (70) 
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Süzülür suları iner ovaya 
Buğdaycık’ta göle döner Gökçe Dağ  (71) 
 
Kalleşler türedi namertler çıktı 
Yiğitçe alınan o paç kalmadı (72) 
 
 
Yıllarca peşinden koştum yoruldum 
Ben ülküye o Turan'a sevdalı (73) 
 
Bizi gurbete satanlar 
Darılır mı darılmaz mı (8) 
 
Çağlar sevda dereleri 
Çizer dolanı dolanı (9) 
 
Pamuk tarlasına Çukurova’ya 
Yorulmuşta bakar Toros Dağları (74) 
 
Mutlu yuvaları ta temelinden 
Yıktığı yerlerdir kodes damları (75) 
 
Kuşlar kafesinden uçtu 
Gel ha gayrı gel ha gayrı (10) 
 
Pişirdim taşırdım koydum sofraya 
El yemeğin yedi bana taş çıktı (76) 
 
Geçmişe baktım geriye 
Dünler sevdamı anlattı (11) 
 
Gonca güller talan oldu 
Soner'im soldu gelmedi (12) 
 
Umut kapıların gezdim dolaştım 
Ben kadere kader bana gülmedi (77) 
 
Eller vatanında eller sılada 
Bize hayal ile düş ile geldi (78) 
 
N’eylemişse Mevlâ güzel eylemiş 
Devletin başında Devlet Bahçeli (79) 
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Sabır taşım paralandı 
Kızar oldum deli deli (13) 
 
Yaprağı dökülmüş dalları kuru 
Ayrılmış bedenden dal dertli dertli (80) 
 
Ölsem bile gam yemezdim derdimden 
Dertlerin içinde dert dertli dertli (81) 
 
Bülbülü goncaya eylemiş âşık 
Açar seher vakti gül gizli gizli (82) 
 
Arının misali balın misali 
Akıllar ermiyor sır gizli gizli (83) 
 
Her canlıya hayat veren can veren 
Gerçek dostum kara toprak değil mi (84) 
 
Anlayan yok gerçek sözü 
Diller azar etti beni 14) 
 
Dünyamı dağıttın yuvamı yıktın 
Meçhullere gider ettin yar beni (85) 
 
İçim yanar alev alev 
Kora döndürdüler beni (15) 
 
İyi kötü ne işlersen 
Kalan diller söyler seni (16) 
 
Komando dediler hayale daldı 
Can evinden güldürdüler Mehmet'i (86) 
 
Hatır gönül kadir kıymet kalmadı 
İnsanın yapısı huyu değişti (87) 
 
İnsanoğlu acımasız 
Kullar bize kul öğretti(17) 
 
Renkleri apayrı ırkları başka 
Söyler kelamları karma karışık (88) 
 
Yörük ayranını yayla suyunu 
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Korkudan vallahi içemez olduk (89) 
 
 
Yıldırım vurunca ulu çınara 
Gel de gör Başbuğ’um gel de gör hâli (90) 
 
Esir Türk elleri oldu perişan 
Mecnun gibi çölde del olmadan gel (91) 
 
Gönül bahçesinde gönül eğledim 
Açmış çiçeklerin gülün ne güzel (92) 
 
Çok çiçekler renkten renge bürünmüş 
Gonca belli değil gül belli değil (93) 
 
Yaradan yaratmış mamur eylemiş 
Bakarsan mânâya araman gönül (94) 
 
Yılanı delikten çıkarır derler 
Çareler bulmuyor dil Vahit hocam (95) 
 
Mezarına vardım figan eyledim 
Çağırdım sesimi duymadın anam (96) 
 
İyi kötü ne işlersen 
Kalan diller söyler seni (18) 
 
Başına küller yağası 
Gürler durur deli Meryem (19) 
 
Yitirdim dengemi terazim bozuk 
Bir türlü kendime dost bulamadım (97 
 
Yaprağa karıştım dala karıştım 
Dalların içinde seni aradım (98) 
 
İnsafsız avcılar avladı beni 
Kanadım kırıldı çöllerden kaldım (99) 
 
Günlerim geçiyor dert saya saya 
Dünya benden ben dünyadan usandım (100) 
 
Çekiyorum gücüm kâfi gelmiyor 
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Kazan beni bora koştum şaşırdım (101) 
 
Cirit beleğinin Kuzgun belinin 
Yağmuruna yaşlarına kurbanım (102) 
Hatır gönül kadir kıymet bilerek 
Soranlara kurban olsun bu canım (103) 
 
Dilim laf söylemez gözüm yol görmez 
Sözlerimi sana verdim cananım (104) 
 
