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 ÖNSÖZ 

 

 Tarih içinde uzun zaman geniş bir coğrafyaya hükmetmiş büyük Türk 

milletinin kültürel hazinesi de bu genişlik mesabesindedir. Ozanlık geleneği, 

bu hazinelerin arasında ışıldayan, bize has toplumsal bir reflekstir. Kaynağı 

Türklerin bilinen ilk tarihlerine kadar uzanan ozanlık geleneği, XVI. yüzyıldan 

itibaren isim değiştirerek “âşıklık geleneği” adıyla günümüze kadar devam 

etmiştir. Yukarıda bu gelenek için toplumsal rafleks dememizin sebebi, halk 

ozanının içinde bulunduğu toplumun zevklerine uygun manzumeler 

oluşturmasıdır. Âşıkların sanatlarını icra ediş tarzları ve toplum içerisindeki 

rolleri; siyasî, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 

zaman içerisinde değişmiş ve hatta yer yer yok olmayla karşı karşıya 

kalmıştır.  

 Bütün değişim ve gelişmelere rağmen bu geleneği devam ettirmeye 

çalışan ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan âşıklarımız 

bulunmaktadır. Veli Namlı da günümüz halk şairlerinden biridir. Ankara’nın 

Beypazarı ilçesi Karaşar nahiyesinde 1935 yılında dünyaya gelmiştir. İlkokulu 

Karaşar’da bitirmiş, okul çağlarında şiir yazmaya başlamıştır. Halen de 

Ankara’daki evinde yazmaya devam etmektedir. Bizim amacımız, şairin 

şiirlerini yok olmadan toplamak ve bir araya getirmekti. Sonuçta ortaya, şairin 

konu tercihlerinden dolayı, sosyal temalı şiirlerin ağır bastığı bir çalışma 

çıkmıştır. 
Veli Namlı, şiirlerini daha çok hecenin 8’li ve 11’li kalıbıyla 

söylemektedir. Çalışmamızda yer alan şiirleri, şairin kendisinden yazılı olarak 

aldık. 

“Veli Namlı’nın Hayatı, Sanatı ve Eserleri” adını verdiğimiz çalışmamız 

toplam altı bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde Veli Namlı’nın hayatına ve âşıklık geleneğiyle ilgili 

düşüncelerine yer verdik. Veli Namlı, Ankara’da ikamet ettiği için sık sık 

görüşme imkânımız oldu. Bu görüşmelerde, hayatı ve sanatıyla ilgili birçok 

bilgi ve belgeye ulaştık. Veli Namlı’nın hayatını anlattığımız bölümde bu 

görüşmelerde elde ettiğimiz bilgi ve belgelerden yararlandık. Şiirlerinin 
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oluşmasında doğrudan doğruya etkili olan hayat hikâyesini, tarihî seyir içinde 

inceledik. Kendisinin âşıklar hakkındaki düşüncelerini öğrenerek bir âşığın 

dilinden günümüzde halk şairlerinin sorunlarını, duygularını, kendilerine ne 

gibi görevler biçtiklerini açıklamaya çalıştık. 

İkinci bölümde şiirlerini şekil yönünden incelerken şiirlerin hane 

sayılarını, kafiyelerini, rediflerini, duraklarını ve bunların kullanılış şekillerini 

örneklerle açıkladık.  

Üçüncü bölümde şiirlerinin dil ve üslûp özelliklerini anlatırken, 

şiirlerinde kullandığı edebî sanatlar, gramer şekilleri, deyimler, yeni terim ve 

sözcükler üzerinde durduk. 

Dördüncü bölümde şiirlerini şekil ve tür bakımından örneklerle 

inceledik. Özellikle koşma nazım şeklini çok kullandığı için bu tür şiirleri hem 

konu bakımından hem de biçim bakımından ayrı ayrı sınıflandırdık. 

Beşinci bölümde şiirlerini konu bakımından inceledik. Onun on dört 

ayrı konuda yazdığı şiirleri örneklerle açıkladık. 

Çalışmanın metin bölümünü oluşturan altıncı bölümde incelediğimiz 

193 şiiri önce kullanılan ölçüye göre 7’li, 8’li, 11’li, 14’lü ve 16’lı olarak ayırdık. 

Ayırdığımız bu şiirlere birer numara verdik. Böylece, çalışmanın içinde 

verdiğimiz bilgilerde kullanılan örneklerin sağ tarafına parantez içinde şiir ve 

hane numaraları vererek çalışmanın tümüne yaydık.  

Yapmış olduğumuz bu çalışmayla, yüzyıllar boyunca süren ve Türk 

Milleti var oldukça varlığını sürdürecek olan âşıklık geleneğinin ve halk şiirinin 

günümüz temsilcilerinden biri olan Veli Namlı’yı çeşitli cepheleriyle tanıtmayı 

amaçladık. 

Çalışmamızda mutlaka eksiklerimiz mevcuttur. Fakat “Veli Namlı’nın 

Hayatı, Sanatı ve Eserleri” olarak adlandırdığımız bu çalışmanın daha sonra 

bu alanla ilgili yapılacak çalışmalara yardımcı olmasını temenni ediyoruz. 

Bu çalışma sırasında ve her zaman yanımda olup bana destek veren 

eşim Mehtap’a, annem Makbule hanımefendi’ye ve ağabeyim İbrahim Bey’e 

teşekkür ederim.  



 iii

En yoğun zamanlarında bile bana vakit ayıran, bizi her daim 

yüreklendiren saygıdeğer tez hocam Yardımcı Doçent Doktor Fatma Ahsen 

Turan hanımefendiye şükranlarımı arz ederim.  
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GİRİŞ 
 
1.  BEYPAZARI ve KARAŞAR BELDESİNİN TARİHÎ DOKUSU 

 
1.1. Beypazarı Adının Kaynağı   

 
Beypazarı ilçesine ilk ismi Luwi'ler "Lagania" olarak vermişlerdir. 

Luwice Lagania "Kaya Doruğu Ülkesi" anlamına gelmekte olup, 

Beypazarı'nın kurulduğu yerin konumunu oldukça güzel bir şekilde 

anlatmaktadır. M.S. VI. yüzyıla kadar adı Lagania olan Beypazarı'nın adı bu 

tarihten sonra değişmiştir. M.S. 491-518 yılları arasında hüküm süren 

Bizans imparatoru Anastasios o zamanlar Piskoposluk merkezi olan 

Lagania'yı ziyaret etmiş ve bu ziyaretin anısına burası Anastasiopolis olarak 

anılmaya başlanmıştır. Beypazarı'nı Rumlardan, Kütahya Beylerinden 

Germiyanoğlu Yakup Şah'ın Veziri Dinar Hezar alarak Osmanlı topraklarına 

katmıştır. Bundan sonra Beypazarı'nın adı fethedenin hatırasını yaşatmak 

amacıyla "Beyhezarı" olmuştur. Sonradan bu Bey buraya yerleşip burada 

panayır şeklinde büyük alışveriş yerleri kurarak çevre şehir, kasaba ve 

köylerin muayyen günlerde toplandığı büyük bir pazar yeri haline gelmesini 

sağlamıştır. Sonradan bu pazar oldukça meşhur olarak, Bey'in "Hezar''' olan 

adının unutulmasına sebep olmuş ve bugünkü bilinen "Beypazarı" şeklini 

almıştır. (Umar, 1993: 73) 

 
1.2. İlk Çağlarda Beypazarı 

 
Anadolu'daki insanlık tarihinin, arkeolojik araştırmalarda bulunan 

kalıntı ve izler dikkate alındığında on binlerce yıl öncesine kadar uzandığına 

dair bilgiler vardır. İç Anadolu'da Ankara'nın batısında bulunan 

Beypazarı'nın da çok eski bir tarihe sahip olduğu tarihi belge ve 

kalıntılardan anlaşılmaktadır. Yapılan inceleme ve araştırmalara göre çeşitli 

milletlerin gelip geçtiği ve hüküm sürdükleri görülmektedir. İnözü vadisine 
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oyulmuş mağaralar, Kızılöz bölgesinde eski zamana ait buluntular, 

Kırbaşı'nda görülen höyükler de yerleşimin eskiliğini ispat etmektedir. 

Bölgede ilk yerleşmeler Sarıtepe ve Derbentçik köylerinde olmuş, özellikle 

Sarıtepe'de bulunan çanak, çömlek, bina temelleri ve kiremit parçaları 

oldukça önemli ve değerli bulgulardandır; ancak daha sonra emniyet 

açısından bu yerleşmeler Karcıkaya'ya kaymıştır. Bu bölgenin üst 

kısımlarındaki "Karınca Mahallesine" ait kalıntılar günümüze kadar 

durabilmiştir. O zamanki duruma göre kolay müdafaa edilebilmesi, ikliminin 

mutedil olması, ziraate elverişli bir durumda bulunması, 2000 yıldan beri 

Avrupa'dan Kudüs'e giden hacıların, İstanbul'dan Bağdat'a giden kafilelerin 

uğrağı olan tarihi Bağdat yolunun (Kral Yolu) geçmesi sayesinde Beypazarı 

yerleşim için elverişli şartların toplandığı bir yer olarak görülmektedir. Roma 

ve Bizanslılar zamanında bu yolların önemi daha da artmış, Roma'dan 

gelen memurlar, seyyahlar ve tüccarlar bu yolu takip ederek Bağdat'a kadar 

gitmişlerdir. Yine Sakarya havzası Galatya şehirlerinden Bursa ve Ankara 

arasında bulunan ve yegane ulaşımı sağlayan yol da Beypazarı'ndan 

geçmekteydi. (Texier, 2002: 472)  

Beypazarı ve çevresinde yaşadıkları bilinen en eski halk, Orta batı 

Anadolu'da lokalize olan, Hint-Avrupa kökenli Luwi'lerdir. Bunların İ.Ö. 3000. 

yılın ikinci yarısında Anadolu'ya girdikleri sanılmaktadır. Hitit metinlerinde 

Luwi ülkesi uzak bir memleket olarak belirtilir. Bu halkın kullandğı dile de 

Luwice denilmektedir ki bu dil aynı zamanda Hititçe'yi de büyük oranda 

etkilemiştir. (Günaltay, 1987: 33)   

Bunlardan sonra Kızılırmak kavisi içinde yaşamış olan Hatti ve 

Hurri'lerin Beypazarı ve çevresinin en eski sakinlerinden oldukları tarihi 

belgelerden anlaşılmaktadır. Madencilikte çok ileri gittikleri söylenen Luwi ve 

Hatti'lerin bölgede yeraltında açtıkları maden ocaklarını da görmek 

mümkündür. Özellikle Beypazarı İnözü kayalarına yakın yerlerde antik 

maden işletmesi kalıntıları vardır. Hititler ile akraba olan Luwi'ler yeni 

gelenlerin etkisiyle güneye çekilmişler ve M.Ö. 1200 yıllarından sonra da 

etkinliklerini kaybetseler de varlıklarını koruyabilmişlerdir. Daha sonra 
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Beypazarı ve çevresinde Hititler egemen olmuşlar ve Hitit 

İmparatorluğundan sonra da Orta Anadolu'da ikinci büyük devlet Friglerdir. 

(İ.Ö. 750) İ.Ö. VIII. yüzyılda güçlü bir devlet olan Antik Frigya bölgesinde 

Anadolu koyun ve keçilerinin yünü oldukça ünlü ve çok kaliteliydi. Bu yün 

bugün bile Ankara ve özellikle Beypazarı ile çevresinde yetiştirilen 

keçilerden elde edilen ve moher diye bilinen keçi yünü dünya'da fazlasıyla 

meşhurdur; ayrıca daha Hititler döneminde yapılan taş kabartmalarda tiftik 

keçisi motiflerine rastlanılması bu düşünceyi doğrulamaktadır. I. yüzyılda 

yaşamış olan Plinius, Friglerin moherden işlemeli kumaşlar dokuduklarından 

bahsetmiştir. (Akgün, 1996: 90) 

Bir nevi Anıt Mezar olan tümülüsler de Friglerin karakteristik 

yapılarından olup, Beypazarı yakınlarındaki Gordion, Frig tümülüslerinin 

güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Tahirler köyüne yakın iki tarihi taş 

kalenin (Poyrazoğlu ve Kızların sekisi) kalıntılarının bulunması, seramik 

delillere dayanıldığında bu kalelerin tarih olarak Hitit ve Frigya dönemine ait 

olup Roma ve Geç Roma zamanlarında da kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

(Geç Roma Dönemi, 1996) 

Friglerden sonra Beypazarı yöresinde Sakarya nehri (Sangarios) 

civarında yaşayan müstakil bir devlet kuramayan; ancak yabancı ordularda 

ücretli asker olarak çarpışan Galat'lar (İ.Ö. III.yy) hakimiyet sağlamışlardır. 

II. ve III. yüzyıllarda doğudaki savaşların önem kazanması ve yolların daha 

çok kullanılması sonucu bölge, orduların durak ve ikmal yaptıkları bir yöre 

olarak gelişmiş ve Anadolu'nun koruma sisteminin merkezi haline 

dönüşmüştür. Galatların üç boyundan biri olan Tektosaylar, başkentleri 

olarak Beypazarı yakınlarındaki Ankyra (Ankara)'yı kullanmışlardır. 

Galatlardan sonra bölgede yaşamış olan Romalılar zamanında Beypazarı 

civarında Dadastana diye bir kentçiğin varlığı biliniyor. IV. yüzyılda Saray 

erkanı, resmi ulaklar, askerler ve din adamları bölgeden devamlı geçen bir 

trafik oluşturmaktaydılar; nitekim M.S. 364 yılında Ankara'dan İstanbul'a 

giden Roma ordusu buradan geçiş sırasında imparator İovianus burada 

ölmüştür. M.S. 491-518 yılları arasında hüküm süren Bizans imparatoru 



 4

Anastasios IV.-V. yüzyıldan itibaren bir Piskoposluk merkezi olan 

Gordioukome-Ankyra yolu üzerindeki Galatia- Consularis yöresi içinde yer 

alan Lagania'yı ziyaret etmiş ve bu ziyaretin anısına burası Anastasiopolis 

olarak anılmaya başlanmıştır. Lagania adını resmi kayıtlarda ilk kullanan 

Plinius' tur. Bu ünlü coğrafya yazarı İ.S. 23-79 yılları arasında yaşadığına 

göre, kent tarihçesinin en azından o döneme uzandığı kanıtlanmış 

olmaktadır. Roma şehri Anastasiopolis'in (Dikmen Höyük) kalıntılarının 

yeniden incelenmesi, Beypazarı Medeniyet Müzesi'nde sergilenen Roma ve 

Bizans sikkeleri, M.S. IV-XII. yüzyıllar arasında bu Roma şehrindeki iktisadi 

hayatın varlığını gösterir. Roma İmparatorluğu döneminde, Doğu- Batı 

doğrultusunda Trakya'dan başlayıp İznik'ten geçerek Beypazarı ve Ankara 

yöresine ulaşan anayol buradan da Kilikya ve Suriye'ye uzanıyordu. 600’lü 

yıllarda burada yaşayan Hıristiyan Azizi Theodoros piskoposluk yapar ve 

yine burada ölür. Lagania'nın 12 mil batısında İstanbul'a giden yolun Aladağ 

çayını kestiği noktada Sykeon Köyü (Çayırhan) vardır. Theodoros burada 

doğmuş, Anastasiapolis' te yaşamıştır. Kirmir çayının Sakarya'yla birleştiği 

noktada Petobrigo, ayrıca Gürsöyük ve Mahmutlar arasında, Sakarya nehri 

kıyısında bir manastır kalıntısı 5 mil mesafede Aranuia Köyü, Çayırhan'da 

Aladağ vadisine doğru birçok yerleşim yerlerinden bahsedilir. Bunlar 

Xeroniaca, Mozamea'dır. Bugün bile kullanılmakta olan İnözü Vadisi’nden 

başlayıp ilçe çarşısına, oradan da bostanlara kadar uzanan su kanalları 

Lagania döneminden, yani Luwilerden kalan en canlı örnektir. Anadolu'da 

Bizans dönemi yol sisteminin gelişmesi ise VII. yüzyıl sonlarında ortaya 

çıkmıştır. Bu yollar üzerinde belirli aralıklarla konaklama yerleri oluşturuldu 

ve farklı bölgelerden gelen asker grupları buralarda imparatorluk ordusuna 

katıldılar. Yıllar süren bu savaş düzeni içinde İmparator, ilkbaharda başkent 

Constantinople'den yola çıkar, yazın doğu sınırında savaşır, sonbaharda 

aynı yol üzerinden Başkente geri döner ve kışın birkaç ayını Başkentte 

geçirir, ertesi ilkbaharda yeni bir sefere daha çıkardı. (Erzen, 1946: 110)  

Böylece Bizans dönemindeki yol ağı, Constantinopol'dan hareketle 

doğuya ve güneydoğuya uzanan bir yol sistemi oluşmuştu ki bu güzergah 
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içerisinde Beypazarı da yer almaktaydı. 

 

1.3. İpek Yolu, Kral Yolu ve Ticaret yollarında Beypazarı 

 
Ekonomik ilişkilerin tarihsel değişim süreci içinde Anadolu'da M.Ö. 

VII. yüzyıldan sonra Pazar ekonomisi gelişmeye başlamışır. Bu tarihten 

sonra Pazar için üretime geçilmiş, tahıl üretimi, hayvancılık, meyvacılık, 

sebzecilik, dokumacılık, madencilik, zeytinyağı ve şarap yapımı gibi temel 

ekonomik eylemler belirli bölgelerde yoğunlaşmış ve gelişmiştir. Bu olgu 

bölgelerarası ticaretin gelişmesinde de önemli bir dinamik yaratmıştır. Bu 

farklı üretim alanlarının odak noktaları ise bir "Pazar yeri" olan kentlerdir. 

Diğer yanda, ticaretin gelişmesi arasında iki yönlü bir işlevsel ilişki söz 

konusudur. Ana ulaşım yolları üzerinde bulunan yerler bölgeler arası 

ticaretten, taşıma kolaylığı nedeni ile, en büyük payı alırlar. 

Genel çizgilerle tanımlanan bu ilişkiler içinde Beypazarı'nın çok eski 

dönemlerden başlayarak Anadolu'nun en önemli ulaşım yolları üzerinde 

bulunduğu hemen dikkati çekmektedir. Kimler tarafından ve ne zaman 

kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bütün ilk çağ yerleşim 

yerlerinin yaşaması için gerekli üç koşul bölgede sağlanmış bulunmaktadır; 

yerleşim yerini çevreleyen ova verimli bir tarım alanıdır, yerleşim yerinin 

kurulduğu sarp yamaçlı tepe, düşman saldırılarına karşı korunma üstünlüğü 

sağlamaktadır ve yerleşim yeri için gerekli su yeterli, suyun kaynakları da 

yakındır. (Naumann, 1975: 214)  

 

1.4. Evliya Çelebi'nin Gözüyle Beypazarı  
  

 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde, Beypazarı hakkında aşağıdaki 

bilgileri vermektedir.  

(Hicri 1055=MiIadi 1638) 

"Beypazarı şehrine vardık. Paşa Efendimizi burada bulup, Mütevelli 

Hasan Çelebi'yi teslim ettik. Timle illah kabzedip hapisten ıtlak ederek hü'atı 
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fâhire ile tatyîbi hâtır edip Engürü'ye yolladı. Hakir dahi bu şehri temaşaya 

koyuldum. 

Evsafı Beypazarı: İlk kurucusunu bilmiyoruz. Fakat, ilk fatihi 

Kütahya beylerinden Germiyanoğlu Yakup Şah'ın veziri Dinar Hezar'dır. 

Onun için şehre "Germiyani Helaif” de derler. Haftada bir gün güzel ve süslü 

pazarı olup, bütün kıymetli eşyalar bulunur. Halkının uğraşları tiftik keçisi 

olmakla pazarında sof ipliği çok satılır. Müşterisi vardır. Senede bin kantar 

sof ipliği satılır. Sofi olmaz. Lâkin güzel mümeyyizi olur. Pazarına her hafta 

etraf köylerinden on bin insan toplanır. Şehir Anadolu toprağından Engürü 

sancağı hududunda olup, İstanbul'da her kim Şeyhülislâm ise ona has 

olur. Padişah hasından ayrılmalıdır. Müftü tarafından hakimi subaşıdır. Yüz 

iki akçelik kazadır. Senelik kadısına yedi kese gelir. Danışa emini, sipah 

kethüdası yeri, yeniçeri serdarı vardır. Lakin kale ağası ve kale neferi 

yoktur. Kalesinin binası bir dere içinde vaki olup iki tarafı balık arkası gibi 

sırtlı kaya üzerindedir. Genişliğini bilmiyorum. Aşağıda şehri iki vâsi dere 

içinde olup yirmi mahalle kırk bir mihraptır. Fakat öyle mükellef camileri 

yoktur. Çarşı içindeki camii (Yani şimdiki Cami-i Kebir Paşa Camii) güzeldir. 

Hepsi üç bin altmış adet, ikişer kat haneleri vardır. Duvarları kerpiçtendir. 

Üzerleri tahta ile kaplıdır. Medrese, "Darülhadis" darülkurrası vardır. Çünkü 

talebe ve bilginleri çoklar. Medreseleri kârgir değildir. Yetmiş adet çocuk 

mektebi var. Çocukları gayet temiz ve olgun olup yedi yüzün üzerinde 

hafızı Kur’an vardır. Bir Şeyhülislâmı var ki, bütün ulema onunla ilmi 

tartışmaya girmekten âcizdir. Nakîbül eşrafı fâzıl değil fakat gayet cömert 

bir kimsedir. Halkın çoğu bilginlerdir. Sıphi dahi çoklar. Hepsi renk renk sof 

giyerler. Kadınları hep mümeyyiz giyerler. Türk şehri olduğundan halkı 

Oğuz taifesidir. Yani Türk kavmi demenin hüsnü tabiridir. Yedi adet han 

vardır. Çarşı içinde bir güzel hanı yanmıştır. Hamamları, altı yüz dükkânı 

vardır. Çarşıda kasaplar içinden akan dere kenarında haftada pazarı olur. 

Bu dere şehrin aşağı tarafından akarak bir nehir vasıtasıyla Sakarya'ya 

dökülür. Şehir yüksek yerde olmakla caddeleri kumsalca ve kaldırımsızdır. 

Halkı garipsever ve cömert kişilerdir. Kadınları gayet edepli ve akıllı olur. 
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Memduhları (Beğenilen şeyleri) 
 

Bağ ve bahçesi çoktur. Bostanlarında bir çeşit kavun olur ki adamın 

lezzetinden damağı yarılır. Misk ve ham amber gibi kokusu vardır. Şehir halkı 

çoğu bu kavundan zerde pişirip, içine darçın ve karanfil korlar. Bir türlü yeşil 

armudu olup şeklen yuvarlak olduğu gibi dördü beşi de bir okka gelir. 

Gayet hoş ve suludur, İstanbul'a nice bin kutu armudu pamuklar içinde 

hediye gider. Bu armudun eşini Acem diyarından başka bir yerde görmedim. 

Bir çeşit siyah arpası olur ki gayet yağlıdır. Ata çok vermekten çekinilmelidir. 

Sahralarında pirinci olur ki gayet pişkindir. Velhasıl etrafı geniş, eşyası ucuz 

ünlü bir şehridir. Şeyh İvaz Dede adında bir de türbesi vardır.  

Bu şehirde üç gün meşkedip eğlenirken istanbul tarafından ulaklar 

gelip bana ve Paşa’ya amcalarından ve Memikzâde Efendi'den ve 

Abdürrahim Efendi'den mektuplar geldi. Paşaya gelenin özeti şu idi: "Evliya 

kulunuzun pederi vefat edip bütün mülk ve eşyası üvey annesi ile 

hemşireleri ve taksim edenin elinde mühürlü kalmıştır. Rica ederiz ki, Evliya 

Çelebi kulunuzu bu tarafa gönderip bir zamandan sonra işlerini tamam edip 

yine huzurunuza vara. Bana dahi akrabadan gelen mektuplarda şöyle 

yazılmıştı: "Siz sağ olunuz; babanız merhum oldu. İnnâ lillâh...” 

Bu haberi duyunca cihan başıma dar geldi. Gelen mektupları Paşa’ya 

gösterdim. O da kendisine gelenleri gösterip üzüldü. O mahalle yine gelmek 

şartiyle izin alıp el öptüm. Kethüda ve hazinedarlarını çağırıp harcırah ile iki 

küheylân at ve iki köle ihsan etti. Öteki hazırlıklarımızı da görüp yedi 

köleyle  Paşa Efendimiz ile vedalaşıp yola çıktık. 

Bin elli sekiz cumadel âhirinde Engürü Beypazarı’ndan İstanbul 

müteveccihen azimet Evliya Çelebi (Hafız Mehmet Zıllî) (Çelebi, 2000: 674) 

 

1.5. Karaşar Beldesi’nin Tarihi 
 

Çeşitli kaynaklardan ve Karaşar’ın ileri gelenlerinden edindiğimiz 

bilgilere göre Karaşar, Saray, Köseler ve Dereli halkı kendini Türkmen olarak 
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tanımlamaktadır. Bu tanımlamayla, kendilerinin Türk aşiretlerinden olduğunu 

belirtmeye çalışıyorlar. O halde Karaşar’ın tarihine bu zaviyeden bakmak 

uygun olacaktır. 

Türkmenlerin (konar-göçer aşiretlerin), Anadolu'ya akınlarını, 

Anadolu'nun değişik coğrafî bölgelerine dağıldıklarını belirten yazılı belge ve 

kaynaklar mevcuttur. Türkmen ve Yörük, konar-göçer Türk aşiretlerine 

verilen genel bir isimdir. Kimi bölgelerde konar-göçer Türk aşiretlerine 

"Yörük" deniliyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Rumeli bölgesindeki 

konar-göçer aşiretlere "Türkmen-Türkmân" deniliyor. (Şahhüseyinoğlu, 

2002: 22) 
Türklerin Anadolu'ya göçü, X. yüzyıldan itibaren yoğunlaşarak XI-XII 

ve XIII. yüzyıl boyunca sürer. Anadolu'nun değişik coğrafî bölgeleri, Türk 

akıncılarının denetimine girer. Dr. Tufan Gündüz "Anadolu'da Türkmen 

Aşiretleri" adlı yapıtında şu bilgilere yer veriyor: 

"Denizli civarında 200.000 çadır; Kastamonu havalisinde 100.000; 

Kütahya-Karahisar arasında 30.000 çadır konar-göçer Türkmen vardı ki, bu 

sayılar Togan'ın El Ömeri 'ye dayanarak verdiği, Anadolu beyliklerinin askerî 

gücünü yansıtan rakamların çok altındadır. Bu bakımdan, Batı Anadolu artık 

bütünüyle 'Türkmen Ülkesi' durumuna yükseltilmiştir. Şehir adlarında her ne 

kadar Türkçe olmayan isimlerin kullanılması devam etmekteyse de köy, dağ, 

ova, göl gibi kırlık alanların Türkçe isim almaları Türkleşmenin bir başka 

boyutunu ortaya koymaktadır.” (Gündüz, 1997: 28) 

Karaşar isim olarak bize hiç de yabancı değildir. Zira Karaşar, Uygur 

Türklerinin başşehirlerinden ve kültür merkezlerinden birinin adıdır. Bu 

konuya değinmeden önce Karaşar’ın tarihi konusunda en çok bilinen teze 

değinelim: 

Karaşarlılar Horasan'dan geldiler. XIII. yüzyılda Moğol İmparatoru 

Cengiz Han'ın İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Horasan bölgesini ele 

geçirmesiyle burada yaşayan Türkmen boylarının bir bölümü Konya 

yakınlarına göç etmişlerdir. Karaşar'ın ilk sakinleri de Horasan'dan Konya 

dolaylarına gelen boylardandır. Konya dolaylarında yörük olarak 
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yaşarlarken boy içerisindeki bazı kargaşalıklardan dolayı yedi aile içlerinden 

ayrılarak kuzeye doğru gitmişlerdir. Bu olay, Osmanlı devletinin yeni 

kurulduğu zamanlara rastlar. Bu yedi aile, Beypazarı'nın doğusunda 

bulunan "Yoğunpelit" köyünün bulunduğu yerde bir kaynak başına 

(Şimşitdere) ilk olarak yerleşmişlerdir. Buraya gelen sakinlerin sonradan 

bilhassa gözden uzak olmak ve sürülerine elverişli yer bulmak için etrafı 

dağlar, tepeler ve ormanlarla çevrili 1300 m yükseklikteki yaylaya 1420 

yıllarında yerleştikleri rivayet edilmektedir. Bu yedi aileden Nadarlar doğu, 

Kaşlar kuzey, Kerpiçler batı, Yağaplar güney yörelere yerleşmişlerdir. 

Boyun diğer aileleri olan Söğütoğulları, Ortaoğulları ve Simitoğulları da 

yakın yerlere dağılmışlardır. (Şener, 1997: 84) 

XII. yüzyılda Horasan'da Diyari Rûm (Anadolu) denilince akla Ankara, 

Konya arasında yaşayan Türkmenler geliyordu. Moğol istilası (1243) 

üzerine çok sayıda gelen yeni unsurlar ile kuvvetlenen uç-Türkmenleri, 

kendi başlarına Selçuklu Devleti'nin zapt edemediği, Batı Anadolu ve 

Marmara bölgelerini açarak buralarda yerleştiler. (Sümer, 1992: 118) 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Moğolların istilasından sonra, 

Konya'daki Türkmenlerin Marmara bölgesine göçlerini farklı 

değerlendirmektedir. Ahmet Yaşar Ocak'ın değerlendirmesi şöyle: 

"Moğolların 1256'dan sonra Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde 

hakimiyet kurmaya başlamalarıyla birlikte ortaya çıkan siyasi kargaşa 

ortamı, Selçuklu şehzadelerinin taht kavgalarına yol açmıştır. Bu kavgaların 

sonunda, kardeşi Rükneddin Kılıçaslan'a yenilerek bütün haklarından tecrid 

edilen II. İzzeddin Keykavus, kendi yandaşları olan bir takım Türkmen 

boylarıyla birlikte, dayısı Bizans İmparatoru Mihael Paleologos'un yanına 

sığınmıştı. Bundan böyle imparatorun hizmetinde bulunan II. İzzeddîn 

Keykavus, Balıkesir dolaylarında kendine tahsis edilen bölgede hayatını bir 

süre böyle idame ettirdi. Ancak maiyetindeki Türkmen boylarının rahat 

durmamaları üzerine, imparator yeğenini bu Türkmenlerle birlikte 

Balkanlar'da Dobruca denilen hoş bir araziye yerleşmeye ikna etti.” (Ocak, 

1996: 185) 
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Yorumları farklı bile olsa Faruk Sümer'le Ahmet Yaşar Ocak, 

Konya'da yerleşik bulunan Türkmenlerin Marmara Bölgesi’ne gittikleri 

hususunda birleşiyorlar. Sonuçta Karaşarlılar da batıya, Beypazarı 

dolaylarına yerleşen Türkmenlerdendir. 

Karaşar, Saray, Köseler ve Dereli köyünün yaşlılarının verdiği bilgiye 

göre Sarı adındaki kardeş Saray’a, Köse kardeş Köseler’e, Kara adındaki 

kardeş Karaşar’a, Derebey isimli kardeş de Dereli’ye yerleşmiştir. 

Karaşar isminin aslında hiç de bize yabancı olmadığını söylemiştik. 

Karaşar'ın tarihi Türklerin anayurdu Orta Asya'ya kadar dayanır. Adını 

aynı adla anılan ve kökü Uygurların (Dokuz Oğuz-On Uygur) ilk yerleşim 

yeri olan Doğu Türkistan, bugünkü Çin sınırları içinde bulunan Tanrı 

dağları-Beşbalık-Turfan-Karabalgasun bölgelerindeki yerleşik bir Oğuz 

(Türkmen) boyundan almıştır. Nitekim Doğu Türkistan'da Karaşar ve 

Köseler adlı yerleşim yerleri vardır.  

Seyit Karaalioğlu'na göre, "Göktürklerden sonra Orta Asya 'da Türk 

kültürünü yükselten, Türk uygarlığını geliştiren, Türk üstünlüğünü yayan 

Uygur Türkleridir. Başşehirleri ise, Turfan, Hoco, Kumul, Küçe ve Karaşar’ 

dır." (Karaalioğlu, 1997 : 84) 

Tarihçi Kamil Su: "Şarkı-tiyan-Şan Uygurların Payı-tahtı ‘Hoco' şehri 

idi... Uygur Hanları yazın Beşbalıg şehrinde otururlardı...Beşbalıg beş şehir 

demektir. Bu şehir Hoço, Beşbalıg, Sülmü, Canbalıg, Yengibalıg'dır. 

Bunlardan 'Karahoço' şehrinin harabelerinde birçok kıymetli araştırmalar 

yapılan şehirde... Karahoço (Karaşar) tarafında oturanlar 'Kara Uygur', 

Sütjav tarafında yaşayanlar 'Sarı Uygur' adlarını taşıyorlardı. Kara Uygurlar 

kendi dillerini unutmuşlar, Moğolca konuşmaktadırlar. Sarı Uygurlar ise 

dillerini ve eski medeniyet eserlerini muhafaza etmişlerdir. Gerek Sarı, 

gerek Kara Uygurlar Budist mezhebine sahiptirler...981'de Karahoço şehrini 

ziyaret etmiş olan Vanyandi aristokratların at, koyun, ördek, kaz eti 

yediklerini kaydediyor...” (Şahhüseyinoğlu, 2002: 36) 

Karaşar’a yaptiğimiz ziyaret sirasinda gördük ki bazı insanlar fiziksel 

olarak Doğu Türkistan insan tipine bir hayli benzemektedir. Bu benzerlik de 
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Karaşar bölgesinde yaşayanların geldikleri yer konusundaki tezi 

desteklemektedir. 

 Karaşar ismiyle ilgili bir başka görüş ise şudur: 

Karaşarlı aşiretlerin Orta Asya'dan batıya gelirken kıyafetleri sade 

olup daima siyaha kaçardı. Başlarında kara fes, bellerinde kara şal ve 

bacaklarında kara şalvardan ötürü "Karaşallılar geliyor" denilirdi. Aşiretin 

isminin zamanla Karaşar olarak değiştiği rivayet edilmektedir. (Güner, 

2000:12) 

 

1.6. Kurtuluş Savaşı’nda Karaşar 
 
Karaşar, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla doğrudan 

karşılaşmadığı halde ülkenin işgali karşısında kayıtsız kalmayarak bütün 

varlığı ile Kurtuluş Savaşı’nda yer almıştır. İşgal kuvvetlerinin İzmir'e 

çıkmasıyla birlikte yurdun her tarafında olduğu gibi bu bölgede de milli 

kuvvetlerce direnişler başlamıştır. 1920 yılının ortalarında Karaşar'da 150 

kişilik bir gönüllü birliği "Karaşar Müfrezesi" oluşturularak Kurtuluş savaşına 

katılınmıştır. 

Beypazarı Kaymakamlığı 17 Temmuz 1336 tarihli yazısı ile nahiyesi 

olan Karaşar'da oluşturulan Karaşar Müfrezesi hakkında Ankara Valiliğine, 

Valilik de Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliğine (Genelkurmay Başkanlığına) 

müracaat etmiş, Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliği de Garp Cephesi 

Komutanlığı'na 18.07.1336 tarihli şu yazıyı göndermiştir: 

"150 mevcutla Karaşar Müfrezesi emrine Eskişehir'e sevk edilmiştir. 

Mahalli istihdamlarının işar buyurulmasını rica ederim." (Genelkurmay 

Askerî Tarih Stratejik Etüd Başkanlığı Türk İstiklâl Harbi Arşivi: Dosya 8, 

Klasör 556, sayfa 18) 

Böylelikle Karaşar'da oluşturulan 150 kişilik müfreze Garp Cephesi 

Komutanlığı emrinde savaşa katılmıştır. O yıllarda Karaşar ve köylerinin 

nüfusu dikkate alınırsa resmi olarak askere gidenlerin yanında 150 kişilik bir 

gönüllü kuvvetin savaşa gitmesi, Karaşar ve köylerinde eli silah tutan 
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hemen hemen herkesin cepheye gittiğini göstermektedir. Savaş gidenlerin 

büyük çoğunluğunun şehit düştüğü, gazi olarak geriye dönenlerin sayısının 

ise çok az olduğu köyün yaşlıları tarafından bilinmektedir. (Günaydın, 1997: 

2) 
 
2. BEYPAZARI VE KARAŞAR’DA ÂŞIKLIK GELENEĞİ  

  

Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı, bağımsız bir sosyo-kültürel kurum 

kimliği ile ortaya çıktığı XVI. yüzyıldan günümüze kadar, Türk kültür yaşamı 

içinde yer alan bütün öğeleri içine alan Türk kültürünün bütün katmanlarınca 

özümsenen ve çağlar süren toplumun ortak kültür kodlarını oluşturan 

önemli bir kurum olmuştur. Türk sosyo-kültürel yapısı içinde oluşan serbest 

ve zorunlu kültür değişmeleri toplumsal dokuyu şekillendirmiş, yapısal ve 

işlevsel yönden âşıklık geleneğine önemli kaynak olmuştur. (Çobanoğlu, 

1999: 54) 

Âşık şiiri, sözlü kültür ortamında ortaya çıkan bir gelenektir. Âşıklık 

geleneği tekke edebiyatı ve ozan-baksı geleneğiyle beslenmiş olmakla 

beraber, kendine özgü bir icra töresi olan bağımsız bir edebiyattır. Tekke 

edebiyatı, ozan-baksı geleneği üzerine temellenmiştir. Ozan-baksı geleneği 

toplumun genel kabulleri doğrultusunda yeni kültür gereği İslâmi motiflerle 

bezenip işlevini kaybetmiştir. Daha önceleri ozan-baksıların kopuz eşliğinde 

anlattığı destanların Anadolu'da yeniden yapılanan şekilleri olarak kabul 

edebileceğimiz Dede Korkut Hikayeleri'nin elimizdeki metni İslami renge 

bürünmüş şeklidir. Bu örnek, Anadolu'da edebiyatın gelişimi için güzel bir 

örnektir. Değişen beğeni, ozanları dışlamıştır. Âşık edebiyatı 16. yüzyılda 

oluşup 17. yüzyılda oluşumunu tamamlamıştır. (Artun, 2001: 34) 

Umay Günay’a göre bugün de canlı olarak yaşadığı Doğu Anadolu 

Bölgesi ve Azerbaycan, başlangıçtan beri bu geleneğin merkezi olarak 

düşünülebilir. (Günay,1986: 21-22) 

Âşıklık geleneği, her ne kadar bu bölgelerde ağırlıklı olarak yaşatılsa 

bile, yapılan araştırmalara göre, Türklerin ana yurdu Orta Asya’da ortaya 
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çıkarak, savaş ve göç gibi sebeplerle Asya’dan Avrupa içlerine kadar Türk 

milletinin var olduğu tüm bölgelere götürülmüştür. 

Âşıklar, çıraklıktan başlayarak âşık oluncaya kadar belli bir eğitimden 

geçerler, fasıllara katılırlar, ustalarından mahlas aldıktan sonra âşık olurlardı. 

Bu arada klasik şiire, musikiye, tasavvuf düşüncesine, İslâm tarihine, evliya 

menkîbelerine, İran ve türk edebiyatında görülen motiflere ait birçok bilgi 

edinirlerdi. Beypazarı ve Karaşar yöresinde yetişen âşıklardan çok azı bu 

merhalelerden geçmiştir. Onlar da kendi yörelerinde değil, Ankara gibi 

merkezlere gelen âşıkların fasıllarına katılarak ve onların peşinden giderek 

âşıklık sıfatını alabilmişlerdir. Kısacası yörede -özellikle Alevî kültürün de 

etkisiyle- yakın zamana kadar güçlü bir âşıklık geleneği olduğundan 

bahsetmek mümkündür. Biz bölgede önemli sayılabilecek âşıklardan 

bazılarını burada zikredeceğiz. 

 
2.1. 20. Yüzyılda Yaşamış ve Yaşamakta Olan Beypazarlı Ozanlar 

 
Havâyî 

 
Asıl adı Mustafa olan Havayî, Beypazarlıdır. XIX. yüzyılın ortalarında 

doğmuş ve aynı yüzyılın sonlarına doğru gönüllü olarak gittiği 1293 

muharebesinde ölmüştür. 

Havâyî, Beypazarı’nda Kur'an’ı hıfz ettikten sonra, Ankara'ya gelerek 

medrese tahsili görmüştür. Medreseye devam ettiği yıllarda maddî 

imkânsızlıklar yüzünden bir sanata intisap ederek hem meslek sahibi olma 

hem de para kazanma arzusuna düşmüş; ama hiç bir işte daimi 

olamamıştır. 

Çocukluğundan beri çalıp söylemeğe hevesli olan Havâyî, Ankara'ya 

gelen âşıkların fasıllarına katılıp daha sonra da onların hizmetine girerek 

onlarla birlikte Çankırı ve Yozgat'a gitmiştir. Fakat beş on sene sonra 

Ankara'ya tam "Havâyî" olarak dönmüştür. Havâyî adı da bu sebeple hocası 

tarafından takılmıştır. 
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Havâyî birkaç defa yaya olarak Hicaz'a gidip gelmiştir. Bu yüzden 

"Deli Hacı" olarak da anılır. 

Havâyî şiirlerini, Hacı Mustafa, Deli Mustafa, Deli Hacı ve Havâyî 

rnahlaslarıyla yazmıştır. 

Havâyî, bayram günleri çocuklar için salıncaklar kurar, türkü 

söyleyerek onları eğlendirirmiş. Bazen eskicilik, bazen de kalaycılık yaparak 

köyleri dolaşır, bu suretle geçimini temin edermiş. 

Bu derbeder, Havâyî şairin, kayda değer bir huyu varmış: Kimin bir 

lokma ekmeğini yerse veya bir kahvesini içerse o zata mutlaka bir hizmette 

bulunarak hakkını ödemeğe çalışırmış. 

Dehri Dilçin, Beypazarı ve Ankara' da yaptığı araştırmalar sonucunda 

Havâyî'nin sadece "Nasihat Destanı"nı bulabilmiştir. Dehri Dilçin'in 

görüştüğü Hacı İbrahim Efendi, Havâyî'nin şiirlerinin tamamına yakınının 

ellerindeki cönkte bulunduğunu; ancak cönkün kendisinin Yemen’e gittiği 

sırada kaybolduğunu söylemiştir. (Yurdabak,2004: 7-8) 

 
Nasihat Destanı’ndan 

Gûşeyle destanım ahbab ü yâran 

Aklın sana olursa yar demişler  

Söz söylerken âkil olan bir insan 

Önün sayar, sonun sayar demişler 

 

''Nahnü kasemnâ"ya boyun eğenler  

Aşın işin bilir eylemez keder  

Herkes kendi çöreğine kül eşer 

İl ili kariyçün arar demişler 

 

Maye-i aslını düşün hey adem  

"Kâlü belâ" dandır çektiğim sitem  

Bir sevinç ardınca gelir bin matem  

Sabah gülen kuşluk ağlar demişler 
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Hasan Güngör (Civelek Hasan Baba) 
 

Hasan Güngör (Civelek Hasan Baba) 1908 yılında Ankara ili 

Beypazarı ilçesi Karaşar beldesinde dünyaya gelmiştir. Civelek Hasan 

Baba, soyadı kanunundan sonra Güngör soyadını alan Talipoğullarından 

Usta Ali Güngör’ün tek oğludur. Beş çocuk babasıdır. Geçimini baba 

mesleği olan kundura imalatı ve tamir işleri ile sağlamıştır.  

Askerlik görevini şimdi Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yapmıştır. 2. 

Dünya Savaşı nedeni ile ikinci bir ihtiyat askerlik görevinde bulunmuştur. 

Çocukluk yıllarında tanıştığı Teberoğullarından Derviş Rıza olarak 

bilinen seyyahtan Latin alfabesini öğrenmiştir. Bu sayede harf devriminden 

sonra Karaşar'da bir müddet öğretmen vekiIliği yapmıştır. Birçok talebe 

okutmuştur. 

Civelek Hasan Baba, Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlama etkinliklerine 

Karaşar'ı temsilen Karaşar Zeybekler grubu ile Ankara'daki resmi geçit 

törenine katılmıştır. Karaşar Zeybekleri, resmi tören geçidinde kullanılan 

yöresel giysileri ile Atatürk'ün şahsî beğenisini kazanmışlardır. 

Zamanın Bektaşî büyüklerinden Halife Ziya Baba'dan (Ziya Şişman) 

"nasip" alarak Bektaşî tarikatına intisap etmiştir.(1961) Önce dervişlik 

makamına eriştikten sonra Bektaşî Babası olmuştur. Karaşar’da bulunan Ali 

Efendi Baba Türbesi’nde gönüllü olarak uzun yıllar hizmet etmiştir. 

23 Haziran 1996 yılında ölmüştür. Kabri Karaşar'da Ali Efendi Baba 

Türbesi bahçesinde meftundur. 

Dertli Hasan mahlasını kullanan Civelek Hasan Baba'nın yazılı 120'ye 

yakın "nefesi"  vardır. Aşağıda bu nefeslerden kısa bir örnek verilmiştir. 

(Yurdabak,2004: 26-27) 

 
Derviş Hali 

... 
Kâhı gider kâhı durur 

Mürşidine canı verir  
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Derviş bunları bilir  

Hacı Bektaş yolunda 

 

Dertli Hasan hep ağlar 

Sular gibi hem çağlar 

Mürşidine bel bağlar 

Balım sultan yolunda 

 
Zeynel Baba 

 

1914 yılında Karaşar’da doğmuştur. Babası aynı bucaktan Halil 

Efendi, annesi Kezban Hanım’dır. Babası kendisi doğmadan birkaç ay önce 

Çanakkale’de şehit olduğundan, dedesi Hüseyin Efendi tarafından 

yetiştirilmiştir. 

Zeynel Baba, ilkokulu Karaşar'da tamamladı. Beş yıllık ilk okulu dört 

yılda tamamlayan çok başarılı bir öğrenci olduğu için, o zamanlarda yörede 

gelenek olduğu şekilde dört yıl boyunca evinin önüne bayrak çekilmiştir. 

Ancak, dedesinin vefatı sebebiyle eğilimine devam edememiş ve bir süre 

sonra, 1929 yılında, henüz on beş yaşındayken Ankara'ya gelmiştir. 

Ankara'ya geldikten sonra muhtelif işlerde çalışmış ve bu arada evlenmiştir. 

Daha sonra askerlik hizmetini tamamlayan Zeynel Baba, askerlik dönemi 2. 

Dünya Savaşı'na rastladığı için bir müddet de "İhtiyat Askerliği" yapmıştır. 

Soyadı kanunu ile birlikte Usul soyadını almıştır. Askerden döndükten sonra 

ticaretle uğraşmaya başlayan Zeynel Usul, emekli olana kadar kırtasiyecilik 

yapmıştır. 