Gönül kapısını açtım 
Girmeye gelsin dostlarım (20) 
 
 
Korkmadan Allah'tan bozup yuvayı 
Ortada dolaşan dula yanarım (105) 
 
Seven sevdiğine yandı 
Ben dağlara sevdalıyım (21) 
 
Sen bir Osmanlısın Türksün İslamsın 
Sakın gerilerde kalma ha kızım (106) 
 
Namus ucuz değil kelepir değil 
Satılmaz bakkaldan alaman kızım (107) 
 
Kaderime boyun eğdim 
Yine sana şükreyledim (22) 
 
Gökçe Dağ’ın karı erir baharla 
Köyümüzden geçen selin özledim (108) 
 
Barutsuz doldurur desteksiz atar 
Yüksek mertebeden kalan İbrahim (109) 
 
Oluklunun suyu çağlayıp akar 
Yeşilköy’de Yeşilköy’de Semiha’m (110) 
 
Vatan millet ülküsüyle 
Ben Türk’üm Türk’ü severim (23) 
 
Her kuldan bir sille bir şamar yedim 
Gülmek benim elim demi Ahmet’im (111) 
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Bir ok değdi ciğerime saplandı 
Yaralarım azdı gitti neyleyim (112) 
 
Umut bağlarını sam yeli vurmuş 
Bozulmuş bağların gülü gibiyim (113) 
 
Şartlı kafa doğru sözden 
Alır ise şerefsizim (24) 
 
Birazcık teselli buldum kendimde 
Ben boynumu büke büke okudum (114) 
 
Otağını yağmalarken çakallar 
Ben seni düşündüm seni Başbuğ’um (115) 
 
Feryadımı duyup duymazdan gelip 
Duyanlara bakıp utanıyorum (116) 
 
Aslı'nın Kerem'e döndüm 
Gülüm seni arıyorum (25) 
 
Çaresizim hele gurbet elinde 
Yollar uzak sana gelemiyorum (117) 
 
Çok sitem eyledin çok cefa verdin 
Koşsam da peşinden tutamıyorum (118) 
 
Yaş buldu kemalin tükendi gücüm 
Zaman beni ben zamanı unuttum (119) 
 
Sefil Nalan’ımın tarak elinde 
Kınalı ipekten saçların gördüm (120) 
 
Bu yolda erkekçe olsa da ölüm 
Arayan yolunu bulmalı kalan (121) 
 
Kimler ağlar kimler güler 
Ben yastayım yastayım ben (26) 
 
Yaş kemalin buldu sona yaklaştı 
Yaşamak bu ise yaşıyorum ben (122) 
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Gençliğimde ilkbahardı 
Ben köyümde çoban iken (27) 
 
Perişandır şu hâlimi 
Gör Muhammed’i seversen (28) 
 
Kerem Aslı'sına Mecnun Leyla'ya 
Çöllerde kaybolan yolu sevdamın (123) 
 
Gönülden kara sevdalın 
Olsam beni alır mısın (29) 
 
Mevsimleri unutturdun 
Baharımı kış eyledin (30) 
 
Saman eyledin savurdun 
Rüzgâr ile yele verdin (31) 
 
Ilgıt ılgıt seher vakti 
Yeli de güzel Bahçe’nin (32) 
 
Ben uzandım sen uzadın 
Üzdün gittin üzdün gittin (33) 
 
Kerem Aslı'sına Mecnun Leyla'ya 
Çöllerde kaybolan yolu sevdamın (124) 
 
Sazın sözün Hak yolunda 
Çaldı Hüseyin Hüseyin (34) 
 
Lezzetine doyamıyom bir türlü 
Satırları az yazıyon Hüseyin (125) 
 
Karun kadar mülkün olsa 
Malın mülkün heder bir gün (35) 
 
Bir garip tutkudur gönlümü ora 
Çekişi var çekişi var köyümün (126) 
 
Dost bilip bağlandım namert kullara 
Fertlerin içinde fert beni yakar (127) 
 
Arıklık aşıyı nohudu buldum 
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Yazıdan yukarı yolum buralar (128) 
 
Susadım yanmaktan çöl ortasında 
Sandığım kaynaklar kuru çıktılar (129) 
Hayırlı olsun demeye 
Sözleri bekliyor dostlar (36) 
 
Sokakta dolaşan kuduz itlere 
Karışan polise düşman oldular (130) 
 
Dostu düşman ettin yaktın sinemi 
Yoksa göz mü diktin postuma kader (131) 
 
Tutunmaya gücüm yetmez 
Kollarımı kestin kader (37) 
 
Yaradan’a avuç açar 
Sözler Beytullah'a gider (38) 
 