Hayatını oldukça zor şartlar altında kazanan Zeynel Usul, kendisini 

her bakımdan yetiştirmiş ve bu zor şartlar onun fikren ve manen daha 

çabuk olgunlaşmasını sağlamıştır. Bu arada devamlı dinî sohbetlere 

katılmış ve bu şekilde manevi dünyasını zenginleştirmeye çalışmıştır. Bu 

toplantılarda Hak dostlarını bulmak ve onların sohbetlerinden faydalanmak 

hayatının en büyük gayelerinden birini teşkil etmiştir. Sadettin Nüzhet 
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Ergun’un Bektaşî Şairleri kitabından adresini aldığı Basri Baba ile 

mektuplaşmaya başlamış, kendisiyle tanışıp görüşmek ve belki de intisap 

etmek üzere İstanbul'a gideceği sırada Basri Baba'nın ani vefatını öğrenmiş 

ve bu olay kendisini çok üzmüştür. 1950 yılında Basri Baba'nın müridi (yol 

evladı) olan Ziya Baba ile tanışmış ve kendisine intisap ederek 'nasip' 

almıştır. Bir süre sonra 'Derviş', daha sonra da İzmir'de Tavaslı Hüseyin 

Hâki Baba'dan icazet alarak 'Baba' olmuştur. Halife Hâki Baba'nın 

ölümünden sonra, onun ve Ziya Baba'nın isteği üzerine Tireli Hasan Baba 

tarafından 'Halife' yapılmıştır. Bu arada, 1977 yılında eşi ve kayınvalidesi ile 

birlikte Hac görevini de ifa ederek 'Hacı' olmuştur. 

Hemen hemen bütün hayatı boyunca çoğunluğu dinî olmak üzere 

çeşitli konularda şiirler yazan Zeynel Baba, kısa süreli bir hastalıktan sonra, 

18 Eylül 1990 Salı günü Ankara'da vefat etmiştir. 

Zeynel Baba, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı geleneğine bağlı bir 

şahsiyet olması dolayısıyla, hem âşık tarzı şiirimizin, hem de divan tarzı 

şiirimizin özelliklerini taşıyan şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinin hemen 

tamamına yakın bir kısmını koşma tarzında yazan Zeynel Baba, bu 

şiirlerinde çoğu 11'Ii olmak üzere 5'li, 7'li, 8'li, 10'lu ve 14'Iü hece veznini 

kullanmıştır. Hece ile yazdığı şiirlerinde nakarat ve redifi çokça kullanmış, 

çok nadir olarak da kafiye ve redif kafiye yapısındaki ayaklara müracaat 

etmiştir. Şiirlerinin çoğunu hece vezni ile kaleme alan Zeynel Baba'nın şi-

irlerinde zaman zaman hece veznine dair bazı kusurlar görülmektedir. Bilgi 

birikiminin neticesi olarak zengin bir kelime hazinesine sahip olmasından 

dolayı kafiye bulmakta zorlanmayan Zeynel Baba, genellikle yarım kafiye 

kullanmasına rağmen, bunun yanında tam ve zengin kafiyeyi de 

kullanmıştır. 

Zeynel Baba'nın koşma türüne giren şiirleri konular ve tarzları 

bakımından başta ilahi, münacaat, naat olmak üzere, vatan duygularını 

terennüm eden güzelleme, mektup gibi türlere ayrılabilir. (Güzel,1991) 
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Münacaat 
... 
Süslenir bu alem gelince bahar  

Âşıklar maşuklar seyrâna çıkar 

Her seher vaktinde başka bir hâl var 

Bülbüller zikreder güller de seni 

 

Zâhidler ibadet ehline sorar  

Abidler esmâül hüsnâda arar  

Muhibb-i sâdıklar aşkınla yanar  

Gözetir müstakim yollarda seni 

 

Zeynel'e acıyıp merhamet eyle 

Başka kapı var mı açıkça söyle 

Virâne gönlüme bir nazar eyle  

Bileyim her türlü hâllerde seni 

 

Nuh Bol 
 
11 Ekim 1940 Beypazarı doğumlu şair, şiir yazmaya ortaokul 

sıralarında başladı. Nurten adında, şiirlerinde “Çakır Kız” diye andığı bir 

kıza aşık oldu. Ailesi ile ilişkileri, ailesinin sevdiği kızı ona almaması onu 

Mecnun’a çevirdi. Her ne kadar sevdiğine kavuşamadıysa da ömrünün 

sonuna kadar onu unutamadı. Şairliğinde bu aşkın etkisi çok büyüktür. 

Hastalanıp 1984’te vefat etti. 

15-16 yaşlarında şiire başlayan şairin şiirleri teknik bakımdan hatasız 

sayılabilir. Halk ozanı idi; ama saz çalma bilmezdi. Diğer halk ozanları gibi 

çağırıp çığırmazdı. Koşmalar halinde yazdığı şiirlerin konusu aşk, tabiat, 

vatandı. Yerdeki karıncaya, gökteki kuşlara, bulutlara, yıldızlara sonsuz 

duygularla içini döker onlardan çaresiz aşkı için teselliler umardı. Kendisini 

umumî toplantı yerlerinde pek göstermez, utanırdı. 700'e yakın şiiri vardır; 
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ama bu şiirleri hiçbir yerde yayınlamadı. Onu pek çok kişi, halkbilimci, 

Hayrettin İvgin'in "Size" dergisinde 1982 ve 1983 yıllarında onun hakkında 

yazdığı iki makaleden tanıyabildi. İlk yayınlanan üç şiiri de yine sayın 

Hayrettin İvgin tarafından edebiyat dünyasına duyuruldu. (Yurdabak,2004: 

91-92) 

 

Kim Yıktı Beni 

 
Bir siyah kaşlı da, akça çehreli,  

Güzelde gördüğüm, yüz yıktı beni.  

Her gece sardığım, kadınım değil,  

Hasretin çektiğim, kız yıktı beni. 

 

Her hâli insana, bir hâl eyledi,  

Aklı baştan aldı, aptal eyledi,  

Girdi gönlüme de işgal eyledi,  

Verdi ateşlere, köz yıktı beni. 

 

Ben böyle değildim, böyle derbeder,  

Gönül hasret ile her dem harbeder,  

Üç gün gülse bile, beş gün ah çeker,  

Vurdu kahpe felek, tez yıktı beni. 

 

Sevmektir âlemde, hayatım zevkim  

Sevdikçe-sardıkça, artıyor şevkim.  

Şu benim ahvâlim, sorarsa her kim,  

Şehvetle büktüğüm, diz yıktı beni. 

 

Bu benim gönlümün, sevdası üçtür, 

Bir yeşil yaprakla, bir sarı saçtır.  
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"Vuslat, vuslat" derler, kavuşmak güçtür,  

Artırdı derdimi, saz yıktı beni. 

 

O göz bu gönlümü, her dem yargılar  

Üç kez cevap versem beş kez sorgular  

İskender elinde, oklar-kargılar,  

Güzelin elinde, naz yıktı beni. 

 

"Sevda-sevda" derler, gönül ağrısı,  

Çekilmez bir ömür, aşkın çağrısı  

Yine bizden olsun, sözün doğrusu  

Baktı şöyle bir kez, göz yıktı beni. 

 

Baktı şöyle bir kez, bakıştık tekrar  

Geldik göz göze de, eyledik ikrar  

Âşık Nuh gideli, bu elden ağyar,  

Hasretle çürüyen, öz yıktı beni 

 
Uruşlu Âşik Şefkatî   

 

Asıl adı Muhammed Reşat Yaşar Büyükgedik olan Şefkati, 1951 

yılında Ankara Beypazarı ilçesinin Uruş Bucağı’nda doğdu. İlkokulu 1963 

yılında bitirdi, başka eğitim görmedi, hoca olan babası onu dini bütün bir 

Türk evladı olarak yetiştirdi. Vatan ve millet sevgisi ile dopdolu olarak 

hayata hazırladı. İlkokulu bitirdikten sonra mobilyacı ve marangozluk 

çıraklığına girdi, mesleği öğrendi, hayatını ve geçimini bununla sağlıyor. Bu 

mesleği, uzun süre İstanbul'da çalışarak ve geliştirerek yaşadı. Saz 

çalmaya askerde başladı. Hayatın çileleriyle yoğruldu. Milletin tasası, 

sevinci, karşılaştığı haksızlıklar onun şiirlerine konu oldu. Köyünü ve köy 

hayatını çok seven Şefkati, askerlik dönüşü Uruş'ta bir doğrama atölyesi 

kurarak oraya yerleşti. Orada evlendi ve 3'ü erkek 5 çocuk sahibi oldu. 
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"Şefkatî" mahlasını üstadı Fevzi Halıcı'dan aldı. Katıldığı Aşık 

yarışmalarında ve atışmalarda dereceler aldı. Kendi çabası ve gayretiyle 

halk ozanları arasında mert, sözüne sazına güvenilir, cesur bir insan olarak 

bilinmekte ve saygı görmektedir. "Kan Çiçekleri, Yaradana İltica, Üvey 

Evlat ve Ağartma Taşı" adı altında 4 kitap yayınlamıştır.  

Değerli Şair Enver Tuncalp, Şefkati için şöyle söylüyor: "Onun 

şiirlerinin birçoğu üzerinde durmak zorunluluğunu hissettim ve etkilendim. 

Aşık, kıvrak ve pürüzsüz Türkçemize has şiirler yazıyor. Hece vezninin bü-

tün kalıplarına hakim. Mısraları ahenkli ve akıcı. En üstün vasfı, Türk 

insanının bütün sorunlarını gerçek anlamda bilip şiirlerine yansıtmasıdır. 

Şefkatî değerli bir halk ozanımızdır."  

İnce, hassas köy hayatını anlatan lirik şiirleri yanında; ideolojik 

cereyanlara karşı gençleri uyaran, siyasal sıkıntıları ince ve zarif bir dille 

yeren, bürokratik sıkıntıları alaya alan, argoya kaçmadan söylediği 

taşlamalar, eserleri arasında önemli bir yer tutar. Kendisi şiirleri için şöyle 

diyor: "Şiirlerimde gerçek doğrulara parmak basmağa çalıştım, kendi doğru 

sandıklarınıza saplanırsanız gerçek doğruları kaybedersiniz. Okurken 

söylemek istediklerimi anlamaya çalışın, kafanızdan doğanları değil. En 

önemlisi şartlanarak okumayın. Çünkü objektif olmaya çalıştım. Ne 

demişler ‘Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün”, ben sadece inandıkları-

mı yazdım.” 

Onun için Beypazarlı araştırmacı yazar Yaşar Şener şöyle diyor: 

"İsmi Beypazarı sınırlarını taşan, yurt çapında yapılan ozanların yarışmala-

rında dereceler alan, ama toprağından kopmayan, kopsa belki meşhurlar 

listesine girecek âşığımız Şefkatî Muhammed Reşat Yaşar Büyükgedik. 

Milli şiirleri, taşlamaları, âşık şiirIeri ile Cumhuriyet devri edebiyatımıza 

damgasını vurmaktadır. Şiirlerinde sosyal içerikli konulara yer vermesi 

onun halkın içinden biri olması özelliğini açığa çıkartmaktadır. Sözlerini 

sazın teli ile dile getiren kıymetli değerli bir ozanımızdır." (Yurdabak,2004: 

121-122) 
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Mezar Taşı 
 

Boşuna dikilme başım ucunda,  

Herkese ibretlik dur mezar taşı.  

Gördün mü ey gafil kim yatar şurda  

Diye görmeyene sor mezar taşı. 

 

Beş vakit çağrıyı duymayanlara,  

Koşup da imana uymayanlara,  

Dünyanın malına doymayanlara,  

Kaldır da kendini vur mezar taşı. 

 

DÜnyanın malına özü doymazlar,  

Bazı şükür deyip bazı doymazlar,  

Tonlarca taş alıp gözü doymazlar,  

Bir insana yeter bir mezar taşı. 

 

Ölüm her an bize bizden de yakın,  

Sanki noktasısın o son firakın,  

Basiretlilere dokunma sakın,  

Gafilin gözüne gir mezar taşı. 

 

Zikir et Allah'a düşme gaflete,  

Geriye ne kaldı zikirden öte,  

Acı da haline bak tüte tüte,  

Burada Şefkati var mezar taşı. 

 

2.2.1. Zeybek ve Efe Bölgesi Olarak Karaşar 
 

Karaşar, Saray, Köseler ve Dereli köylerinin halkı Alevî Türkmendir.  
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Alevîler, semahıyla, deyiş ve fıkralarıyla, deme ve türküleriyle adeta bir 

kültür ekolü oluşturmuşlardır. Karaşar, içe dönük yaşanan bu kültür 

zenginliğini ancak Cumhuriyetle beraber dışa vurur. Diğer bir deyişle 

Karaşar, bir kültür çalışmaları merkezi haline gelir. Yüzyıllarca içe dönük 

kalmış Karaşar kültürü, yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya, yaygınlaşmaya, 

radyolarda seslendirilmeye başlanır. İşte bu noktada müzisyen ve folklor 

araştırmacısı Halil Bedi Yönetken’in Karaşar ile ilgili tespitleri önemlidir. 

1945’te Türkiye 'nin değişik coğrafi bölgelerinde çalışmalar yapan 

Yönetken'in araştırmasının bir bölümü, Sivas'ta çıkan Ülke Gazetesi'nde 

yayınlanır. Araştırmanın tamamı daha sonra Derleme Notları adıyla 

kitaplaştırılır. Derleme Notları'nda Karaşar'la ilgili değerlendirme şöyledir: 

"Beypazarı'nda yakın zamanlara kadar kuvvetli bir saz kültürü 

hakimmiş. Kahveler varmış ki, duvarlarda 10-15 saz asılı dururmuş. 

Nallıhan'ın kuvvetli tefçi kadınları var. Bu tefçi kadınlar da ayrıca incelemeye 

değer konulardır. (...) Beypazarı'nda şimdiye kadar gezdiğimiz yerlerin 

hiçbirinde görmediğimiz saba makamında 'meşeli' kaydettik. (...) Buranın 

zeybekleri, Ankara Zeybeğini okşuyor. Beypazarı denince Karaşar 

bölgesine çok özel bir önem vermek lazımdır. Karaşar çok önemli bir 

zeybek ve efe bölgesidir. Bu eski ayıngaç (tütün kaçakçısı) merkezinde yiğit 

delikanlılar, efeler yetişmiştir. Tabiat güzel, hava ve su mükemmel olduğu 

için kuvvetli, sıhhatli ve çok güzel insanlar yetişmiştir. 'Karaşar uşağı güzel 

olur, çünkü havası güzel, suyu ayran gibidir; orada rakıyı balla içerler' 

derler. Zeybek oyunları müstesna bir güzelliği haizdir. İnsan Anadolu'nun 

göbeğinde bu kadar güzel efe zeybek çeşitleri oynanacağını hatırına 

getiremez. Karaşar bölgesi ayrı, özel incelemelere konu olacak derecede 

zengin ve enteresan bir bölgedir. Koşmaları da çok güzel oynuyorlar. (...) 

Karaşar zeybeği esnasında bacaklar arasında yere veya havaya tabanca 

sıkılırdı. Bu adetin Karaşarlılara özgü olduğu söylenir. (...) Oyunları filmlere 

alacak olanlar, Karaşar bölgesine özel bir önem vermek zorundadırlar. 

Beypazarı-Karaşar bölgesi, Ege bölgesi gibi önemli bir zeybek ve efe 

bölgesidir. Beypazarlılar dahi 'Karaşar uşağı yaman olur, cesur olur.' 
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diyorlar. 

 

Karaşar Efeleri’nin Öyküsü 

  
Geçen yüzyılda Karaşar ve çevresi Ayınga (tütün) kaçakçılığıyla 

uğraşırdı. Bu iş genellikle de ünlü bir beyin, ağanın himayesi altında yapılırdı. 

Bu ağalardan birinin yanında 5 efe kardeş de hizmetkar olarak çalışırlar, ağanın 

işlerini yürütürlermiş. Ancak ağa, Aydın tarafından gelip buralarda yerleşmiş olan 

bu 5 kardeşin ücretlerini ödemezmiş. Dayanamayıp bir gün ağayı camide 

sıkıştırıp paralarını zorla almışlar. Sonra da dağa çıkıp kaçakçılığa ve eşkıyalığa 

başlamışlar. Bu arada yanlarına Kaytanbıyık adlı bir genci de almışlar. Onu 

evlendirip çoluk çocuk sahibi yapmışlar. Bu 6 kişi giderek zorbalıklarını 

arttırmışlar. Karaşar ve çevresindeki köylerden zenginlerden zorla para alırlar, 

kadınları kızları dağa kaçırırlarmış. Halk bizar olmuş bunlardan. Ve gidip Bolu 

Valisi’ne şikayet etmişler. Sonunda Bolu Valisi’nin vereceği adamlarla birlikte 

halk bunları pusuya düşürüp öldürmeye karar vermiş. Kaytanbıyık’ı da bu işe 

ikna etmişler. Kaytanbıyık bu 5 kardeşi kandırıp Sarıalan yaylasına indirecek, 

onlara orada ziyafet verecek, yedirecek içirecek, derken gece yarısına doğru Bolu 

Valisi’nin adamlarıyla halk baskın yapıp onları öldürecek. Kararlaştırdıkları gibi 

yapmışlar. Kaytanbıyık 5 kardeşi kandırıp Sarıalan’a indirmiş, yedirmiş içirmiş. 

Gece yarısına doğru herkes uykuya dalınca 5 kardeşin silahlarını alarak 

baskıncıları çağırmış. Üçünü hemen orada, ikisini de kaçarken bir köyün 

yakınlarında kıstırıp öldürmüşler. Beşinin de sonradan kellelerini kesip Bolu 

Valisi’ne götürmüşler, bahşişlerini almışlar.  

1885 (1303) yılında meydana gelen bu olay üzerine bir türkü yakılmış. 

İşte Karaşar Zeybeği, bu olayın türküsünden kaynaklanan bir Zeybek oyunudur. 

Melodisindeki akıcılık ve oyundaki ayak figürleri ile canlı, hareketli bir oyundur. 

Zeybek, söylenen türküden sonra iki Efe tarafından oynanır:  
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Karaşar Zeybeği Türküsü 
 

Zeybek misin zeybek donu giyecek  

Katil misin tatlı cana kıyacak  

Cahil misin el sösüne uyacak 

Koç gibi meydanda dönenlerdeniz  

Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz  

 

Döküldü mü maşrapamın kalayı  

Bozuldu mu zeybeklerin alayı  

Düşmanları öldürmenin kolayı 

Koç gibi meydanda dönenlerdeniz  

Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz.  

 

Alıverin martinimi atayım 

Atayım da Karaşar'ı katayım  

Fırsat verin düşmanları halklayım 

Koç gibi meydanda dönenlerdeniz  

Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz. 

 

İniverdim Eğr’ovanın düzüne 

Çayır çimen çıkıverdi dizime 

Beş yüz atlı gelemezdi izime. 

Yattım uykulardan uyanamadım  

Yağlı kamalara dayanamadım. 

 

Çadır kurdum Eğr'ovanın düzüne  

Nişan taktım bir zenginin kızına  

Uyma dedin uydum eller sözüne 
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Yattım uykulardan uyanamadım  

Yağlı kamalara dayanamadım. 

 

Korkar idim ayrılıktan ölümden  

Kahve içerken fincan düştü elimden  

Bilemedim dostlarımın halinden 

Yattım uykulardan uyanamadım  

Yağlı kamalara dayanamadım. 

 

Zeybekleri yaylalarda bastılar  

Cepkenini çam dalına astılar  

Beş kardeşi bir tahtada kestiler  

Vurman Hüseyin’e, kıyman Ali’ye  

Kelleleri bahşiş gitti Vali’ye  

 

Hüseyin’in biber gibi benleri  

Al kan oldu cepkeninin yenleri  

Şan verdi bu diyarın efeleri 

Vurman Hüseyin’e, kıyman Ali’ye  

Kelleleri bahşiş gitti Vali’ye  

 

Üzengim kırıldı, indim bağladım  

Martinimi kabzasından kavradım  

Anamı nafile yere ağlattım 

Yattım uykulardan uyanamadım 

Yağlı kamalara dayanamadım.  

(Karaşar Belediyesi Brifing Dosyası) 
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3. KARAŞAR BELDESİNİN DİL ÖZELLİKLERİ 

 

Karaşar, dil özellikleri bakımından bulunduğu coğrafyadan biraz farklı 

bir karakter arz eder. Genç nesil bu farklılıktan pek fazla nasibini almasa 

bile orta yaş ve üzeri Karaşarlılarda yüzyıllardır korunan özelliklerin hâlâ 

yaşatıldığını görülmektedir. 

a) Şimdiki zaman eki olan '-yor' yerine '-batu' kullanılıyor. 

  Geliyor yerine    gelibatu 

 Gidiyor yerine    gidibatu 

 Oturuyor yerine    oturubatu 

 b) Gene '-yor' eki yerine '-duru' eki kullanılıyor. (PKaynaşma harfi 

gelir) 

 Geliyor yerine   gelipduru 

 Gidiyor yerine   gidipduru 

Kırıyor      yerine   kırıpduru 

  c) Bazı sözcüklerde bulunan 'k' lar Anadolu’nun birçok yerinde olduğu 

gibi 'g'ye dönüşür. 

Kuşluk yerine    guşluk 

Kocana yerine    gocana 

Asker  yerine    asger 

Peşkir  yerine    peşgir  

Kaynana yerine    gaynana 

  d) Bazı ünlü harfler uzatılıyor. Bu uzatmalar yapılmadığı zaman 

sözcüklerde anlam değişmesi oluyor. 

 Dâma  (hamur işi) 

 Eşî  (pestil benzeri) 

Âsamak  (topallamak) 

Dâza           (teyze) 

Gâm            (akraba) 
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3.1. Karaşar Ağzından Bazı Sözcükler 

 
Abıc kurmak (bağdaş kurmak) 

Acaplama (kınama) 

Acar (yeni, şişman)    

Acıkucu (bir tür yenebilen ekşi ot) 

Alavuz (şarlatan) 

Annaç (karşı) 

Aş (çorba, pilav) 

Aşı tartmak (yemeği tencereden leğene boşaltmak)  

Aşı kurtarmak (yemeği tencereden leğene boşaltmak)  

Aza vermek (başsağlığı dilemek) 

Baccalı (yaramaz, şirret, huysuz) 

Bassak (merdiven) 

Baynımak (gelişmek) 

Bezeme (cilt hastalığı, alerji) 

Bıddık, bıddıman (azcık) 

Bıldır (geçen yıl) 

Börttürmek (hafif yakmak) 

Bön datlak (aptal) 

Böyana (anne babanın kadın kardeşliği) 

Büyükbaba (anne babanın erkek kardeşliği)  

Cember (özel başörtü) 

Cızlama (bir tür hamur işi) 

Çatma (eğrelti ev, yayla evi) 

Çıkı (kese) 

Çitmek (iple örerek yamamak) 

Çardak (balkon, evdeki odalar arasındaki boşluklar)  

Çıkılamak (sarmak, paket yapmak) 
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Çömçe (saplı tas) 

Çükündür (şekerpancarı) 

Dâma (hamur işi) 

Daklaşmak (sataşmak)  

De galan (haydi, çabuk ol) 

Dinelmek (ayakta durmak) 

Ditmek (yünü tek tek ayırmak) 

Doğram (parça et) 

Doğacı imam (içinde 12 imam adı geçen nefes) 

Dolak (yün çorap eskisi) 

Donyağı (güleç olmayan, hayvansal yağ) 

Dumağ (nezle) 

Eccük (Biraz) 

Ellik (eldiven) 

Elliyen (bir tür leğen) 

Enük (köpek) 

Ensün (elbette) 

Emme (ama) 

Erkeç (erkek besili keçi) 

Erken (yarın) 

Esi (ekşi pestil) 

Esük (eksik) 

Esüklü (kadın) 

Esemi (çivi) 

Esiran (tekne kazıyıcısı) 

Eşigızı (gelinin kız arkadaşı) 

Eşoğlan (damadın erkek arkadaşı) 

Gak (elma, armut vs. kurusu) 

Gavil (sözleşme) 

Gakışlamak (itelemek) 

Gâm (akraba) 



 30

Go gaç (sen mi) 

Gak (elma, armut kurusu) 

Gadak (bir tür başlı çivi) 

Gamaşmak (somurtmak, yüzü buruşturmak)  

Gege (ucu çengelli sırık) 

Gennana (amcanın hanımı) 

Gangırtmak (koşturmak) 

Gennapla (dayının hanımı) 

Go gı (deme yahu) 

Gocana (büyükanne) 

Gidişik (kaşıntı) 

Gocababa (büyükbaba) 

Goma (hayret bildiren ünlem) 

Göce (kabuğu soyulmuş buğday) 

Gömme (bir tür hamur işi) 

Gönenmek (barınmak) 

Göğlez (köpek yavrusu) 

Göynek (gömlek) 

Gumbar (sucuk) 

Günülemek (kıskanmak) 

Helke (kulplu su kabı) 

Haklamak (1.nişanlamak, 2. azarlamak, dövmek)  

Hereni (küçük kazan) 

Hora geçmek (işe yaramak) 

Hıştılmamak (aldırış etmemek) 

Iccak (sıcak) 

Irbık (ibrik) 

İdare (camsız gaz lambası) 

İfitlemek (ayıklamak, seçmek) 

İki dıkım (biraz) 

İmik (boyun) 
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İii (ne dedin?) 

Kavlangulak (bir tür ot) 

Kaybana (ölünün ardından verilen yemek) 

Kedi gumusu (kedi yavrusu) 

Keçenüzlemek (yaranın azması) 

Kerç etmek (nazlanmak, suçlu bulmak) 

Kesek (taş gibi sertleşmiş çamur kalıbı) 

Kelem (lahana), 

Kese (kumaş cüzdanı) 

Keşür (havuç) 

Kıyma (erişte) 

Mayıs (taze sığır gübresi) 

Mancar (pancar) 

Me ( al, işte) 

Meyteresül (düzensiz kalabalık) 

Mık (çivi) 

Mısmıl (Eti yenilebilen hayvan) 

Muska gibi (terbiyeli, hareketsiz)  

Neçe (hâlâ niçin, epey süre) 

Ovaca (ahlat, armut arası meyve)  

Oğmaç aşı (bir tür yemek)  

Öndüyıl (iki yıl önce) 

Ösker (rüzgâr) 

Pırtı (ev eşyası, giyim eşyası) 

Puçkurum (kuşburnu) 

Saplamak (saçmalamak) 

Sayyağ (sarı yağ, tuzlanıp uzun süre bekletilen yağ) 

Sergenkovan (fare) 

Şungadem (uğursuz) 

Şama (kibrit) 

Sümme peyniri (bir tür kaşar peyniri) 
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Sürpüç (el bezi)  

Şürgünyağı (haşhaş yağı) 

Sıra dolmak (sıra ile gece gezmesi)  

Sergen (tavana yakın raf) 

Temek (eski evlerdeki havalandırma ve aydınlatma deliği) 

Turfan (iki kulplu küp) 

Tıllamak (koşmak) 

Ulum ulum (üşenmeden) 

Uşak (çocuk) 

Ünnemek (çağırmak) 

Yal (yağsız köpek çorbası) 

Yağlık (mendil) 

Yâsımak (özenmek) 

Yoğurt çalmak (yoğurt mayalamak)  

Yar (yara) 

Yanşak (konuşkan) 

Yunduluk (bulaşıkhane) 

Zaplanmak (seslenme, sahip çıkma)  

Zere (sebebi anlaşıldı) 

Zıravut (iri yapılı)  (Günaydın, 1997: 11-15) 

 

3.2. Karaşar’a Has Deyimler ve Atasözleri 
 

Köyde çok kullanılan deyimleri sıralayınca farkına vardık ki bunlar 

çoğunlukla ilenç, ilenme (beddua) anlamında. Neden böyle olduğu geniş 

araştırma konusu. İnançları ya da başka nedenlerle çok kötülüklerle 

karşılaşmış olmaları ve tepki olarak ellerinden ilenmekten başka bir şey 

gelmemesine bağlanabilir. Bu ilenme deyimleri daha çok kadınlar tarafından 

kullanılır. İşlerden bunalan kadınlar böylece rahatlamış olabilirler. Gerçek 

anlamlarını düşünmedikleri muhakkak. Bazen gereksiz şeylere de kızarak 

ve söylenerek rahatlamaya çalışılması yorumu geçerli olabilir. Bu gibi 
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hallerde karşı taraf çok kere işi ciddiye almaz, hoşgörülü olur. 

 

İlenme Anlamına Gelen Deyimler: 

 
Annı şakından vurul (alnından vuralasın) 

Adı batasıca (Ölesin-adın kayıp olsun) 

Adı kalakasıca (Ölde adın kalsın) 

Al da kaybanan (Adına toprak dolsun) 

Akanayı (Nisan ayı) 

Arkmak (Yardım etmek) 

Boyu'n hayrını görme (Boyun, bosun batsın; vücudun hayrını 

görme) 

Beddedek (Aniden) 

Belermek (Bayılmak) 

Cini tutmak (Sinirlenmek) 

Çekişmek (kavga etmek) 

Çemkürmek (Edepsizce konuşmak) 

Çenen çekilsin (Konuşmaz ol) 

Çeyizin dalda budakta kalsın (Çeyizini görmeden ölesin)  

Çeyiz dibine turmayasıca (Gelin olmayasın) 

Dal iken devril (Genç iken öl) 

Davına sataş (Kendinde bulasın) 

Dadını serme (Yılışma-ciddi ol) 

Dalamak (Acı vermek) 

Defterin dürülsün (Öl) 

Dilin tutulsun (Konuşamaz ol) 

Dilbağına versin (Dilin hastalansın, tutulsun) 

Fındık kadar çıkar (Küçük kusur işleyene söylenir) 

Fasla (kalıp, kesme) 

Gönenme (Mutlu olmayasın) 

Gala galsın (Yapılan iş beğenilmeyince söylenir) 
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Gözüne dizi dursun (Nankör olanlara denir) 

Gök görmedik (Sonradan görme, görgüsüz) 

Gostak gostak (Böbürlenmek) 

Gözüne budak batsın (Kör olasın) 

Haspanın kökünü ye (Yemeği beğenmeyenlere zıkkım ye 

anlamında) 

Heki gibi dökül (Halsiz kal, aşırı yorul) 

Kara baba çıkar (iyileşmez çıban çıksın) 

Kırkmak (Koyun yünü kesmek, tıraş etmek) 

Koluna damla düşsün (Kolun felç olsun) 

Kolun kurusun (Kolun işlemez olsun) 

İzin kesilsin (Adın-sanın kayıp olsun) 

İplik Geçcek (Perşembe günü) 

Irgalamak (Sarsmak) 

Malkadun (Bir kuş türü) 

On parmağında on esere çıksın (On parmağın yaralansın) 

Ocağına incir ağacı dikilsin (Ocağın kurusun, sönsün) 

Pislegeç (gözlerne, yufka çevirgeci) 

Şişe kalasıca (Şişerek ölesin) 

Takkan Nallıgaşında kalsın (Ölesin, ayakkabın dağda kalsın) 

Uruşpazarı (Pazargünü) 

Undu kalmak (Unutmak) 

Yazman dikene takılsın (Öl, başörtün ağaç dalında kalsın) 

Zardur-zurdur (Dengesiz) 

 

Teşekkür Anlamına Gelen Deyimler:  
 

Tuttuğun dallar altın olsun 

Hacı karısı ol 

Yürüdüğün yollar çayır çimen olsun  

Hacı ol da Keybe'ye (Kabe) git  
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Adına sanına kurban olayım  

Ayağın taşa takılmasın 

 

Farklı Anlamdaki Deyimler: 
 
Ağzımda bir tutam sakız, hergelede koca öküz 

Acı alma, gakı gibi gamaşıp durma 

Becene becene lafları var 

Düt derneğe dudağın mı var (Sen bu konuda hiç konuşma)  

Hop hop oynamış, kapaksız kaynamış 

O hakda, ben badılda (O öldü, ben yaşıyorum) 

Selavat kolaya bağlı (İnşallah) 

Senin işin çıkan karının işine benziyor 

Öreğ başı 

Ho desen dama gider 

 

Çok Kullanılan Atasözleri: 

 
Köpeğin hatırı yoksa, sahibinin hatırı var. 

Atan gavursa kiliseye götür. 

Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olur mu?  

Asil azmaz bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır.  

Kara gün kararıp kalmaz, ak gün ağarıp kalmaz. 

Kırat yemini kendi artırır. 

Tarhana aşı bassak başı, bulgur aşı Nallıgaşı. 

Haline bakmaz Hasandağı'na oduna gider. 

Halına göre hallan, haftada bi sallan. 

Çıt demeden çalı dibine gider. 

Ar ettim, kâr demedim. 

Bulamaç ağzımı yaktı, aş gibi aş olsa; kesek başımı yardı, taş gibi 

taş olsa. (Şahhüseyinoğlu, 2002: 99-103) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

 VELİ NAMLI 

 
1. HAYATI 
 
1.1. Doğumu ve Ailesi 

 
Veli Namlı, Ankara’nın Beypazarı ilçesi Karaşar nahiyesinde 1935 

yılında dünyaya gelmiştir. Veli Namlı’nın babasının adı Ali, annesinin adı ise 

Emine’dir. Dört oğlan bir kız olmak üzere beş kardeşi vardır. Veli Namlı, bu 

kardeşlerin en küçüğüdür. İsmini dedesinden almıştır.  

 

1.2. Babası 
 

Babasının adı Ali’dir; ancak mavzerini temizlerken ayağını 

vurduğundan topal kalmış ve kendisine Topal Ali denmiştir. Veli Namlı’nın 

babası, o dönem Karaşar’da meşhur olan tütün kaçakçılığı yapmıştır. Tütün 

kaçakçılarına “Ayıngacı” derlermiş. Daha sonraları ise at canbazlığı 

yapmıştır. Erzurum Horasan’dan, Karaköse’den at getirerek bunun ticaretini 

yapmıştır. Topal Ali; Haymana, Polatlı, Beypazarı yörelerinde işinden dolayı 

ayıngacı olarak çok iyi tanınan bir insandır. 1974 yılında vefat eder. 

 

Hep efeye benzer yiğidin hali  

Karaşarlı Topal Ali Kara Ali  

Eskinin efesi çete misali 

Aslan gibi babam gelir aklıma 
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1.3. Annesi ve Çocukluğu 
 

Veli Namlı’nın annesi Çömlekçilerden Emine Hanım da Karaşarlıdır. 

Şairin babası ayıngacılık yaptığından bütün işler annesi tarafından 

yapılmıştır. Çok çalışkan, misafirperver bir kadındır. Hatta misafirlere ikram 

için en iyisini daima kendi çocuklarından bile saklamıştır.   

Emine Hanım, vefat edene kadar hep şairin yanındadır ve 1963’te 

Ankara’ya geldiğinde annesini de yanında getirir. 1966 yılında, 3 sene 

sonra, annesi hastalıktan vefat eder.  

Çocukluğuna dair unutamadığı anlardan biri, çok sevdiği gramafonla 

ilgilidir. Şair, ağabeylerinden birinin köye gramafon alıp gelmesinden 

bahsediyor. Ağabeyinin kendisini karşıki tepelere gönderip, kendisinden 

gramafonun sesinin oralara ulaşıp ulaşmadığını test etmesini istediğini 

belirtiyor. En çok Malatyalı Fahri’nin plaklarını çaldığını da ekliyor. Şair 

gramafonu çok sevmektedir; ancak ağabeyinin kendisine gramafonu 

kullandırmadığından, sakladığından da yakınmaktadır. Bir gün ağabeyi 

gramafonu komşunun evine saklar. Ancak çıkan bir yangın sonucu 

gramafon ve plaklar yanar. Bunun üzerine babaları: “Veli kırsa bir plak 

kırardı, gramafonu yaktın perişan ettin.” der. Tabi bu olay şairi üzmekle 

beraber gramafon sevgisini bir kat daha arttırır. 
 

1.4. Eğitimi 
 
İlkokulu köyde bitirir. Zaten ondan sonra da okul hayatı olmaz. İlkokul 

çağlarını unutamaz. Dördüncü sınıftayken hocaları piyesler yaptırır. O 

zamanki eğitim düzeyinin bir hayli yüksek olduğundan bahisle hocalarının 

İleri gazetesi adında bir de aylık gazete çıkardıklarından bahsediyor. Bu 

gazetede fıkralar, resimler olurmuş. Şair, bu tarihlerde şiir yazmaktaymış. 

Bir şiirinin bu gazetede yayımlandığından bahsediyor: 
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“Yazdığımız İleri 

 Bağrında küçükleri 

 Kusura bakmayın siz 

 Bakkallar çok hileli” 

 

Veli Namlı, eğitimi esnasında okuduğu yazarlardan ve bu yazarların 

eserlerinden etkilenmiştir. Öğretmenlerinin onlara öyküler okuttuklarını, 

örneğin Ömer Seyfettin’in Kaşağı’sını unutamadığını da ekliyor. 

 

1.5. Askerliği 
 

Veli Namlı, askerlik için ilk olarak 1956’da İzmir’e gider. Oradan şöfor 

eğitimi alarak Erzurum’a dağıtım olur. Tabur, Erzurum’dan da Kars’a 

kaydırılınca 1958’de askerliğini Kars’ta tamamlar ve döner. 
 

1.6. Mesleği ve Evliliği 
 

Gençliğinde at konusunda babasına yardım etmiş, rençberlik yapmış 

olan şair, aynı zamanda kamyon şoförlüğü de yapmıştır. Askerden dönünce 

ehliyet ve kamyon alır. O yörede yapılan ormancılık faaliyetleri bünyesinde 

Eğriova ormanlarından aldığı tomrukları Beypazarı’na taşımıştır. Şair 

kamyon şoförlüğü yaptığı dönemlerde kamyonlardan çok çektiğini 

vurguluyor. Eski teknolojiye sahip kamyonlar onu bir hayli yormuştur. Dağ 

başlarında arızalanan araçlar ona söyletmiştir:  

 

Eğriova’dan tomruk sardım takaya 

Eller gider ben kalırım arkaya 

Talihim başladı benle şakaya 

Kurtuluş yok şavrolenin elinden 

Nasıl edem Karaşar’ın dilinden 
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Veli Namlı, 1963’te her şeyi bırakıp Ankara’ya gelmiştir. Ankara’da, 

1964’te Ankara İtfaiye Müdürlüğü’ne şoför olarak girer. Altı ay devam eden 

bu işin sonunda rapor alarak Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne geçer. 

Orada da dokuz sene müdür şoförlüğü yapar. 1979’un sonlarında bu işten 

de istifa ederek Arabistan’a tır şoförü olarak gider. Sekiz ay da burada 

çalışır. Sonra ülkeye geri döner. 1980’de darbe olur. Darbe sonrası bir 

dönem taksicilik yaptıktan sonra 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü’nde yine şoför olarak işe başlar. Beş sene de orada 

çalışır ve 1987’de emekli olur. 

Şair üç evlilik yapmıştır. İlk iki evliliğinden çocukları olmayan şairin 

son evliliğinden, Hatice Hanım’dan, Şule, Emine, Ali, Deniz ve Emel 

isminde beş çocuğu olmuştur. 

 

2. VELİ NAMLI’NIN ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇİNDE YER ALIŞI 
 

2. 1. Gurbete Çıkması  
 

Veli Namlı, 1950’de okulu bitirince Ankara’ya gelir ve ağabeylerinin 

iğne iplik tezgahında bir müddet çalışır. Pek ilgi göremeyince geri döner. 

1953’te Malıköy’ünde ağabeyiyle birlikte bir lokanta işletirler. Ancak işler iyi 

gitmez ve lokantayı kapatırlar. Köye dönecek parası olmayan şair, 

Malıköy’de yapılan çeşme inşaatında çalışarak yol parasını kazanır ve tekrar 

köyüne döner. Sonraları babasıyla zaman zaman at satışı için köyünden 

çıktığı olur. 

Şaşkın Veli gezdi gurbet 

Beyler ile ettik sohbet 

Yola revan olduk elbet 

Dağı aştık bel göründü 

 

Şair, gurbet hayatının ıstırabını zaman zaman derinden hissetmiştir. 
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Yaşamaya verdik gayret 

Koz belinden köyü seyret 

Veli’nin gezdiği gurbet 

İçte yarası yarası 

 
2. 2. Âşıklığa Başlaması 
 

Ailesinde az da olsa dedelerden kalan bir şairlik vardır. Şair, 

dedesinin Eşgudura diye bir yere saz öğrenmeye gittiğini belirtiyor. Veli 

Namlı, bu mekanın neresi olduğunu bilmiyor. Bu yüzden dedesine Eşgudura 

Veli’si derlermiş.                          

Veli Namlı, ilkokulda şiir yazmaya başlamıştır. Yazdıklarından 

bazılarının okul dergisinde yayımlandığından bahsetmiştik. Asıl şiirlerini 13-

14 yaşlarından sonra yazmaya başlamıştır. Yazdığı şiirleri bir ajandada 

saklar ve bu ajandayı yanında taşır. Ancak sonraları ajandayı kaybeder ve 

ilk şiirleri yok olur. Şair ilk şiirlerini beğenmez. O dönemlerde kafiyeyi, ölçüyü 

bilmediğini vurgular. Saz çalmaya merakı vardır, çok uğraşır; ancak bir türlü 

çalmak nasip olmaz. Yaşadığı değişken meslek hayatı, onun şairliğini 

pekiştirmiştir. 

 

2. 3. Usta-Çırak İlişkisi 
 

Âşık edebiyatında yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerden biri de çırak 

yetiştirme geleneğidir. Âşıkların yanlarına çırak alma geleneği, bilhassa XIX. 

yüzyılda yaygın olarak yaşatılmıştır. 

Âşık, çıraklık döneminde ustasından saz ve söz dersi alır. Onun 

nezaretinde meclislere dinleyici olarak iştirak eder. Âşıklığın icra töresine ait 

hususları öğrenir. Katıldığı meclislerde, dinlediği yeni âşıklar ve onların 

söyledikleri verimleri; bu arada geleneğe ait terimleri öğrenir. Gezdiği 

gördüğü yerlerdeki her şeyi ustasının gözetiminde, ezberine yerleştirir.Söz 

ve ezgi kalıplarını beller, bunları pekiştirmek için sürekli olarak usta malı 
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şiirleri, ezgileri ile  beraber ezberler ve onları icra etmeye çalışır.İcrada 

meydana gelebilecek eksik veya yanlışlar ustası tarafından düzeltilir. Bu 

safhada âşık adayı, âşıklık adap ve erkânına ait bilgilerin öğretildiği çıraklık 

dönemini geçirmiş olur.  (Özarslan,2001:108) 

Veli Namlı’nın yukarıda belirtilen anlamda bir ustası yoktur; ancak 

halk hikayelerini, halk şairlerini okuyarak ufkunu genişletmiştir. 

 

2. 4. Mahlas Alması 
 

Ferdiyetin kendini gösterdiği zamanlardan itibaren cemiyette belli dinî-

bediî fonksiyonu olan şairler, aynı zamanda kollektif ruh ve zihniyetin 

tercümanı olan şiirlerini dinleyici veya okuyucu zümrelerinin hafızalarına 

emanet ederken kaynağı totem devrine çıkabilen şahsiyetlerini korumak, 

saklamak, dikkati çekmek ve belki sanatlarını ebedîleştirmek gibi 

düşüncelerle “mahlas/tapşırma”yı kullanmaya başlamışlardır. Türk halk 

şairleri divan şairlerinde de görüleceği üzere, kelimelerin mana, şekil ve 

ahenk unsurlarından faydalanarak  kabul ettikleri “mahlas/tapşırma”larla  

dinleyicilerle okuyucuların zihinlerinde mistik ve esrarlı bir portre çizmeğe 

çalışırlar. Mahlas alma; “1. Şeyh, Pîr tesiriyle 2. Üstatlar, imamlar tarafından 

3. Kendi kendine” olmak üzere üç şekilde görülmektedir. (Elçin, 1997: 44-48) 

Veli Namlı, hakkını arayamadığından yakınır. Bu nedenle kendisine 

“Şaşkın Veli” mahlasını uygun görmüştür. Şaşkınlıkla ilgili bir de anısı vardır: 

Müdürün şoförlüğünü yaptığı dönemde, müdürü encümen toplantısına 

götürmek için yola çıkar. Ancak dalgınlık sonucu müdürü toplantının 

yapılacağı yer yerine daireye getirir. Veli Namlı’nın arkadaşları “sen 

gerçekten de şaşkınmışsın” diyerek şaire takılırlar. Kısaca şair, mahlasına 

paralel davranışlar gösterdiğinden mahlasıyla özdeşleşir. 
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2. 5. Bade İçme ve Rüya Motifi 
 

Âşıklık geleneğinde karşımıza çıkan en önemli motiflerden birisi de 

bade içme motifidir. Bu motifin, Türklerin İslamiyet öncesi gelenekleriyle 

bağlantılı olduğu düşünülmektedir. ”Âşıkların mesleğe giriş törenleri, âşık 

olmak için seçilmeleri ile Şamanların mesleğe girmek için seçilmeleri ve 

mesleğe girme törenleri arasında sıkı bir benzerlik olması tabidir. Düşte 

sanatçılık vergisine kavuşma, hatta aşk dolusu içme, Bahşıların, Akınların ve 

Manasçıların hayatında da görülüyor.” (Başgöz, 1986: 28-29) 

Âşık edebiyatı geleneği içinde sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçişte 

önemli role ve fonksiyona sahip olan rüya motifi, Orta Asya Türk kültüründe 

yer alan Şamanlığa giriş törenlerinin İslamiyet ve Osmanlı kültürü altında 

sembolleşerek rüya motifine dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır. (Artun 2001:69) 

İslamiyet’in kabulünden bir süre sonra küçümsenen ve eski 

saygıdeğer yerlerini kaybeden ozanlar, bu rüyalarla din büyüklerinden 

aldıkları ruhsat sayesinde toplum içindeki eski yerlerine kavuşmuşlardır. 

Âşık edebiyatının temsilcileri için rüya motifi bir hareket ve başlangıç 

noktasıdır. Âşıkların gerçek hayat hikâyelerini incelediğimizde rüya görene 

kadar belli bir süre ya usta bir âşığın yanında çıraklık yaptıklarını veya âşık 

fasıllarının sık sık icra edildiği, halk hikâyelerinin anlatıldığı yerlerde 

yetiştiklerini görmekteyiz. (Günay, 1986:110)  

 Ortaya çıkışları ve muhtevaları aynı olan (aşk-sanat) rüya motifi belli 

bir plana  sahiptir. 

 a. Bu rüyaların hepsinde rüya manevi veya maddi büyük bir sıkıntının 

ardından görülmektedir. 

 b. Rüya büyük sıkıntının ardından hemen görülmezse kahramanın 

sıkıntılarından kurtulmak üzere Tanrıya yalvarması sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. 

 c. Örneklerin pek çoğunda rüya kutsal mevkilerde uyurken 

görülmektedir. Mezar ve pınarlar rüyaların en çok görüldüğü müşterek 

mevkilerdir.  
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 d. Rüyada kutsal bir kişi veya kişiler bazen bir genç kızın elinden 

kahramana aşk badesi sunarlar. Hızır, İlyas, üçler, kırklar, üç derviş, bir pir, 

sadece yaşlı bir adam veya yaşlı bir kadın rüyalarda yer alan kutsal 

kişilerdir. Kutsal kişilerin çeşitlilik göstermelerine rağmen rüyadaki rolleri hep 

aynıdır. 

 e. Kahraman kutsal kişinin elinden badeyi içtikten sonra vücudunu bir 

ateş sarar. Düşer, bayılır, ağzından kanlı köpük gelir. Bu halde 3-6-7 gün 

kalır. 

 f. Herkes kahramanın deli olduğunu düşünürken yaşlı bir kadın veya 

erkek sazın teline dokunur. 

 g. Saz sesiyle kahraman gözlerini açar, sazı eline alır, kendine verilen 

mahlasla irticalen şiirler söylemeye başlar. Böylece hem badeli hem de Hak 

âşığı olur. (Günay, 1986:13) 

 XVI. asırdan bu yana yazıya geçirilen âşık hikâyelerinde tespit edilen 

bu kompleks rüya motifi bugün yaşayan âşıklar arasında hâlâ görülmekte ve 

buna inanılmaktadır. (Günay, 1986:110) Âşıklık geleneğinde rüya nedeniyle 

âşık olmak oldukça yaygındır. Bazı âşıklar gelenek gereği rüyalarını 

anlatmamakta, bazısı rüyasını hatırlayamamakta, bazısı her gece rüyasında 

saz çaldığını söylemekte, bazısı pir elinden dolu içtiğini söylemektedir. Bazı 

âşıklar da badeli âşıklığa inanmamaktadır.(Artun, 2001:67) 

 Veli Namlı da badeli âşıklığa inanmamaktadır. Kendisinin böyle bir 

rüya görmediğini söylemektedir. Ona göre önemli olan sevgidir, aşktır. Sevgi 

olmazsa rüya para etmez, sevgi varsa her şey mümkündür. 
 