Aşılmaz sandığın karlı dağların 
En yüksek doruğu yol olur gider (132) 
 
Susuz bir dünyaya rahmet ve bulut 
Medeni dünyaya eş olur gider (133) 
 
Doğru olam dedim darlara düştüm 
Üzülüp yandıkça kader dediler (134) 
 
Doğruyu doğru bilmemi 
Çok gördüler çok gördüler (39) 
 
Kurar çadırını yamaca düze 
Bir kervana benzer bir göçe benzer (135) 
 
Çırpındıkça dardan dara düşerim 
Dar benim üstüme üstüme gelir (136) 
 
Ağaç olur kuşlar konar 
Öter Allah'a seslenir (40) 
 
Her gün acı bir söz her zaman sitem 
Sözler beni vatanıma bağlıyor (137) 
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Her derdi cefayı çeker 
Kızsam gönül uslanmıyor (41) 
 
Kula emanettir ömür kapısı 
Sırası gelenler açıp gidiyor (138) 
 
 
Seksen yıldır yanan ışık kümesi 
Azrail üfledi söndü gidiyor (139) 
 
Göz pınarım çağlar oldu 
Damla damla yaş geliyor( 42) 
 
Kanatlarım kana battı 
Uçmaya gücüm yetmiyor (43) 
 
Alperenler iz bırakmış 
Dağlar Türk’ü sesleniyor (44) 
 
Bülbülüne cefa veren goncanın 
Gülü bile tıpkı sana benziyor (140) 
 
Yanakların al al olmuş allanmış 
Seher vakti esen yele benziyor(141) 
 
Sevilen kırlarda çiçekte olsa 
Has bahçede açan güle benziyor (142) 
 
Ana bacı kardeş kaldı sılada 
Arada bir gelip gören olmuyor (143) 
 
Biri bin eyleyip çovaltır onu 
Çuval çuval eve çekilsin de gör (144) 
 
Müslüman’ız şükür elhamdülillah 
İsyan eden kulu taşa döndürür (145) 
 
Mevsimler değişip hava soğuyor 
Kışlar beni Çolaklı’ya götürür (146) 
 
Çiseler yağmuru gözlenir sular 
Toplanır ovada göle dönüşür (147) 
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Zaman ile mahsulini 
Çekiyorum yavaş yavaş (45) 
 
Bilmem kime nasıl fırsat verdiler 
Çar çakallar bol gezmeye başlamış (148) 
 
Acımasız kullar kesmiş kolunu 
Odunları diyar diyar dağılmış (149) 
 
Bilirim kapılar üstüne örtük 
Arada bir mektup sal diye yazmış (150) 
 
Aradım doğruyu sordum gerçeği 
Bulmak benim kaderimde yok imiş (151) 
 
Kopardılar benden yârin bağını 
Ayrılığın derdi gayet zor imiş  (152) 
 
Günden güne bitiyorum 
Ana hakkını helal et  (46) 
 
Bu davamız bitmez derdik 
Bu davaya yazık oldu (47) 
 
Her anımı zindan etti 
Dünü bana düşman oldu (48) 
 
 
Erler kaza meydanında 
Türkler Türk’e düşman oldu (49) 
 
Tatlı kelam söylemeyen 
Diller dile düşman oldu (50) 
 
Çarkımı tersine çevirdi kader 
Dostlar düşman oldu düşman dost oldu (153) 
 
Acı sözden içim yanar 
Seller beni yakar oldu (51) 
 
Kırılsın zindanın demir kapısı 
Oturduğum yerden kaldırmaz oldu (154) 
 



 263

Yarınımda umut vardı 
Dünü bana unutturdu (52) 
 
 
Ülkücüler yasta vatan telaşta 
Gökyüzüne kaldırdılar Başbuğ’u (155) 
 
Bülbül göç ederken güzel bağlara 
Canlara can katar nisan yağmuru (156) 
 
Ülkücünün başı öldü 
Türklerin Türkeş’i öldü (53) 
 
Değirmende zavar etti unları 
Çevirdi havaya yele döndürdü (157) 
 
Obalar dağılmış yollar ayrılmış 
Dostlar birbirinden geçmiş gördün mü (158) 
 
Yiyor içimizi güve böceği 
Kötü dost insanı dillere verir (159) 
 
Her derdimi size aşikar ettim 
Dost mevsimi gecik yazdım savcı bey(160) 
 
Yol istedim gidem dedim sılaya 
Daha yollar bayır dedin savcı bey(161) 
 
Her gün bir kucakta gönül geçiren 
Kızları var bizim kıza benzemez (162) 
 
Türeyen kobralar kemirirken öz 
Yılanı da bir kefeye koydunuz (163) 
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