2. 6. Veli Namlı’nın Etkilendiği Âşıklar 
 

Veli Namlı Karacaoğlan’dan, Âşık Veysel’den, Âşık Mahsuni Şerif’ten 

bir hayli etkilenmiştir. Onun ustaları bu büyük şairlerdir. Mevlüt İhsanî, Ruhi 

Su gibi etkilendiği başka şairler de vardır. Türkülerle arası iyi olan şair, 

gramafon sevgisini burada da vurguluyor ve gramafonun şairliğinde büyük 

etkisi olduğundan bahsediyor. 
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Veli Namlı, 1960’ta Yozgatlı Âşık Nuri Doğruyol’la tanışmıştır. Onun 

Yozgat’tan Parlayan Güneş adlı eserinden etkilenmiştir. Yine onun teşvikiyle 

ilk olarak küçük bir kitapçık da bastırmıştır. 

 
 

2. 7. Veli Namlı’nın Kişiliği 
 

Veli Namlı, kişiliğinin, karakterinin, ahlâkının şiirlerine yansıdığını 

düşünmektedir. Kendisinin insanlara çabuk inandığını, çekingen bir yapısı 

olduğunu, girişken olamadığını belirtmektedir. Bu çekingen taraf, ona göre 

zaman zaman hakkının da yenmesine neden olmuştur. Dövüş-kavgayı 

sevmediğini, insanları incitmekten çekindiğini vurgulamaktadır. Hak 

yenmesine tahammülü hiç yoktur. Onun ruhundaki incelik, gramofona ve taş 

plaklara olan ilgisiye somutlaşmaktadır. Antika sayılabilecek nitelikte iki 

gramafon ve bin civarında da plağın sahibi olan şair, eski dönem 

sanatçılarını büyük bir zevkle yıllardır gramafonundan dinlemektedir. Bu 

arada çok az insanda olan ya da kimsede olmayan bazı plaklar sayesinde, 

eski sanatçıların bazı eserlerinin izinsiz bir şekilde günümüz sanatçıları 

tarafından kendi malıymış gibi çalınıp söylendiğini üzülerek belirtmektedir. 

Elindeki plakların bunun şahidi olduğunu da eklemektedir. 

 
2. 8. Veli Namlı’nın Şiir Yazması ve Söylemesi 

 
Veli Namlı, şiir söylemeden önce herhangi bir hazırlık yapmaz. Ona 

göre şiir bir ilham işidir. Yaşanan her şey onun ruhunda bir kıpırdanma 

meydana getirebilir. Veli Namlı, gördüğü, okuduğu, duyduğu vb. her şeyden 

etkilenerek şiirlerini yazar. Şiir yazarken oldukça gerçekçidir. Ülkemizde ve 

dünyada yaşanan her şey onun şiir yazmasına vesile olur. Ülkedeki 

siyasilerin durumu, geçim derdi, yaşlılık, ölüm, dünyada yapılan haksızlıklar, 

savaşlar, insanların zalimce öldürülmesi vb. olaylar onu söyletir. 
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Veli Namlı şiirlerin daha çok yolculuk halinde ve gece aklına geldiğini 

belirtir. Şoförlük yaparken hemen yazma imkânı olmadığından bazı şiirlerini 

unuttuğunu söyler. Hatırladıklarını ise sonra devam ettirir. En çok yazdığı 

dönem, emekli olmadan önceki iş hayatı dönemidir. Bunu, çekilen zorluklara 

bağlamaktadır. Ona göre dert, söyletir. 
 

2. 9. Veli Namlı’nın Katıldığı Şenlikler, Programlar  

 
Karaşar’da yapılan bütün yöresel şenliklerde bulunan şairin şiirleri,  

başka ses sanatçıları tarafında bestelenip söylenmektedir. Daha ziyâde 

kendi köyünde yapılan şenliklerde bulunan şair, Tüm Halk Ozanları 

Derneği’nin üyesidir. Mamak Belediyesi’nin organizasyonlarında yer alan 

şair, Âşık Veysel Dostlar Seni Unutmuyor, Başkent Ankara şiir yarışmalarına 

katılmıştır. 

 
2.10. Veli Namlı Hakkında Yapılan Yayınlar  

 

Şair hakkında şimdiye kadar derli toplu bir çalışma yapılmamıştır. 

Ancak değişik çalışmalarda kendisine de yer verilmiştir. Sayın Günay 

Günaydın’ın Haccettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

yaptığı, “Geçmişten Günümüze Karaşar Folkloru” adlı master tezinde, 

yörenin halk edebiyatıyla ilgili bölümünde, şairin bazı şiirlerine yer vermiş ve 

şiirlerin bazılarını notaya almıştır. Mamak Belediyesi’nin Yaşayan Ozanlar 

Şiir Kitabı’nda şiirlerinden bazıları, Türk Halk Ozanları Topluluğu 

Antolojisi’nde de bir kısım şiirleri yayımlanmıştır. Beypazarlı araçtırmacı 

yazar sayın Hüseyin Yurdabak, “Beypazar Şairleri, Hayatı, Eserleri” adlı 

derlemesinde şaire de yer vermiş ve bazı şiirlerini yayımlamıştır. Bu arada 

mahalli sanatçı Mustafa Kemal Ceylan bazı şiirlerini türkü formunda çalıp 

söylemektedir. 
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3. VELİ NAMLI’NIN ÂŞIKLIK MESLEĞİ HAKKINDAKİ 
DÜŞÜNCELERİ 

 

3.1. Âşıklık Mesleği ve Âşıkların Görevleri Hakkındaki 
Düşünceleri 

 
Eski Türklerde halk şairliğini birtakım törenler etrafında görmekteyiz. 

Bu törenlerin idarecisi baksı-ozan adı verilen din adamı şairlerdir. 

(Kalkan,1991:17) Zamanla bu kişilerin görevleri daralmış, dinî ve sihri 

törenlerin idaresi Kam ve Baksılara, şairlik görevi ise ozanlara kalmıştır. 

Ozanlar ellerinde kopuzlarıyla diyar diyar dolaşıp halkı eğlendirip 

bilgilendirmiş, onlara diğer insanlardan ve olaylardan haber getirmişlerdir. 

Ozanların halk arasında çok büyük değerleri oluşmuştur. Örneğin 

Dede Korkut onlardan bahsederken “kolca kopuz götürüp, elden ele, beğden 

beğe ozan gezer. Er nakesin, er cömerdin ozan bilür.” demektedir. (Gökyay, 

1979: 49)  

XV. yüzyılın ortalarına kadar süren ozanlık geleneği ozan kelimesinin 

anlam kaymasına uğramasıyla ve tasavvuf cereyanının etkisiyle de yerini 

âşık kelimesine bırakmıştır. Âşık adını verdiğimiz şairleri de bu geleneğin 

temsilcileri olarak gösterebiliriz. Âşıkların kökleri gerilere doğru uzatılarak 

ozanlara bağlanabilir. Hatta bazı özellikleri onlardan alıp geliştirdikleri 

söylenebilir. Âşıklar da ozanlar gibi bir topluluk önünde çalgıyla şiir söylerler, 

hece ölçüsünü ve yarım uyağı kullanırlar. Halk edebiyatının belirli tür ve 

şekillerini kullanırlar. (Bezirci,1990:30) 

Bu geleneksel ortaklığa karşın, ozanlarla onların torunları olan âşıklar 

arasında  bazı ayrımlar vardır: Ozan eskiden şâir olduğu kadar da büyücü, 

hekim, din adamı ve müzisyendi; âşık ise yalnızca çalgılı şâirdir. Ozan kopuz 

çalardı; âşık ise saz çalar. Ozan dinsel törenlerin bir ögesiydi; âşık ise -tekke 

ve tasavvuf şairleri sayılmazsa- genellikle din dışı (profane)dır. (Köprülü, 

1940:38) 
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Âşıkların görevini sadece belde belde gezerek saz çalıp şiir 

söylemeleri şeklinde değerlendirmek yanlış olur. Âşıkların da bugün 

kendilerine yükledikleri birçok görev ve sorumlulukları vardır. Veli Namlı, 

bugün de eskiden olduğu gibi âşıkların  görevlerinin devam ettiğini 

düşünmektedir. Veli Namlı’ya göre iyi bir âşık, sosyal konulara karşı mutlaka 

duyarlı olmalı, toplumun sesi olmalıdır. Halkın dertlerini dile getirebilen kişi 

ozandır. Ozan, haksızlığa tahammül edemez. Bir yerde bozukluk varsa ona 

lakayt kalamaz. Ozana yazdıran da bu düşüncedir. 

 

Şurda iki gardaş gavga ederse 

Görünce arala bana ne deme 

Senin emeğini kimler yutarsa 

Vurunca yarala bana ne deme 

 
Veli Namlı: “Gerçek âşık Veysel gibi olmalı. O, görmediği için 

yazamıyordu, buna rağmen şiirleri hafızasında tutup söyleyebiliyordu, biz ise 

yazı olmadan yapamıyoruz.” diyor. 

Veli Namlı, âşıklık mesleği içinde müziğin de önemli bir fonksiyona 

sahip olduğunu belirtmektedir. 

Türk müzik aletleri arasında Çinliler’in Hyu_pu (veya 

K’ung_hou,K’ong_heou) adı ile zikrettikleri kopuz, bozkır Türk folklorunda 

çok mühim yeri olan bir çalgı idi. Destanlar, kahramanlık menkabeleri, aşk 

türküleri saz şâirleri tarafından kopuz çalınarak söylenirdi. Asya Hunları’ndan 

beri bütün Türkler arasında en çok tanınmış olduğu anlaşılan bu basit fakat 

tatlı sesli saz, “kopuz, kobuz” adı ile Uygur metinlerinde ve Divânü Lügat-it 

Türk’te geçmektedir. (Kafesoğlu,1996:328) 

 Yukarıda da belirtildiği gibi ‘saz’ın tarihi, ismi farklı olmakla beraber 

çok eski dönemlere dayanmaktadır. Günümüzde de âşık edebiyatı için saz, 

vazgeçilmez bir enstrümandır. Veli Namlı, sesinin güzel olduğunu ve şiirlerini 

başkalarının çaldığı saz eşliğinde farklı ortamlarda seslendirdiğini söylüyor. 

Ancak âşıklık geleneğinde sazın önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, 
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kendisindeki bu eksiklikten dolayın kendini tam bir âşık olarak da göremiyor. 

Şair, sazın, bir şirin etkisini arttırmadaki önemli fonksiyonun altını çiziyor. 
 

3. 2. Çevrenin Âşıklara Verdiği Önem Hakkındaki Düşünceleri 
 
İnsanların alışkanlıkları teknolojik gelişmelere de paralel olarak hızlı 

bir dönüşüm içerisindedir. Geçmiş dönemlere kıyasla âşıklara gerektiği 

kadar değer verilmemesinde bunun payı büyüktür. Veli Namlı bu duruma 

üzülmektedir. Âşıkların farklı şekilde yorumlanıp yansıtılmalarından ve 

siyasete karıştırılmalarından rahatsızlık duymaktadır.  

Veli Namlı, popüler kültürün günümüzde yaşayan âşık edebiyatının 

önündeki en büyük engel olduğunu belirtmektedir. Devletin sözlü edebiyatı 

devam ettiren âşıklara sahip çıkması gerektiğini düşünmektedir. Ona göre 

televizyonun bu konuda müthiş bir işlevi olabilir. Ne olursa olsun bu 

geleneğin bugün yaşadığı gibi gelecekte de yaşatılacağına inandığını ifade 

etmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
  

ŞİİRLERİNİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

 
1.1.Hane Sayısı 
  

Çalışmamızda kullandığımız şiirlerin hane sayısı bakımından dağılımı 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

 a) Üç  haneden oluşan şiirler:……………………......   52 adet 

 b) Dört haneden oluşan şiirler:…………………….....  34 adet 

 c) Beş haneden oluşan şiirler:…………………........   43 adet 

 ç) Altı haneden oluşan şiirler:………………….........   20 adet  

 d) Yedi haneden oluşan şiirler:……………………....  17 adet  

 e) Sekiz haneden oluşan şiirler:………………….. ....  11 adet 

 f) Dokuz haneden oluşan şiirler:……………….......     5 adet 

 g) On haneden oluşan şiirler:……………….............   2 adet  

 h) On iki haneden oluşan şiirler................................. 1 adet 

 ı) On dört haneden oluşan şiirler:…………………….. 4 adet 

 i) Yirmi dokuz haneden oluşan şiirler:………………..  1 adet 

 k) Yirmi bir haneden oluşan şiirler.............................. 1 adet 

 l) Yirmi dört haneden oluşan şiirler............................. 1 adet 

 m) Otuz üç haneden oluşan şiirler............................... 1adet 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi şiirlerinin çoğu üç haneden teşekkül 

etmiştir. Bunu beş, dört ve altı haneden oluşan şiirler takip etmektedir. 

Şiirlerin çoğu koşma biçiminde yazılmış şiirlerdir. 

On üç şiiri hariç diğer şiirlerinin tamamında haneler dörtlüklerden 

oluşmuştur. 

Bir şiirinin sadece birinci kıtası ve üçüncü kıtası altı dizeden oluşan 

hanelerle, diğer kıtaları dörtlüklerle yazılmıştır.  
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Dört şiiri beşli, üç şiiri yedekli koşma, altı şiiri de beyit şeklinde 

yazılmıştır. 
 

1.2. Veli Namlı’nın Şiirlerinde Ölçü ve Duraklar 
 

Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce başlayarak sözlü ve yazılı 

ürünlerindeki halk şiirlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu sebeple hece 

ölçüsü millî ölçü olarak kabul edilmiştir. Gerek anonim gerekse yazarı belli 

olan halk şiirlerinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır. Fakat Türk saz 

şairlerinin daha XVI. asırda başlayan, aruzlu şiir söyleme hevesleri, XVII. 

asırda biraz daha arttıktan sonra XVIII. asırda daha yaygın bir hareket halini 

almıştır. Bununla beraber saz şairleri aruzla söyleyişte  herhangi bir başarı 

sağlayamamışlardır.    

Veli Namlı, şiirlerinin neredeyse tamamını 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle 

yazmıştır. 7’li, 14’lü, ve 16’lı  hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri de mevcuttur. 

İstisna olarak kabul edebileceğimiz bu şiirlerine de çalışmamızda  yer verdik. 

Veli Namlı’nın  şiirlerinde görmüş olduğumuz durakların yapısı ise hece 

ölçüsüne göre şu şekildedir: 

 
7 heceli şiirler: 
 

7’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde  4+3, 3+4, 5+2 ve bazen de 2+5 

duraklarını kullanmıştır. 

 

“Kalleş puştun oyunu           (4+3) 

 Yaktı saray köyünü             (4+3) 

 Aldı amca dayını  (4+3) 

 Ağla bebeğim ağla”(1/3)     (5+2) 

 

“Sayılmaz / semtlerin var       (3+4) 

 Bilmem ne / dertlerin var       (3+4) 
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 Ormanlı / sırtların var               (3+4) 

 Benim güzel / Ankaram” (3/5)  (4+3) 

 

“Yaşın seksen olunca          (4+3) 

 Eller sana gülünce   (4+3) 

 Saçların dökülünce             (3+4) 

 Kafan bile kel olur” (4/5) (4+3) 

 

“Sigarasını yaktı   (5+2) 

 Kocetepe'ye çıktı               (5+2) 

 Güzel Anadolu'ya              (2+5) 

 Ata hüzünle baktı”(5/19)    (2+5) 

 

8 heceli şiirler: 
 
8’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde 4+4, 3+5, 5+3 duraklarını 

kullanmıştır.  Aynı şiirin içinde değişik duraklar da  bulunmaktadır. 

 

“Anam bacım kızlarıyla                  (4+4) 

 Davul zurna sazlarıyla                  (4+4)  

 Koca Haydar sözleriyle                 (4+4) 

 Pir Sultan torunu gelmiş.”(18/2)    (4+4) 

 

“Seni sıyırıp yakamdan   (5+3) 

 Atamadım kötü nefis    (4+4) 

 Neler dedirttin arkamdan           (5+3) 

 Yutamadım kötü nefis”(23/1)     (4+4) 

 

“Dağların sümbülü olsam      (3+5) 

 Bağların bülbülü olsam        (3+5) 
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 Her çalının gülü olsam  (4+4) 

 Koparıp da kaçsa beni”(31/4)   (4+4) 

 

11 heceli şiirler: 
 

11’li hece ölçüsünde 4+4+3 veya 6+5 duraklarını kullanmıştır. 

 

“Alem gökte aya bile çıkıyor   (4+4+3) 

 Yokluk bizim boynumuzu büküyor  (4+4+3) 

 Şaşkın Veli husasını çekiyor   (4+4+3) 

 Kefen derdi, kabir derdi, sal derdi”(69/4) (4+4+3) 

 

“Yaralıyım çok dolaştım çöllerde  (4+4+3) 

 İnsaf eylen şu yaramı sarıven  (4+4+3) 

 Eğer ki ölürsem gurbet ellerde  (6+5) 

 Nazlı yâre şu destanı veriven”(77/1)  (4+4+3) 

 

“Mektubun başında tanrı selamı    (6+5) 

 Memnun etti beni kibar kelamı    (6+5) 

 Gurbet el başlara diyor belamı    (6+5) 

 Nerde konuştuğun söz diye yazmış”(78/2)    (6+5) 

 

“O geçen günlerim oldu bir hayal   (6+5) 

 Çocukluğum geçti hep hayal meyal     (6+5) 

 Âşıklar saz çalar, çoban da kaval   (6+5) 

 Anasız kuzuyu koyun zor alır” (79/2)   (6+5)  
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14 heceli şiirler: 
 

3 tane 14 heceli şiiri vardır. Bu şiirlerinde 7+7 durağını kullanmıştır. 

 

“Güzele vermem meyil, divane gönlüm eyil   (7+7) 

 Aşığa menzil değil, dağlar bile yol olur    (7+7) 

 Bize oldu olanlar, böyle kötü planlar    (7+7) 

 Yârinden ayrılanlar, bu zamanda dul olur”(172/2)  (7+7) 

 

“Geçmişte hatalara, dalmışlar sefalara       (7+7) 

 Silahlı çetelere, kız kızabilirsen”(174/1)     (7+7) 

 

“Çilelerden çıkmadan, sınırları yıkmadan  (7+7) 

 Gerçekleri korkmadan, yaz yazabilirsen”(174/2)   (7+7) 

 

16 Heceli Şiirler: 
 

7 tane 16 heceli şiiri var. Bu şiirler 4+4+4+4 ve 3+5+4+4 duraklıdır. 

 

“Gel gardaş sarıl toprağa, bu toprakta neler bitmez (3+5+4+4) 

  Şöyle bir bak bahçe bağa, bu toprakta neler bitmez  (4+4+4+4) 

  Çamın ayrı özelliği, yurda verir güzelliği   (4+4+4+4) 

  Şu çınarın ezelliği, bu toprakta neler bitmez”(181/1)  (4+4+4+4) 

 

“Başını bilmem sonun nere, yüzün yere süre süre (4+4+4+4) 

  Akıyorsun dura dura, kızılırmak kızılırmak”(185/2)  (4+4+4+4)   
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1.3. Veli Namlı’nın Şiirlerinin Kafiye Yapısı ve Redifler             
  

Manzum söyleyişlerde en az iki mısra sonunun, kulakta benzer sesler 

bırakan harf, hece ve kelimelerle bitirildiği görülür. Nazımda, mısra 

sonlarındaki bu ses benzerliğine kafiye denir. Kafiye her edebiyatta bir ses 

tekrarı,mısraların ahengini arttıran  bir musiki unsurudur. (Banarlı,1998:182) 

Halk şiirinde uyaklar oldukça zayıftır. Kafiye yapısı çoğunlukla yarım kafiye 

(bazen sadece redif) üstüne kurulmuştur. Bunun sebebi şiirin yazılı değil 

sözlü olması ve saz eşliğinde söylenmesidir. (Kabaklı,1997:789) 

Veli Namlı şiirlerinde yarım kafiye başta olmak üzere, tam ve zengin 

kafiyeyi  kullanmıştır. 

 

a) Yarım Kafiye: Mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine dayalı kafiye 

çeşidine denir. 

 

“Odun kırar tezek eder 

 Gün olur davar da güder       “d”:Yarım kafiye 

 Yorulunca der ki kader 

 Benim çilekeş kadınım”(14/6) 

 

“Arzular istekler itham bulacak  

 Heveslerim kursağımda kalacak    “l”: Yarım kafiye 

 Bunca emeklerim heba olacak 

 Son nefesi alıp verdiğim zaman”(71/2) 

 

“Devlet zam yapıyor, hafta geçmeden 

 Fakir aç, ölecek çay da içmeden  “ç”: Yarım kafiye 

 Partiler çoğaldı, millet seçmeden 

 Ondan koltukları paylaşamadık”(75/7) 
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b) Tam kafiye: Mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanan kafiye 

çeşidine denir. 

 

“Evladı onun canıdır 
 Damarındaki kanıdır    “an”:Tam kafiye 

 Sanki beyi sübhanıdır 
 Benim çilekeş kadınım” (14/2) 

 

“Köyden gelip, şehirliye karıştık 

 Şehir hayatına böyle alıştık  “ış”:Tam kafiye 

 Bir amele çağırdılar yarıştık 

 Ağa derdi, tellal derdi, dil derdi”(69/3) 

 

“Çok şeyler geçti başından 

 Utan gayri şu yaşından    “aş”:Tam kafiye 
 Galip çıktın savaşından 

 Ütemedim kötü nefis”(23/4) 

 

c) Zengin kafiye: İkiden fazla ses benzerliğine dayalı kafiye çeşididir. 

Bu kafiye çeşidinde en az üç ses benzerliği olmalıdır. 

 

“Mevlam kabul eder her ibadeti  
 Cümlemize versin sıhhat saadeti       “adet”: Zengin uyak 

 Son nefeste kelime-i şaadeti  

 Allah cümlemize nasip eylesin” ( 82/3 )  

 

“Sevdik bu dünyayı etmeyiz harap 
 Bazı aslan olduk bazı da turap “rap”:Zengin uyak 

 Bektaşi ant eder içerdi şarap 
 Ne bulsam içerim, Hayyam gibiyim”(84/1) 
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“Şaşkın Veli taa ezelden böyleyim 

 Ne ilenem nede kötü söyleyim “yle”:Zengin uyak 

 Halimle halleşmez yari neyleyim 

 Dost bana kem bakar el gibi gibi” (95/5) 

 

ç) Tunç kafiye: Bir mısraın sonundaki  kelime, diğer mısraların 

sonundaki kelimelerin içerisinde geçerse buna tunç kafiye denir. Veli NAMLI 

şiirlerinde  tunç kafiyeyi zaman zaman kullanmıştır. 

 

“Veli der bu ortam düzelmez gayrı  
 Alemin fikri var hep ayrı ayrı  “ayrı”:Tunç kafiye 

 Gelin birleşelim bitsin dert gayrı  
 Nedense yıllardır anlaşamadık” (75/8) 

 

“Beni bir tek pula satsan 
 Her gördüğün yerde çatsan   “atsan”:Tunç kafiye 

 Hançer değil, kurşun atsan  

 Yine senden vazgeçemem” (20/2) 

 

“Çok yoruldum gelemedim bir yere 
 Varıp talip olamadım bir ere  “ere”:Tunç kafiye 

 Düğünde bayramda yılda bir kere 
 Dostları görünce seviniyorum” (81/2) 

 

d) Cinaslı kafiye: Yazılışları, okunuşları aynı; anlamları farklı 

sözcüklerin mısra sonlarında kafiyeli olacak şekilde kullanılmasıdır. Veli 

NAMLI şiirlerinde cinaslı kafiye kullanmamıştır; onun şiirlerinde buna, 

yalnızca bir örnek vardır. 

 

“Bizde ozan bizde azar 
 Cahil yazarlara kızar   “azar”:Cinaslı kafiye 



 57

 Yaralarım ondan azar 
 Bunlar halkın ozanları” (16/4) 

 

Redif, halk şiirinin en eski ve en önemli öğelerinden biridir.Halk şairleri 

redife kafiyeden daha çok önem vermişlerdir. Halk şairlerinin bütün duygu, 

düşünce ve benzetmeleri rediften doğar.Halk şiirinde redif çok çeşitli 

biçimlerde görülür.Genellikle  redif dizenin sonundadır.Kimi zaman dizenin 

ilk sözcüğü uyak, geri kalan sözcükler redif olabilir. (Dilçin,1999:80) 

Veli Namlı’nın şiirlerinde de redifin payı çok fazladır. O neredeyse her 

şiirinde redif kullanmıştır. Bazısı ek halinde bazısı da sözcük halinde 

bulunan bu redifler, âşığın kafiye bulmasına ve şiirlerinde belirli bir ahenk 

oluşturmasına yardımcı olmuştur. 

 

Ek durumundaki redif: 
 

“Yaşarken hayatın zevkini tattım 
 Gam ile kederi bir yana attım “-tım”: redif 

 Veli der ki ben gönlümü aldattım 
 Şenlik şamatalı bayram gibiyim” (84/3) 

 

“Ala karda tarlaları ekmişler 
 Bahçenize üç beş ağaç dikmişler   “-mişler”: redif 

 Evinize tahta perde çekmişler 
 Bahçenizden çalıları bozdum ya”(90/3) 

 

Sözcük durumundaki  redif: 
 

“Al tayları besleyen yok 

 Gelin atı süsleyen yok  “-sleyen yok”: redif 

 Ağalık da taslayan yok 
 Köylüm, şehire göçeli” (26/4) 
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“Ben bir kara toprak olsam 
 Pulluk saban eşse beni “olsam”: redif 

 Tarla taban bahçe olsam 
 Kazma kürek deşse beni” (31/1) 

 

Nakarat (Kavuştak) 

 

Birinci dörtlüğün ikinci mısraının ilk ve daha sonraki dörtlüklerin son 

mısraında tekrar edilmesidir. Nakarat, dörtlüklerin son dizelerinin aynen  

tekrarlanması şeklinde de olabilir. Veli Namlı şiirlerinde sıkça nakarat 

kullanmıştır ve özellikle birinci tür nakaratı tercih etmiştir. 

 

PİR SULTAN TORUNLARI 
 

Aşık Veysel diyarından 

Pir Sultan torunu gelmiş 

Haber vermeye yarından 

Pir Sultan torunu gelmiş (18/1) 

 

Anam bacım kızlarıyla 

Davul zurna sazlarıyla 

Koca Haydar sözleriyle 

Pir Sultan torunu gelmiş (18/2) 

 

Karaşar’a seslenmeye 

Köroğluna yaslanmaya 

Devrimleri üslenmeye 

Pir Sultan torunu gelmiş(18/3) 
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Şaşkın Veli kutlar sizi 

Memnun eylediniz bizi 

Atatürk’çü oğlu kızı 

Pir Sultan torunu gelmiş(18/4) 

 
VEYSEL BABA’YA 

 

Huzurlu yat Veysel Baba  

Dostlar sizi hatırlıyor 

Bütün dostlara merhaba 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/1) 

 

Hele bakın şu Sivas’a  

Halkımı düşürdü yasa 

Düğün bayram da olmasa 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/2) 

 

Pir Sultan Abdal’ım gelsin 

Varsın Sivas canlar alsın 

Davamız divana kalsın 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/3) 

 

Zalimsin Sivas zalim 

Nedir insanlığa zulüm 

Ateş ile geldi ölüm 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/4) 

 

Benzini döktüler yandı 

Yananlar elbet insandı 

Kafirler kimlere kandı 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/5) 



 60

Veli der ki be hey sersem 

Azdır size ne söylesem 

Zalim insanlara küsem 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/6) 

 

DÜZEN ESKİ 
 

Yıllar önce ellilerde 

Amerika girdi yurda 

Çok partili dönemlerde 

Düzen eski, ezen yeni (36/1) 

 

Bilmiyorduk dolar, markı 

Döndü Amerika çarkı 

Partilerin yok bir farkı 

Düzen eski, ezen yeni (36/2) 

 

Silindi Türk’ün parası 

Nerde kuruşu, lirası 

Borçlandırdı kör olası 

Düzen eski, ezen yeni (36/3) 

 

Liramız altına eşti 

Ata binen dağlar aştı 

Dış ülkeler bile şaştı 

Düzen eski, ezen yeni (36/4) 

 

Nerden nerelere geldik 

Dış devlete borçlu kaldık 

Kuruş kaymayı da sildik 

Düzen eski, ezen yeni (36/5) 
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Güzel vatanı terk ettik 

Almanlara işçi gittik 

Gurbet elde yanıp bittik 

Düzen eski, ezen yeni (36/6) 

 

Sabredemez söyler Veli  
On para vardı ezeli 

Geçmişi bilmeyen deli 

Düzen eski, ezen yeni (36/7) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

VELİ NAMLI’NIN ŞİİRLERİNİN DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ 

 
1. EDEBÎ SANATLAR 

 
Edebî sanatlar Türk edebiyatının ilk devirlerinden beri meydana 

getirilen eserlerde kullanılagelmiştir. Bugünkü eserlerimizde kullanılmaktadır; 

gelecekte ortaya çıkacak eserlerde de kullanılacaktır. Bu hükme neye 

dayanarak varıyoruz? Acaba edebî sanatın bulunmadığı eserler ortaya 

koymak mümkün değil midir? Bu soruya kolayca "Hayır, mümkün değildir." 

cevabını verebiliriz. 

Edebiyatın malzemesi dildir. Türkçe de mecazlarla örülüdür. Bu 

özellik, onun halkın gönlünden çıkan ürünlerine, atasözü, deyim, bilmece 

gibi pek sanatkârane sayamayacağımız verimlere bütün güzelliğiyle 

sinmiştir. Öyleyse yukarıdaki soruya "Evet" demek, Türkçeyi feda etmeyi 

kabul etmek mânâsına gelir. Dil mecazlarla zenginlik kazanır. Ortaya 

konulan eserlerde edebî sanatlar sayesinde ifade genişliği, tesirlilik, 

güzellik, orijinallik gibi vasıflar ortaya çıkar. (Kocakaplan, 1992: 5) 

Her şairde olduğu gibi Veli Namlı’nın şiirlerinde de edebî sanatların  

önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Şair, edebî sanatlar içerisinde teşbih 

sanatını ve telmih sanatını diğer sanatlara göre daha fazla kullanmıştır. 

Bunun yanında tabiiki diğer edebî sanatları  da sıkça kullanmıştır. 

 

1.1. Teşbih 
 

Teşbih, sözü daha etkili duruma getirmek için, aralarında türlü 

yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, zayıf olanı güçlü olana benzetme sanatına 

denir. Veli Namlı şiirlerinde kendisiyle, sevdiğiyle ve diğer unsurlarla ilgili 

benzetmeler yapmıştır.  
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Veli Namlı kendisini Hayyam’a benzetmiştir: 

“Ne bulsam içerim, Hayyam gibiyim” (84/1) 

 

Şair, ezilme ve yalnız kalma duygularını asvalt ve ağaç 

benzetilenleriyle vermiştir: 

“Dost çiğnesin beni basıp kalbime  

 Şehirde asvaltlı yol gibi gibi 

 Varam ben ölem de kalsın ortada 

 Yaprağı dökülmüş dal gibi gibi” (95/1) 

  

Sevdiği eşini ise çalışkanlığı itibariyle kuşa benzetir şair: 
“Kuş misali yuva yapar 

 Benim çilekeş kadınım 

 Çocuklarıma o bakar 

 Benim çilekeş kadınım” (14/1) 

 

Çok sık yapılan benzetmelerden biri de kavisli olması itibariyle kaşın 

hilâl şeklindeki aya benzetilmesidir: 

“Hilal kaşlarını yıktı yürüdü” (103/1) 

 

Gurbete çıktığı bir tarihte, çok yorulması nedeniyle şöyle bir benzetme 

yapar şair: 

“Babam atlı ben yayaydım 

 Yollar çamur düşüp kaydım 

 Yoruldum köye varaydım 

 Çalı çırpı dev göründü” (32/2) 

 

Şairin yaşadığı mekanın güzelliği, şu benzetmeyle daha da 

somutlaşıyor: 

“Her bir yanı halı gibi 

 Bizim orası orası” (48/1) 



 64

Ah çekme, Kerem gibi bir âşığınkiyle ölçülebilir şaire göre: 

“Yiğit ah çektikçe Kerem misali  

 Yanar mı a dostlar yanar mı yanar” (85/1) 

 
1.2. İstiare 

 
İstiare, teşbihin asıl öğelerinden  sadece biriyle yapılan benzetmedir. 

 

Atatürk parlayan bir yıldızdır: 

“Samsun'a ayak bastı 

 Vatanın tek yıldızı” (5/3) 

 

Sevgili bir kuğuya benzetilir: 

“Sarı saç, güler yüz bir suna görsem  

 Güler yüzlü canan gelir aklıma” (76/1) 

 

Bazen de sevgili bir peridir: 

“Şaşkın Veli der ki melek de sensin 

 Metin eylediğim bildi bir peri” (99/6) 

 

Ele çıkan siyahlık açıkı istiare yoluyla kınaya benzetilmiştir: 

“Delinede yüce dağlar deline 

 Türküler söylenmiş Ayaş beline 

 Karadutlar kına yapar eline 

 Ayaş’a da Güdül‘e de merhaba” (115/2) 

 
1.3. Mübalağa 

 

Mübalağa, bir sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir şeyi 

olduğundan çok büyük ya da küçük gösterme sanatıdır. 

Divan şiirinde kullanılan âşığın canının, sevgilinin saçlarında asılı 
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olması mazmununu şair de kullanmıştır: 

 

“Sanki cihanın sultanı  

 Zapteyledi tatlı canı  

 Zülfüne bağladı beni 

 Eyvah beni beni beni” (51/3) 

 

Gözyaşları o kadar fazladır ki, bir deniz oluşturabilir: 

“Derya oldu akan yaşlar 

 Irmak çoştu sel ağladı” (34/2) 

 

1.4. İstifham 
 

İstifham, sözü sorulan şeye yanıt isteme amacı gütmeden, duyguyu 

ve anlamı güçlendirmek için soru biçiminde söylemektir. 

 
Sevdiğinin kendisi için düşüncelerini anlayabilmek için ona sorular 

sorar: 

“Dedim aşka yanar mısın  

 Dedi beni sınar mısın  

 Dedim sözden döner misin  

 Kendimi de bilmem dedi” (27/3) 

 

Şair, aslında çaresizliğinin sebebini bilir; ama yine de sormadan 

edemez: 

“Şaşkın Veli biçaredir 

 Sevdadan mı bilmem nedir 

 Ölürsem sebebim odur 

 Beni yareleyip koydu” (33/3) 
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Öğretmenlerin önemini, sorular sorarak vurgulamaya çalışır: 

“Okuyup yazılır mıydı? 

 Öğretmenler olmasaydı? 

 Dünya hiç gezilir miydi? 

 Öğretmenler olmasaydı?” (45/1) 

 
1.5. Teşhis 

 

Teşhis, insan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırmaya  denir. 

Veli Namlı insandan doğaya ve doğadan insana aktarımı başarıyla 

kullanmıştır. Doğadaki varlıklara insani özellikler vererek teşhis sanatına 

başvurmuştur. 

 

Nefsinden şikayet ederken onu insan gibi düşünür. 

“Daim havalarda gözün  

 Kızarmadı miskin yüzün 

 Sana geçirip de sözüm 

 Çatamadım kötü nefis” ( 23/3 ) 

 

Gurbet acısına dere, tepe ve yol da dayanamaz.  

“Onulmaz bu derdi çeken  

 Ayrılık belimi büken 

 Yüce dağlar aşar iken 

 Dere, tepe yol ağladı” ( 34/3 ) 

 

Dağlar, taşlar birçok olaya şahitlik etmektedir. 

“Güz geçince geldi kışlar 

 Gazel döktü hep ağaçlar 

 Duydu bunu dağlar taşlar 

 Bilmem niçin gelmedi yar? 

 Yoksa başka sebep mi var?” ( 42/2 ) 
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Doğa olayları şairin gözünde farklı cereyan etmektedir. 

“Rüzgar eser dal kımıldar 

 Güller güllere sarılır 

 Âşık çalar tel kımıldar 

 Teller tellere sarılır.” ( 47/1 ) 

 

Yaşlılık şairin yakasından düşmeyen bir düşmandır adeta. 

“Hey kocalık güzün çıksın 

 Benide mi yakaladın 

 Aklı olan senden korksun 

 Benide mi yakaladın” ( 50/1 ) 

 

1.6. Tenasüp 

 
Tenasüp, aralarında çeşitli anlam ilişkisi bulunan sözcüklerin bir arada 

kullanılması sanatıdır. 

 

Şairlerle ilgili tenasüp: 

“Hani Yunus, hani Taptuk  

 Dertli varken bizler yoktuk  

 Harabi nutkundan ürktük  

 Biz onları anıyoruz” ( 19/2 ) 

 

Kamu çalışanlarıyla ilgili tenasüp: 

“Memurundan müdürüne  

 Odacıdan şöförüne  
 Halkı üzenler sürüne 

 Biz varız ki siz varsınız” ( 22/4 ) 
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Alevî erkan ve adabına dair tenasüp: 

“Nasip ettin durdum dara  

 Yönümü döndüm didara 

 Kurban olayım Haydar’a  

 Güzel pirim sana şükür” ( 39/2 ) 

 

Doğayla ilgili tenasüp: 

“Başı yayla sonu ova 

 Taşar suyun kova kova 

 Nice nice başka köye 

 Gezer dereler dereler” ( 41/4 ) 

 

Dinî kavramlarla ilgili tenasüp: 

“Mevlam kabul eder her ibadeti  
 Cümlemize versin sıhhat saadeti  

 Son nefeste kelime-i şadeti  
 Allah cümlemize nasip eylesin” ( 82/3 ) 

 

1. 7. Telmih 
 

Telmih, söz arasında bilinen bir olaya, fıkraya, atasözüne veya bilinen 

bir kişiye işaret ederek onu anımsatma sanatıdır. 

Veli Namlı çeşitli kişileri, olayları, konuları bizlere hatırlatmak için 

telmih sanatına başvurmuştur.      

 

Sivas olaylarına telmih: 

“Pir Sultan Abdal’ım gelsin 

 Varsın Sivas canlar alsın 

 Davamız divana kalsın 

 Dostlar sizi hatırlıyor” ( 37/3 ) 
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Maraş olaylarına telmih: 

“Hep değişmiş altmış ildeki vali 

 Maraş olayının kimmiş vebali 

 Duydum hergün varmış beş altı ölü 

 Kana bulamışlar güzel yurdumu.” ( 72/2 ) 

 

Kerem ile Aslı hikâyesine telmih: 

“Bazı aşıkların yandı, kavruldu  

 Kerem'in külleri göğe savruldu  

 Niceleri sevdiğinden ayrıldı 

 Hüner mi a dostlar hüner mi hüner” ( 85/3 ) 

 

Leyla ile Mecnun  hikâyesine telmih: 

“Derdimin dermanı hep sende bilsem 

 Yanılıp yenilip kapına gelsem 

 Ben de Mecnun gibi aşk için ölsem 

 Perişan halimi gör sevdiğim gör” ( 96/3 ) 

 

Yemen Savaşı’na telmih: 

“Dünya saldırınca yalınız kaldık 

 Yemenin harbinde yine biz vardık 

 Veli der Ata’dan böyle devr aldık 

 Bizim bu vatanın gülü yaprağı” ( 107/7 ) 

 

1.8. Tezat 
 
Ortak yanları bulunan iki zıt kavramı, biri gerçek, diğeri mecazî 

mânâda olmak üzere aynı konu etrafında toplamak sanatıdır. 

 
Tatlı ve acı kavramları bir arada verilmiştir. 
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“Vatanımı unutturdun  

 Zehri bal diye yutturdun 

 Elimden kime tutturdun 

 Onun edeceği buydu” ( 33/2 ) 

 

Uzak ve yakın kavramları bir arada verilmiştir. 

“Uzak yakın bilinmezdi, 

 Küreyi arz bulunmazdı.” ( 45/2 ) 

 

Gülmek ve ağlamak kavramları bir arada verilmiştir. 

“Umurumda olmaz gülen ağlayan 

 Korkar cesedimden o bel bağlayan 

 Ayrılır yanımdan sine dağlayan  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman” ( 71/4 ) 

 

Gündüz ve gece kavramları bir arada verilmiştir. 

“Boşuna yoruldum çektiğim hece 

 Kaçsan uzaklara gitsen bir uca 

 Veli hep ağlasa gündüz ve gece 

 Bakma gözyaşına vur hançerin vur” ( 96/4 ) 

 

Varlık ve yokluk kavramları bir arada verilmiştir. 

“Varlığa, yokluğa çok göğüs gerdik 

 Yağlı, yavan demez oturur yerdik” ( 104/4 ) 

 

1.9. İrsad-ı Mesel 
 

Yazılı ve sözlü anlatımlarda atasözü ve vecize kullanma sanatıdır. 

 

Dağın başı karlı olur. 
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“Deli gençlik derler, tez gelip uçtu  

 Dost görünen beyler bırakıp kaçtı 

 Nice yazlı kışlı günlerim geçti  

 Dağların başını bazen kar alır” ( 79/3 ) 

 

Görünen köy kılavuz istemez. 

“Görünen dağ bak kılavuz istemez 

 Seçmiyor yakını gözlere n’olmus 

 Herkes kusurunu ele göstermez 

 Sende benlik varken pozlara n’olmus” ( 92/1 ) 

 

Küçük bir kurt ağacı yıkar. 

“Dedi ki yurdumu sömüren varmış 

 Devletin içini çeteler sarmış 

 Küçük bir kurt ağacıda yıkarmış 

 Veli de derdini döktü yürüdü” ( 103/6 ) 

 

2. ANLATIM ŞEKİLLERİ 
 

Edebî eserlerde, yazarın veya şairin eserinde belirli anlatım 

tekniklerinden yararlandığı görülmektedir. Veli Namlı, şiirlerinde değişik 

anlatım türlerinden yararlanmıştır. Anlatım şekillerinden en çok, ”hikâye 

yoluyla anlatma”, “tasvir yoluyla anlatma”, “doğrudan doğruya anlatma” ve 

“soru yoluyla anlatma” anlatım şekillerini kullanmıştır. 

 
2.1. Hikaye Yoluyla Anlatım 

 
Veli Namlı, özellikle koşmalarında hikâye yoluyla anlatım tekniğini 

kullanmıştır. 

 

“Dedim aldatanlar ölsün 
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 Dedi sevdayı kim bilsin 

 Dedim biraz yüzün gülsün 

 Ta ezelden gülmem dedi” ( 27/4 )  

 

“Babam atlı ben yayaydım 

 Yollar çamur düşüp kaydım 

 Yoruldum köye varaydım 

 Çalı çırpı dev göründü” ( 32/2 )  

 

“Köyden gelip, şehirliye karıştık 

 Şehir hayatına böyle alıştık 

 Bir amele çağırdılar yarıştık 

 Ağa derdi, tellal derdi, dil derdi” ( 69/3 ) 

 

“Sana gönül verdim beni terk ettin  

 Kaçma benden dedim, sen uzak gittin  

 Sonunda aşkımı oyuncak ettin 

 Girme şu kalbime çık dedim işte” ( 87/3 ) 

 

“Ezelden vurgunum tatlı bir huya 

 Seyrettim periyi hep doya doya 

 Kelam ettik onla karşı karşıya 

 Tatlı sohbetime güldü bir peri” ( 97/3 )  

 

“Hiç eser kalmadı kuruş teklikten 

 Terk ettik köyleri sebep yokluktan 

 Bilmem tembellikten bilmem tokluktan  

 Viran koyduk tarlaları bağları” ( 108/2 )  
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2.2. Tasvir Yoluyla Anlatım 
 

Dış dünya ile ilgili gözlemlerin gözümüzde canlanacak şekilde 

anlatılması ile oluşan tekniğe tasvir yoluyla anlatım denir. Kelimelerle resim 

çizmek olarak da tanımlanabilir. 

Veli Namlı’nın tasvirlerinde canlılık ve sözcüklerin uyumu dikkati çeken 

özelliklerdir. Özellikle doğayı ve kendi memleketini  anlattığı şiirlerinde bu 

anlatım tekniğinden yararlanmıştır. 

 

“Zaman geçer yaz gelir 

 Ağaçlarda gül olur 

 Her ağaç meyve vermez 

 Meyvesiz de dal olur” ( 4/1 )  

 

“Dolanı dolanı akar 

 Bizim dereler dereler 

 Bulanı bulanı akar 

 Yazın dereler dereler ( 41/1 ) 

 

“Kapağzı’nda hoş geldiniz yazılı,  

 Inözü’de mağraların dizili, 

 Dağ köylerin koyun ile kuzulu 

 Sen koca şehirsin ersin Beypazar” ( 113/2 ) 

 

“Yoğunpelit ‘in alt yanı bahçelik 

 Taşlıdır tarlalar kayalar helik 

 Kayı çiftliği de güzel üstelik 

 Yoğunpelit’e, Kayı’ya da Merhaba” ( 115/8 ) 
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2.3. Açıklayarak (Doğrudan Doğruya) Anlatım 
  

Veli Namlı, doğru bildiği konularda kimseden korkmadan 

düşüncelerini açıkça ifade etmiştir. Bu ifade ediş şekli ve özelliği, onun 

şiirlerinde doğrudan doğruya anlatım tekniğini fazlasıyla kullanmasını 

sağlamıştır. 

 

“Haksızlara şiir yazan 

 Bunlar halkın ozanları 

 Ağaya patrona kızan 

 Bunlar halkın ozanları” ( 16/1 )  

 

“Dünya geniş kime kalır 

 Eden ettiğini bulur 

 Nedendir hep aydın ölür 

 Yazarlar size ne yaptı” ( 17/6 ) 

 

“Beni bir tek pula satsan  

 Her gördüğün yerde çatsan 

 Hançer değil, kurşun atsan 

 Yine senden vazgeçemem” ( 20/2 )  

 

“Haksız kazanç yürütene 

 Öylesine kızarım ha 

 Yaş ağacı kurutana 

 Öylesine kızarım ha” ( 21/1 ) 

 

“Soyuyorsa milletini  

 Yoktur imanıyla dini  

 Aklasa da o kendini  

 Allah versin belasını” ( 25/2 )  
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“Türkü dış devlete köle yapanın 

 Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 

 Yurdu parselleyip ele satanın  

 Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere” ( 73/1 )  

 

2.4. Öğüt ve Hitap Yoluyla Anlatım 
  

Veli Namlı genellikle şiirlerini karşısındaki bir insanla konuşur gibi 

yazmıştır. Bu anlatım şeklini kullandığı şiirlerinde  halka ve bir babanın diliyle 

kızına ve oğluna seslenmiştir. Özellikle sosyal konulu şiirlerinde bu anlatım 

tekniğinden yararlanmıştır. 

 

“Yavrum, kuzum gülme bana 

 Sen de benim gibi olun 

 Bu bi doğru sözdür sana 

 Sende benim gibi olun” ( 12/1 )  

 

“Sabırlı olalım beyler 

 Daha umut tükenmedi 

 Sıkılsın yine kemerler 

 Daha umut tükenmedi” ( 46/1 ) 

 

“Evine eşine sadık bir avrat  

 Allah erkeklere nasip eylesin  

 Hayırlı devlete, hayırlı evlat 

 Allah cümlemize nasip eylesin” ( 82/1 ) 

 

“Var yürü Tekke’ye yokuşu kısa 

 Ben için niyaz et o da hak ise 

 Yürü o yolları çekme hiç tasa 

 Taşlı yollar tanha derdin döküve” ( 98/2 ) 
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2.5. Soru Yoluyla Anlatım 
 

Veli Namlı’nın kullandığı  anlatım şekillerinden biri de soru yoluyla  

anlatımdır. Sorulardaki maksadı, şiirindeki dikkati, o konudaki duygu ve 

heyecana çekmektir. Bu sayede anlatılmak istenenler insanın zihninde ve 

vicdanında daha farklı yerlere sahip olurlar. Sorduğu sorulara bazı şiirlerinde 

karşılık  beklemezken  bazı şiirlerinde sorunun cevabı zaten  bellidir. 

 
“Mobilgazla tüpgaz bulunuyor mu? 

 Sırasız da kömür alınıyor mu?  

 Bankalardan para çalınıyor mu?  

 Suçlu yakalanıp hapse girdi mi?” ( 72/8 ) 

 

“Güz geçince geldi kışlar 

 Gazel döktü hep ağaçlar 

 Duydu bunu dağlar taşlar 

 Bilmem niçin gelmedi yar? 

 Yoksa başka sebep mi var?” ( 42/2 )  

 

“Dünyanın hali n’olurdu? 

 Derde deva kim bulurdu? 

 Hasta doktorsuz kalırdı 

 Öğretmenler olmasaydı” ( 45/4 ) 

 

“Ev vergisi çöp parası 

 Yok mu bu işin çaresi 

 Sızlar fakirin yarası 

 Beyler bunu bilmiyor mu?” ( 49/1 ) 

 

“Dünyada aşıklar murat alır mı? 

 Dolanır da peri bize gelir mi? 
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 Sevdadan anlar mı aşkı bilir mi? 

 Gönlüme bir güman saldı bir peri” ( 99/5 ) 

 

“Hafta bitti ay ekledim gelir diye çok bekledim 

 Yollarını gözetledim bilmem neden gelmedi yar? 

 Yoksa başka sebep mi var?” ( 183/1 ) 

 

3. GRAMER ŞEKİLLERİ  
 

Veli Namlı şiirlerinde mahallî söyleyişlere çokça yer vermiştir. Bunda -

her ne kadar köyünden çok ayrı kalsa da- memleketiyle bağlarını hiç 

koparmamasının etkisi büyüktür. Köyde doğup büyümesi, köy kültürünü 

almasını sağlamıştır. Ancak o, yine de şiirlerini günümüz Türkçesiyle 

yazmayı tercih etmiştir. Bu yüzden dilinin sade olduğunu söyleyebiliriz. 

Bazı kelimelerde ölçü bozulacağı için herhangi bir değişiklik 

yapılmadı. 

Veli Namlı’nın şiirlerinde bulunan mahallî söyleyişler, çalışmamızın 

içinde “isimler”, “fiiller” ve “argo” olmak üzere üç kısımda incelenmiş ve bu 

söyleyiş şekilleri, şiirlerin metindeki sıralanışlarına göre verilmiştir. Bağlaçlar, 

edatlar, sıfatlar gibi isim soylu sözcüklere de isimler bahsi içinde 

değinilmiştir. Ayrıca şiirde bulunan kelimelerdeki ses değişimleri de burada 

ele alınmıştır. Bizim tespit ettiğimiz bu tür kelimeler şunlardır:  

 
3.1. İsimler 

 
Gayri/Artık 

  “Gayri vekil oldunuz yanınıza gelinmez” (2/1, 32/5) 

Heçe/Boşa 

“Hece emeğim hece” (4/6) 

Dadaş/Erkek kardeş  

“Konuştu dadaşlarla” (5/4) 
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  Seğmenler/Ankara yiğitleri; Efeler/Ege yiğitleri 

   “Bir yanda seğmenler 

    Türküler söylüyordu 

    Efeler kılıç çekmiş 

   Meydanda dönüyordu” (5/10) 

  Haldaş/Dost     

   “Bir haldaş bulamadım” (7/1) 

  El/Yabancı 

   “Ele sır açmayacak” (7/3, 21/3) 

  Naçar/Çaresiz 

   “Kocayınca kalın naçar” (12/3) 

  Husa/Dert, tasa 

“Çocukların husasını” (14/3) 

  Davar/Koyun 

“Gün olur davar da güder” (14/6) 

 Yad/Yabancı 

“Yadlara avuç açınca” (24/4) 

Kayma/Bir tür eski para birimi 

“Kuruş kaymayı da sildik” (36/5) 

Böğür/Yan, yan taraf 

“Geçer köyümün böğründen” (41/2) 

Deli Gücük, Zemheri/Kışın en şiddetli anı 

“Deli gücükle zemheri” (42/3) 

Acep/Aceba 

“Acep neden gelmedi yâr?” (42/4) 

Deyi/Diye 

“Çok özledim yayla deyi” (48/3) 

  Topu/Hepsi 

  “Akaryakıt topuna zam” (49/3) 

Zır/Tamamen 

“Zannetme ki zır cahilim” (52/2) 
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Anarşist/Terörist 

   “Anarşistler kuzularım vurdu mu?” (72/1) 

Ecnebi/Yabancı 

“Avuç açtık ecnebiye, aleme” (75/5)  

Tez/Çabuk 

“Sevdiğin bekliyor tez diye yazmış” (78/1)  

Avrat/Kadın, hanım 

“Evine eşine sadık bir avrat” (82/1) 

Pantol/Pantolon 

“Hem ceket hem pantol, nerden bulmalı (83/2) 

Aba/Bir çeşit kalın kumaş 

   “Aba neme yetmez samurum da yok (91/2) 

 Tarna/Tarhana 

“Kavurma bulunmaz tarna aşımda” (91/3) 

Güman/Şüphe 

“Gönlüme bir güman saldı bir peri” (99/5) 

Gardaş/Kardeş 

“Gel gardaş sarıl toprağa, bu toprakta neler bitmez” (181/1) 

Evlek/Bir dönümün dörtte biri 

   “Nimet ekin, arpayı ek kavun karpuz hıyar evlek” (181/8) 

 

3. 2. Fiiller 
 

  Görüyoz/Görüyoruz 

“Çemene de razıyız görüyoz teknelerde” (2/3) 

  Halleşmek/Dertleşmek  

   “Halimle halleşecek” (7/1)  

  Naçar kalmak/Çaresiz kalmak 

   “Kocayınca kalın naçar” (12/3)  

  Olun/Olursun 

   “Sende benim gibi olun” (12/1)  
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  Yol bağamak/Yol kesmek 

“Gençler yolum bağlıyordu” (13/1) 

Hele/Hani anlamında bir ünlem 

“Kurşun atıyorduk hele” (13/3) 

  Ütmek/Yenmek 

“Ütemedim kötü nefis” (23/4) 

  Salmak/Bırakmak, göndermek 

   “Tuttu elim salmam dedi” (27/1) 

  Düşek/Düşelim 

   “Gel seninle düşek yola” (30/2) 

   Revan olmak/gitmek,düşmek 

“Yola revan olduk elbet” (32/6) 

Serhoş olmak/Sarhoş olmak 

“Çok içer serhoş olurum” (38/4) 

Bezenmek/Süslenmek 

“Saraylarda bezenirse” (40/5) 

Kocamak/Yaşlanmak 

“Kocayınca diş dökülür.” (44/2) 

İtham bulmak/sona ermek 

   “Arzular istekler itham bulacak” (71/2) 

Sarıven/Sarıverin 

“İnsaf eylen şu yaramı sarıven” (77/1) 

Selam salmak/Selam göndermek 

“Selam saldım diyor sana vardı mı?” (78/3)  

Acablamak/Tuhaf karşılamak 

“Acablarlar bizde derdin açmışı” (80/3)  

Göttüm/Götürdüm 

“Hastaneye göttüm doktor almıyor” (83/6)  

 İltifat etmiyom/İltifat etmiyorum 

“İltifat etmiyom bana güzelsin” (87/1) 

Heç olmak/Ziyan olmak 
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“Heç oluruz diye tuca kondular” (89/2) 

Başm’olu/Baş olur mu 

“Yürümekle o yaylalar başm’olu” (90/2) 

Varam, ölem/ Varayım, öleyim 

“Varam ben ölem de kalsın ortada” (95/1) 

Halleşmek/Dertleşmek 

“Halimle halleşmez yari neyleyim” (95/5) 

Kelam etmek/Konuşmak 

“Kelam ettik onla karşı karşıya” (99/3) 

Yolmak/Koparmak 

“Yine yoldum takvim yapraklarını” (101/2) 

Gezek/Gezelim 

“Çağ köyüne varıp bağların gezek” (115/3) 

 
3. 3. Argo 
 

  Çakmak/Anlamak, sezmek 

“Manzarayı çakıyor” (5/2) 

Beleş/Bedava 

   “Beleş nerde ora koştuk” (10/2) 

Yağcılık/Birine yaranma gayreti 

   “Yağcılıkla kurduk dostluk” (10/2) 

  Sövmek/Küfür 

   “Söver yerine yerine” (11/4) 

Piç/Babası belli olmayan 

“Sizi yönlendiren piç mi” (17/2) 

Çakılmak/Düzenin bozulması 

“Bu kaçıncı çakılmamız” (46/3) 

  Sümük salyaya karışmak/Ağlamak 

“Sümük salyaya karıştı” (50/4) 

Yamyam/İnsan eti yiyen kimse  
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“Yağlı yavan yerim yamyam gibiyim” (84/2) 

Keş/Aptal, budala, sarhoş 

“Küsüp barışacak zır keş değilem” (106/1) 

Palavra/İnanılması güç, abartılı söz 

“Palavralar nutuklar, rahat olur koltuklar” (173/4)  

 
4. DEYİMLER 

  
Atasözleri ve deyimlerin en önemli gayesi, ifade sırasında konuya en 

uygun örnekleri verebilmektir.Bu sebeple atasözü ve deyimlerin hemen 

hepsinin içinde  sakladığı anlamlar bulunmaktadır. Bu anlamlar, konuşmacı 

veya yazar tarafından en uygun anda ve en güzel ifade şekilleriyle şifâhi 

veya yazılı bir şekilde kullanılırlar.Bu da anlatıcının anlatmak istediklerini  

daha etkili ve daha kolay bir şekilde ifade etmesini sağlar. 

Veli Namlı’nın  şiirlerinde  atasözü kullanmamıştır. Buna karşılık 

deyimlerin önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Veli Namlı sözlerinin daha 

etkili olması ve söyleyiş kolaylığı sağlamak amacıyla zaman zaman  

deyimleri kullanmıştır. Onun şiirlerinde kullandığı deyimlerden bazıları 

şunlardır:  

 

Ağzı dili tutulmak (29/2) 

Arası açılmak (80/2) 

Avuç açmak (24/4) 

Boyun bükmek (24/5, 69/4) 

Dil uzatmak (115/9) 

Dile düşmek (30/2) 

Dili tutulmak (82/5)  

Ele eteğe düşmek (24/2, 82/5) 

Evin direği olmak (14/7) 

Gözü havalarda olmak (23/3) 

Gözlerinin feri kaçmak (50/3) 
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Hevesleri kursağında kalmak (71/2) 

Kan ağlamak (13/1) 

Kan gövdeyi götürmek (5/17) 

Kana bulamak (72/2) 

Kör olası (36/3) 

Saçını başını yolmak (28/1) 

Yakasına yapışmak (93/1)  

Yokluk belini kırmak (15/2) 

Yola düşmek (30/2) 

 

5.YENİ TERİM VE SÖZCÜKLER 
  

Veli Namlı çağın gelişmelerine ve teknolojinin ilerlemesine bağlı 

olarak, şiirlerinde bazı yeni sözcükler kullanmıştır. Bu sözcüklere genel 

olarak siyasi konuları ele alan şiirlerinde ve taşlamalarında yer vermiştir. 

Gazete ve televizyonu takip eden ve çağın olaylarına karşı kayıtsız 

kalmayan Veli Namlı, bu olaylar karşısında yeni sözcüklere de kayıtsız 

kalmamıştır. Veli Namlı’nın kullandığı ve şiirlerinde de rastladığımız bu 

sözcük ve terimlerin bazıları şunlardır: 

 

Ambargo (75/1) 

Bomba (1/5) 

Devrim (18/3) 

Enfilasyon (75/4) 

Hortum (25/3) 

Dolar, mark (36/2) 

Sükse (40/5) 

İmefe (46/2)  

Panzer (72/6) 

Miting (173/2) 

Faşizm (174/5) 
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DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 
 

VELİ NAMLI’NIN ŞİİRLERİNİN ŞEKİL VE TÜR BAKIMINDAN 

 İNCELENMESİ 
 

1. ÂŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ 
 

1.1. Koşma 
 

Halk edebiyatı nazım biçimleri içinde en çok sevilen ve en çok 

kullanılan nazım biçimidir. Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 duraklı kalıbıyla 

yazılır. Bu kalıpların karışık olarak kullanıldığı koşmalar da vardır. (4+3) 

yedili ve (4+4) sekizli kalıplarla yazılmış koşmalar da vardır. Dört dizeli 

bentlerden oluşur. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Ancak en fazla 

diye bir sınırlama yoktur; dörtlük sayısı beşten fazla olan koşmalar da vardır. 

(Dilçin, 1999: 305) 

Muhteva bakımından, aşk, kahramanlık, doğa sevgisi, hiciv, sosyal, 

siyasal, ekonomi vb. konuları işleyen nazım biçimidir. Kafiye şeması, abab-

cccb-dddb-eeeb..., aaab-cccb-dddb-eeeb, abcb-dddb-eeeb-fffb…şeklindedir. 

Koşmalar en çok lirik konularda yazılır. Aşk duyguları, üzüntüleri, 

acıları, sevgiliye kavuşma isteği, ayrılıktan yakınma, doğa ile ilgili duygu ve 

düşünceler ve hatta atasözleriyle işlenmiş öğüt veren, talihten, kaderden 

yakınan konularda yazılmış koşmalar da vardır. (Dilçin, 1999: 306) Veli 

NAMLI, çoğu şair gibi, şiirlerinde en çok -hatta neredeyse tamamen- koşma 

nazım şeklini kullanmıştır.  

O, koşmalarında genellikle karşısındakiyle konuşur gibi bir üslûp 

tercih etmiştir. Koşmalarında üslûbu oldukça sağlamdır. Buna aşağıdaki 

koşmalarını örnek olarak verebiliriz: 
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“Husalar, tasalar sona erecek  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman 

 Ağrılar sancılar hepsi dinecek  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman” ( 71/1 ) 

 

“Sen merhamet etme Allah acısın 

 Kaldır hançerini vur sevdiğim vur 

 Anam, babam, ne kardeş, ne bacımsın 

 Merhamet eyleme kır kalbimi kır” ( 96/1 )  

 

“Dedi kimden kalmış yalılar yatlar 

 Sordu da boynunu büktü yürüdü 

 Öyle hüzünlüydü dokunsan patlar  

 Hilâl kaşlarını yıktı yürüdü” ( 103/1 ) 

 

Bazı koşmalar karşılıklı konuşma biçiminde yazılabilir. Dedim-dedi 

biçiminde yazılan bu şiirlere mürâcaa denir. Bunlar, bir dize soru bir cevap 

ve soru–cevabı aynı dizede olanlar şeklinde ikiye ayrılır. (Dilçin, 1999: 306) 

Veli Namlı, bunun birincisine örnek olabilecek bir şiir kaleme almıştır: 

 

“Dedim aran nasıl Hak’la  

 Der sevgini kalpte sakla  

 Dedim sen de beni yokla  

 Gören olur, gelmem dedi”( 27/2 ) 

 

“Dedim aşka yanar mısın  

 Dedi beni sınar mısın  

 Dedim sözden döner misin  

 Kendimi de bilmem dedi”( 27/3 ) 

 

 



 86

 

“Dedim aldatanlar ölsün  

 Dedi sevdayı kim bilsin 

 Dedim biraz yüzün gülsün  

 Ta ezelden gülmem dedi”( 27/4 ) 

 

“Dedim benzin bak sarardı  

 Dedi beni sevdan sardı  

 Dedim gözlerin yaşardı  

 Varsın aksın silmem dedi”( 27/5 ) 

 

a. Biçim Bakımından Koşmalar 
 

Cem Dilçin, koşmaları biçim bakımından şu şekilde sınıflandırır: 

 
1. Koşma-Şarkı: İlk dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizesi öteki 

dörtlüklerde nakarat olarak yinelenen koşmalara denir. Şairin bu şekilde bir 

hayli şiiri vardır. 

 

“Husalar, tasalar sona erecek  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman 
 Ağrılar sancılar hepsi dinecek  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman”( 71/1 ) 

 

“Arzular istekler itham bulacak  

 Heveslerim kursağımda kalacak  

 Bunca emeklerim heba olacak  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman”( 71/2 ) 

 

“Ağlar eşim dostum hele yavrular  

 Bedenden ayrılır havalar sular  
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 Sarar vucudumu aymaz uykular  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman”( 71/3 ) 

 

Bu koşmanın dışında bütün uyakları cinaslı olan koşmalara tecnis; 

dizelerinde iç uyak bulunan koşmalara musammat koşma; koşmanın ilk 

dörtlüğünün ikinci ve dördüncü, öteki dörtlüklerinin de yalnızca dördüncü 

dizelerine “ziyade” eklemekle oluşan koşmaya ayaklı koşma; bentlerin 

dördüncü dizesinin uyaklı sözcüğü, bir sonraki dörtlüğün ilk dizesinin 

başında yinelenen koşmalara zincirleme (zincir-bend) denir. Veli Namlı’nın 

bu şekillerle yazılmış şiiri yoktur. 

 
b. Konuları Bakımından Koşmalar 
 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Veli Namlı en çok koşma nazım şeklini 

kullanmıştır. Koşmalarında gurbet, gurbette çekilen sıkıntılar, yalnızlık, ölüm, 

sevgiliye kavuşamama, toplumsal olaylar, siyasî düzensizlikler gibi birçok 

konuyu işlemiştir. Bu bağlamda şairin koşmalarını konularına bağlı olarak 

tasnif etmek yararlı olacaktır. 

 
1.1.1. Güzelleme 
 

Aşk ve güzellik üstüne yazılan şiirlere güzelleme denir. Genellikle 

sevgilinin güzelliklerinin anlatıldığı bir türdür. Sevgilinin güzelliğinin yanı sıra 

bir atı, bir yeri veya herhangi bir doğa parçasını övmek amacıyla da 

yazılabilir.  

Veli Namlı güzellemelerinde sevdiğinin güzelliğini anlatmıştır. O, 

gerçek hayatta sevdiği güzeli tasvir eder.  

 

“Böyle güzel böyle şirin dilberi 

 Görünce sineme sarasım gelir 
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 Bu dünyada zor biçilir değeri 

 Ona dünya malı veresim gelir” ( 155/1 ) 

 

“Mektubun başında tanrı selamı  

 Memnun etti beni kibar kelamı  

 Gurbet el başlara diyor belamı  

 Nerde konuştuğun söz diye yazmış” ( 96/2 ) 

 

Veli Namlı’nın vatanın değişik coğrafyalarının güzelliklerini anlattığı 

güzellemeleri de vardır. 

 

“Güzelim Ankara Ata düyarı  

 Samsun, Erzurum’un ayrıdır yeri 

 Biçilmez yurdumun kıymet değeri 

 Bizim bu vatanın taşı toprağı” ( 107/6 ) 

 

“Akdeniz kıyısı şu güzel Mersin 

 Deniz seyretmeye turistler gelsin 

 Harikalar şehri Tarsus’u görsün 

 Mucizeler dağı Ashab-ı Kehf var” ( 152/1 ) 

 

Veli Namlı doğup büyüdüğü yerlerle ilgili, Beypazarı ve Karaşar’la ilgili 

doğa tasvirleri yapmıştır. Şairin güzellemelerinin önemli bir kısmını kendi 

vatanının güzellikleri teşkil eder. 

 

“Güzellerin al yazmaya bürünür,  

 Ne kadar bürünse güzel görünür.  

 Şalvarları topuğunda sürünür 

 Geleneğin böyle kalsın Beypazar.” ( 113/5 )  
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“Çarşamba günleri Pazar kurulur, 

 Bir hengâme kalabalık görülür, 

 Köylü kentli çarşılarda belirir 

 Gelene gidene yarsın Beypazar.” ( 113/6 ) 

 

“Üreğil düvenlik Dağı’na ekli 

 Saray köyle davaları sürekli 

 Karpuzu olurdu beyaz benekli 

 Üreğil’de canlara da Merhaba” ( 113/11 ) 

 

“Yoğunpelit ‘in alt yanı bahçelik 

 Taşlıdır tarlalar kayalar helik 

 Kayı çiftliği de güzel üstelik 

 Yoğunpelit’e, Kayı’ya da Merhaba” ( 115/8 ) 

 

“Gel gardaş sarıl toprağa, bu toprakta neler bitmez 

 Şöyle bir bak bahçe bağa, bu toprakta neler bitmez  

 Çamın ayrı özelliği, yurda verir güzelliği 

 Şu çınarın ezelliği, bu toprakta neler bitmez” ( 181/1 ) 

 

1.1.2. Yiğitleme (Koçaklama) 
 

Kahramanlık, savaş, yiğitlik gibi konularda yazılan koşmanın bir  

türüdür. Veli Namlı’nın  yazdığı koşmalar içerisinde koçaklamalar pek fazla 

yer teşkil etmez. Ancak o, vatan söz konusu olduğunda düşüncelerini hiç 

kimseden sakınmadan  açık ve samimi bir şekilde ifade etmiştir.  

 

“Çanakkale'den Mehmet  

 Hücum etti düşmana  

 Türk'ün cengaverliğin  

 İlan ettik cihana” ( 5/23 ) 
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“Baş komutan Atatürk  

 Hedef Akdeniz dedi  

 Süngü taktı Mehmetçik  

 Vatan diye kükredi” ( 5/24 ) 

 

“Kars’ı, Ardahan’ı, Şırnak’ı , Van’ı, 

 Bizim bu vatanın taşı toprağı 

 Daha kurumadı dedemin kanı 

  Bizim bu vatanın gülü yaprağı”( 107/1 ) 

 

“Batı’da İstanbul, Edirne’miz var 

 Denizler çevirmiş kaleli duvar 

 İzmir, Çanakkale düşmanı boğar 

 Bizim bu vatanın  gülü yaprağı” ( 107/5 ) 

 

1.1.3. Taşlama 
 

Bir kimseyi  yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek  

amacıyla yazılan şiirlerdir. (Dilçin,1997:339) 

Veli Namlı taşlamalarında, genellikle yolsuzluk yapan, vatandaşın 

sorunlarıyla ilgilenmeyen, bu ülkeyi zor durumda bırakan  ve insanlara 

ekonomik sıkıntılar yaşatan  devletin ileri gelenlerini eleştirmiştir. Şiirlerinde 

taşlamanın yeri oldukça büyüktür. Bunda çektiği geçim sıkıntısının payını da 

belirtmek gerekir.    

  

“İmefeli kotarelli 

 Onların niyeti belli 

 İnananlar yüzde elli 

 Daha umut tükenmedi” (46/2) 
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“Vurgun vurmak için stok yapanın 

 Fırsat bilip baş köşeyi kapanın 

 Gerçeği gizleyip göbek atanın 

 Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere”( 73/2 ) 

 

“Havalar soğudu kara kış geldi 

 Odun alamadım kömürüm de yok 

 Ekmek pahlandı, fakir aç kaldı 

 Bir kilo unumla, hamurum da yok”( 91/1 ) 

 

“Ben bu fakirlikten hâlâ bizarım 

 Bizi fakir bırakana kızarım 

 Soğuklar bastırdı titrer gezerim 

 Aba neme yetmez samurum da yok”( 91/2 ) 

 

“Kavurma bulunmaz tarna aşımda 

 Çaya hasret çoluk çocuk eşimde 

 Veli der ki ecel gezer peşimde 

 Belki üç, beş günlük ömürüm de yok”( 91/3 ) 
 

Siyasilerin yalan söylemeleri, gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde 

bulunmaları şairi bir hayli üzmektedir. Bu durum, siyasilerin eleştirilerden 

nasibini almalarına neden olmuştur.                                     

 

“İnanmışız vaatlere kanarak 

 Dedi ki oy verdik insan sanarak 

 Salladı başını mırıldanarak 

 Şöyle etrafına baktı yürüdü” ( 103/2 ) 

 

“Dedi Türk milleti dünyada tekti 

 Hani ya bu ülke yükselecekti 
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 Bir çocuk misali içini çekti 

 Gözünden yaşları döktü yürüdü”( 103/3 ) 

 

“Böyle midir şu feleğin buyruğu 

 Zenginlerin dağdan aşar kayığı 

 Uzar gider fakir halkın kuyruğu 

 Bekler bekler beş ekmeği alamaz” ( 171/1 ) 

  
1.1.4. Ağıt 

  
  Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla 

söylenen şiirlerdir. Ölümden duyulan üzüntüyle birlikte ölenin iyilikleri de 

anlatılır.  

Veli Namlı, faili meçhul cinayetlere kurban giden gazetecilerin 

ardından ağıtlar yakmıştır. Bunlardan biri Uğur Mumcu’dur, bir diğeri Abdi 

İpekçi’dir. 

Uğur Mumcu, 1942’de Ankara’da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesini 

bitirdikten sonra üç yıl bu Fakülte’de asistanlık yaptı. Sonra gazetecilik 

yapmaya başlayan Uğur Mumcu, kaçakçılık ve terör üzerine araştırmalar 

yaptı. Büyük bir kararlılıkla bu alandaki araştırmalarını ve yazılarını devam 

ettiren Uğur Mumcu, kendi otosuna konulan bombanın patlatılmasıyla faili 

meçhul bir cinayete kurban gitti. 

 

“Günlerden pazardı, hem de sabahtı  

 İşe gidecekti, evinden çıktı 

 Bindi otosuna anahtar büktü  

 Çevirdi kontağı bomba patladı  

 Gürültüler koptu, yürek hopladı”( 88/1 ) 

 

Abdi İpekçi, gazeteciliğe 1949 yılında başladı. Çeşitli mizah ve spor 

dergilerinde karikatüristlik, yazarlık, muhabirlik ve sekreterlik yaptı. Yeni 
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Sabah, Yeni İstanbul, İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştıktan sonra 

1954'te Milliyet gazetesinin genel yayın müdürlüğüne getirildi. “Durum” 

başlığı altında yaptığı yorumlarıyla dikkatleri çekti. Dünyanın çeşitli ülkelerini 

dolaştı ve gezi yazıları yazdı. Bunların bir kısmını kitap halinde yayımladı. 

Gazeteciler Sendikası başkanı, Basın Ahlâk Yasası Hazırlayıcı Komisyonu 

üyesi, Basın Şeref Divanı genel sekreteri oldu, Milletlerarası Basın 

Enstitüsü'nün yönetim kuruluna seçildi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 

Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Radyosu'nda yönettiği açık 

oturumlarla başlıca yurt sorunlarının kamu önünde eleştirilmesi çığırını açtı. 

1 Şubat 1979'da bir Türk terörist tarafından kurşunlanarak öldürüldü. 

(Karacan, 1997: 1061) 

Bir başka kaynağa göre 1980 askerî darbe öncesi, ülkede yaşanan 

karışıklıklar sonucu evinin önünde üç terörist tarafından öldürüldü. (Millî 

Güvenlik Konseyi,1981: 71)  

 

“Gündüz sokak toz dumana gark oldu  

 Bomba sesi duyan oraya doldu  

 Katiller sıvıştı, çoktan kayboldu  

 İnsan canileri bomba koydular  

 Yıllar önce Abdi'mi de vurdular”(88/2) 

  

1. 2. Semai 
 

Koşmanın sekizli kalıbıyla yazılır. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında 

değişir. Aşk, sevgi, doğal güzellikler vb. konular anlatılır. Dörtlük sayısı 

beşten fazla olanlara da rastlanır. 

Veli Namlı, diğer şiirlerinde olduğu gibi semailerinde de gurbet, sevgili 

gibi temalar üzerinde durmuştur. 

Sevgiliden dolayı çektiği acıları, ona olan bağlılığını anlattığı semaisi: 
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“Benden uzaklara kaçsan  

 Yine senden vazgeçemem  

 Dağa değil, göğe uçsan 

 Yine senden vazgeçemem”( 20/1 ) 

  
 Sevgilisini kimsenin bilmesini istemediğini vurguladığı semaisi: 

 

“Aşkın şarabın içersen 

 İçip kendinden geçersen 

 Beyaz gerdanı açarsan 

 Görmesinler, bilmesinler” ( 30/4 ) 

 

“Veli der seni özlerim 

 Gelir diye yol gözlerim 

 Elden alemden gizlerim 

 Görmesinler, bilmesinler” ( 30/5 ) 
  

  Doğaya duyduğu hayranlığı, kendisini onun yerine koyarak anlattığı 

semaisi: 

 
“Ben bir kara toprak olsam 

 Pulluk saban eşse beni 

 Tarla taban bahçe olsam 

 Kazma kürek deşse beni” ( 31/1 ) 

 

“Çimen olsam körpe körpe 

 Mallar yese sere serpe 

 Nimet olsam ekin arpa 

 Orak tırpan biçse beni” ( 31/2 ) 
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1. 3. Varsağı 
 

Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılırlar. On bir heceli varsağılar da 

vardır. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Varsağılar yiğitçe, mertçe 

bir üslûpla söylenirler. 

Veli Namlı, varsağı türüyle de şiirler vücuda getirmiştir. O, 

varsağılarında daha çok dünyanın vefasızlığını, yiğitlikleri, sıla özlemini ve 

gurbet yolculuklarını anlatmayı tercih etmiştir.    

  

“Nice çetin dağlar aştık 

 Karanlıkta yolu şaştık 

 Köpeklerle çok uğraştık 

 Elde fener bey göründü” (32/3) 

 
“Şaşkın Veli gezdi gurbet 

 Beyler ile ettik sohbet 

 Yola revan olduk elbet 

 Dağı aştık bel göründü” (32/6) 

 
Varsağıların en ayırıcı vasfı behey, bre, hey, hey gidi gibi ünlemlerin 

kullanılmasıdır. Şairin dünyanın vefasızlığını anlattığı varsağısı: 

  

“Seni bire çarkı felek 

 Kurdurduğun hülya hani 

 Sana da geçmiyor dilek 

 Gösterdiğin rüya hani” (35/1) 

 

Şair, bir varsağısında zalim insanlara sesleniyor: 

 

Veli der ki be hey sersem 

Azdır size ne söylesem 
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Zalim insanlara küsem 

Dostlar sizi hatırlıyor (37/6) 

  

 Şair coşkun bir varsağıda, çektiği temiz hava özlemini çok güzel bir 

şekilde dile getirmiştir:  

 
“Şu karşıki karlı dağı 

 Gönül gidip gezmek ister 

 Esen yele karışıp da  

 Havalarda tozmak ister” (43/1) 

 
“Kışın soğuk günlerinde 

 Esen yelin önlerinde 

 Zemherinin donlarında 

 Ayazları bozmak ister” (43/2) 

 
1. 4. Destan 
 

Destanlar dörtlüklerden oluşur ve toplam bölüm sayısı yüzü geçebilir. 

Hecenin 8’li, 11’li vb. kalıplarıyla yazılır. Destanlar konu bakımından kendi 

içinde de ayrılır. Örnek olarak; savaş, deprem, yangın, salgın hastalık, 

hayvan destanları… gösterilebilir. Bunların dışında kişisel durum ve olayları 

anlatan destanlar da vardır. 

 

  Şair, Şah Hüseyin’i anlatan yirmi dört kıtalık bir destan yazmıştır: 

 

“Gece gündüz zikir ile  

 Analım Şah Hüseyin’i 

 Muharremden evvel bile  

 Analım Şah Hüseyin’i”(193/1) 
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“Resullulah’ın torunu  

 Ol Murtaza’nın onuru 

 Fatma Ana’nın gözün nuru  

 Analım Şah Hüseyin’i”(193/2) 

 

“Mazlum Hasan’ın kardeşi  

 Bulunmaz dünyada eşi 

 Ehli Beyt’in tek güneşi  

 Analım Şah Hüseyin’i”(193/3) 

 

Şair, Kurtuluş Savaşı’na dair 30 kıtalık bir destan yazmayı kendine 

görev saymıştır: 

 

“Padişah saltanatı  

 İzzet ikram görüyor  

 İngiliz, Fransızı  

 İstanbul' a giriyor” ( 5/1 ) 

  

“İşte Mustafa Kemal 

 Manzarayı çakıyor 

 Bandırma vapuruyla 

 İstanbul' dan çıkıyor” ( 5/2 ) 

 

“Yıl dokuz yüz on dokuz 

 Mayısın on dokuzu 

 Samsun'a ayak bastı 

 Vatanın tek yıldız” ( 5/3 ) 

 

 Veli Namlı, Ankara çevresini tanıttığı destanında o bölge ile ilgili  

önemli özellikleri vurgulamıştır:  
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“Ankara’dan Sincan’a dek yürüsem 

 Yeni kente varıp kavunun yesem 

 At derenin suyun içip dinlensem 

 Sincan’dan Yeni kente merhaba” ( 115/1 ) 

 

“Delinede yüce dağlar deline 

 Türküler söylenmiş Ayaş beline 

 Karadutlar kına yapar eline 

 Ayaş’a da Güdül‘e de Merhaba” ( 115/2 ) 

 

2. ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ  
  
2.1. Türküler 

 

Ezgilerle söylenen bir biçimdir. Genellikle 7’li, 8’li ve 11’li hece 

ölçüsüyle yazılır. Aşk, kahramanlık, gurbet, doğa gibi konular işlenir. 

Türküler anonim ürünlerdir; ama anonim olmayan, söyleyeni belli olan 

türküler de vardır. 
Veli Namlı, derdini, neşesini, sevincini türkülerle dile getirmiştir. O, 

saz çalmayı çok istemesine ve uğraşmasına rağmen başaramamıştır. 

Şiirlerini akrabalarından saz çalmayı bilenler çalıp söylemiştir. Kendisi de 

bazı toplantılarda, saz çalmasa da, kendi şiirlerini türkü formunda 

seslendirmiştir. Hiçbir müzik ve nota bilgisi almamasına rağmen müziğe olan 

ilgisi üst düzeydedir.  Bine yakın taş plak ve iki gramofon sahibi olması, 

bunun en önemli göstergesidir.  

 

“Yıllar evveli sana bakardım doyamazdım 

 Solmuş o güzelliğin böyle mi olacaktı 

 Seni öpmeye değil sevmeye kıyamazdım”(177/1) 
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“Nerde gençlik çağların yıllara mı bıraktın  

 Ne kadar güzel idin hem de öyle sıcaktın”(177/2) 

 

“Unutamıyom seni böyle uzak kaldıkça 

 Uykularım bölündü sen aklıma geldikçe” (179/1) 

Ne hülyalar kurmuşum gönül seni sevdikçe 

Uykularım bölündü senden ayrı kaldıkça (179/2) 

 

Durgun durgun akıyorsun kızılırmak kızılırmak 

Bentleri sen yıkıyorsun kızılırmak kızılırmak (185/1) 

 

Başını bilmem sonun nere, yüzün yere süre süre 

Ak yorsun dura dura, kızılırmak kızılırmak (185/2) 

 

  3. DİNÎ-TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATINA AİT NAZIM BİÇİMLERİ 
  
3.1. İlahi 

 
Allah’ı övmek, ona yalvarmak için yazılan şiirlere denir. İlahiler özel 

bir ezgiyle okunurlar. Veli Namlı ilahi tarzında az şiir yazmış ve bu şiirlerde 

genellikle 11’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu şiirlerinde şair, bu dünyanın 

fâniliğinin ve her şeyin Hak’tan gelip tekrar ona döneceğini insanların 

hesaba çekileceğini yalın ve sade bir dille anlatmaktadır. 

 

“Yaratılan güzel yaratan güzel 

 Adem’i balçıktan güzel yaratmış 

 Kainatı kurmuş Adem’den ezel  

 Gündüzünü gece ile karartmış” (156/1) 

 

“Akıl ermez hikmetine ilmine 

 Dayanılmaz sitemine zulmüne  
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 Narı varmış sonumuzda külmüne 

 Kulunun günahını gramla tartmış” (156/3) 

 

3.2. Nefes 
 
Bektaşî şairlerin ilahiye verdikleri isimdir. Genellikle Vahdet-i vücud 

konusu işlenir. Bunun yanısıra Hz. Muhammet ve Hz. Ali için övgüler de 

söylenir. 

Şair bu nefesinde Hz.Ali’yi övüyor. 

 

“Nasip ettin durdum dara  

 Yönümü döndüm didara 

 Kurban olayım Haydar’a  

 Güzel pirim sana şükür”(39/2) 

 

“Uzak yoldan sana geldim 

 Gah ağladım gahi güldüm 

 Derdimin dermanın buldum 

 Güzel pirim sana şükür”(39/3)  

 

3.3. Şathiye 
 
İnançlarla alay eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte anlamsız sayılan  

bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufî anlamlar içerdiği görülecektir.  

 

“Hocam boşa korku verme 

 Rahmeti bol Rahman’ım var 

 Kıl köprüden haber sorma 

 Af edici sultanım var” (59/1) 
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“Halka hulka yaramayan sözleri 

 Yazsan da boş yazmasan da boş boşa 

 Arabistan, Arafatı, Mekkeyi 

 Gezsen de boş, gezmesen de boş boşa” (100/1) 

 

“Medine şehrinde dilsiz dolaştın 

 Ne dergaha vardın ne kapı açtın 

 Hak sana yakındı sen Hak’tan kaçtın 

 Kaçsan da boş, kaçmasan da boş boşa” (100/2) 

 

3.4. Nutuk 
  

Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat âdabını  

öğretmek için söyledikleri şiirlerdir.  

 

“Bir mürşide varıp talip olmazsın 

 Erden erenlerden ümmet almazsan 

 Şaşkın Veli gibi kendin bilmezsen 

 Boşa gelip şaşa gidersin birgün” (120/4) 

 

“İrfan meclisine girmek kolay değil, ter döktürür 

 Mürşit eteğini tutmak sineyi, aşka yaktırır” (186/1) 

 

“Bu yol edep ile başlar, edepsizi alem taşlar 

 Bu mecliste dolar boşlar, münkiri dara çektirir” (186/2) 

 

“Veli’m bu yol Ali yolu, bu yolun mürşidi ulu 

 Pirimiz Bektaşi Veli, ulu pınarlar aktırır” (186/3)  

 

Aslında divan şiiri nazım türlerinden  olan münacatı biz burada  Dinî-

Tasavvufî Türk Edebiyatına ait nazım biçimleri içerisinde değerlendirdik. 
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3.5. Münacat 
 

Allah’a yalvarış, yakarış amacıyla yazılan şiirlerdir.                                                   

Veli Namlı münacatlarında Allah’a kavuşma isteği pişmanlık, 

günahlardan af gibi konuları dile getirmiştir. 

 

“Yalvarırım yüce tanrım 

 İmansıza yoldaş etme 

 Aç kalsa da benim karnım 

 İmansıza yoldaş etme” (29/1) 

 

“Olmasa da param pulum 

 Tutulsa da azım dilim 

 Hep kapansa bütün yolum 

 İmansıza yoldaş etme” (29/2) 

 

“Mevlam kabul eder her ibadeti  

 Cümlemize versin sıhhat saadeti  

 Son nefeste kelime-i şadeti  

 Allah cümlemize nasip eylesin” (82/3) 

 

“El bağlayıp senin karşında duran  

 Günahkarım deyi kendini yoran  

 Başımın ucunda ölürken Kur’an  

 Allah cümlemize nasip eylesin” (82/4) 

 

“Bu kadar günahla bu kadar suçla 

 Divanına varmaya da korkuyom 

 Medet Mürvet günahlarım bağışla 

 Utanıyom yalvarırken ürküyom” (145/1) 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

VELİ NAMLI’NIN ŞİİRLERİNİN KONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 
1. MİLLÎ KONULAR 

 
Millî meseleler Veli Namlı’nın şiirlerinin önemli bir bölümünü teşkil 

etmese bile, az olan şiirlerinde bu konuyla ilgili yoğun hisler yaşadığını 

görebiliyoruz. Yaşadığı coğrafyanın güzelliğinin fazlasıyla farkında olan şair, 

bu duygunun verdiği dinamizm ile bu konudaki düşüncelerini şiirlerinde 

rahatlıkla dile getirebilmiştir. Millî konular içerisinde değişik konuları 

işlemiştir. Biz de bunları alt başlıklarla değerlendirdik. 

 

1.1. Vatan Sevgisi 
 

Kurtuluş mücadelesi, şairi etkileyen en önemli millî direniştir. Bu 

nedenle Veli Namlı, yakın tarihimize telmihlerde bulunmayı ihmal etmemiştir. 

Veli Namlı’ya göre vatan sevgisi bütün sevgilerin üzerindedir. Bu vatan seve 

seve canlarını veren yiğitlerin kanlarıyla kurtarılmıştır.  

 

“İşte Mustafa Kemal 

 Manzarayı çakıyor 

 Bandırma vapuruyla 

 İstanbul' dan çıkıyor” ( 5/2 ) 

 

“Çanakkale'den Mehmet  

 Hücum etti düşmana  

 Türk'ün cengaverliğin  

 İlan ettik cihana” ( 5/23 ) 
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Veli Namlı, vatanını çok sevmektedir. Bu yüzden  vatanından ayrı bir 

hayat düşünemez. Vatanı onun için olmazsa olmazdır. Gerekirse vatanı için 

canını vermeye de hazırdır.  

 

“Şaşkın Veli bilir doğru gitmeyi 

 Vatana millete hizmet etmeyi 

 Yurda yan bakana kurşun atmayı 

 Can veren, kan döken huyumuz vardır” ( 94/5 ) 

 

Şair, önemli savaşlarımıza telmihler yaparak ortak varlığımız olan 

vatan topraklarını anmanın hazzını yaşıyor. Sahip olduklarımızı birinci 

çoğul sahiplik anlamı içeren bir üslupla vermesi ise, birlik duygusunu 

pekiştiren bir husustur. 

  

“Batı’da İstanbul, Edirne’miz var 

 Denizler çevirmiş kaleli duvar 

 İzmir, Çanakkale düşmanı boğar 

 Bizim bu vatanın  gülü yaprağı” ( 107/5 ) 

 

1.2. Başkent (Ankara) 
 
Şair, yaşadığı şehrin başkent oluşunu Ankara’nın bütün bir milletin 

ortak malı olarak tezahür etmesi olarak yorumluyor. 

 

“Ata'dan yadigarsın, 

 Dünya durdukça varsın 

 Türk milletine yarsın  

 Benim güzel Ankaram” ( 3/2 ) 

 

Ankara, şair açısından yalnızca yaşadığı yer olması bakımından 

değil, Milli mücadelenin son direniş noktası olması bakımından da önemlidir. 
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“Milli mücadelenin 

 Merkezi bu Ankara 

 Elbette kurtulacak 

 Güzelim bahtı kara” ( 5/11 ) 

 

Bir başkenti başkent yapan, milletin gönderdiği temsilcilerin toplandığı 

meclisin başkentin bağrında bulunmasıdır. Meclis, millet idaresinin tecelli 

ettiği yer olması bakımından önemlidir. Cumhuriyetine bağlı bir millet, tabiiki 

demokrasinin işletildiği meclise ve meclisin bulunduğu başkente sahip 

çıkacaktır. Veli Namlı bu noktaya da değinmeden geçmemiştir. 

 

“Başkent oluşun böyle  

 Meclis sende kurulmuş  

 Kahraman Türk Milleti  

 Sana sıkı sarılmış” ( 6/4 ) 

 

1.3. Birliğe Davet 

 
Veli Namlı’ya göre bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Bu 

kardeşlikten birlik ve beraberlik doğacaktır. Ne olursa olsun hepimiz bu ülke 

için çalışmalıyız.  

  

“Biziz zant uşağı kim der ki körüz 

 Doğuda batıda yine biz varız 

 Bir atadan geldik hepimiz biriz 

 Halamız, amcamız, dayımız vardır” ( 94/4 )  

 

Şair, bizi etnik olarak parçalamak isteyenlerin oyununa gelmememiz 

için bize de tarihi bir hatırlatma yapmayı ihmal etmiyor. 
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“Ağlanacak halimiz var 

 Bakıyom gülen gülene 

 Birlik için çağrımız var 

 Milleti bölen bölene” ( 10/1 ) 

 

“Diyarbakır, Urfa , Malatya , Maraş 

 Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, değil mi gardaş 

 Bu topraklar için etmişiz savaş 

 Bizim bu vatanın taşı toprağı” ( 107/2 ) 

 

2. DİNÎ VE TASAVVUFÎ KONULAR  
 

Türklerin İslâmiyeti kabulünden sonra dünya görüşü ve yaşama 

biçiminin değişimi şiire de yansımıştır. 10. yüzyıldan sonra Türk şiiri yeni 

konular ve anlatım biçimleri kazanarak yeniden şekillenmiştir. Anadolu’da 

Yunus Emre ile doruğa çıkan dinî tasavvufi halk edebiyatı, her dönemde ve 

her zümrede önemli sanatçılar yetiştirmiştir. 

  Türk kültürü ve edebiyatının temelinde dinî esaslar ve kabuller vardır. 

Âşıklar, âşık şiiri geleneği türünde yazdıkları şiirlerinin yanı sıra çok sayıda 

dinî-tasavvufi şiir de yazmışlardır. Âşıkların bu tür şiirlerinde sıkça 

kullandıkları dinî ifadeler, terkipler, mazmunlar, dinî-tasavvufi edebiyatta çok 

işlenmiş, tekrar edilmiş, klişeleşmiş söz ve bilgilerdir. Âşıkların şiirlerinin 

birçoğunda yeni bir ses, felsefe boyutunda tasavvufî bir derinlik bulamayız. 

Âşıklar, insanlara öğüt verirken iyiyi, doğruyu, güzeli göstererek dünyanın 

geçiciliğini anlatarak gerçek ebedî mutluluğun yolunu dizelerinde dile 

getirirler. (Artun, 2001:165)          

Veli Namlı’nın şiirlerinden geniş bir dini bilgiye sahip olup olmadığını 

anlayamıyoruz. Ancak şiirlerden anlayabildiğimiz kadarıyla Veli Namlı’nın din 

anlayışı, daha ziyade kişinin kendi vicdanî hassasiyetleri çerçevesinde izah 

edilebilir bir şeydir. Veli Namlı’nın şiirlerinde ana eksene oturtulmuş bir din 

olgusu da göremiyoruz. Bir olgu olarak olmasa, ana temayı oluşturmasa bile 
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dinî kavramların zaman zaman bazı şiirlerinde geçtiğini görüyoruz.  

 

2.1. Dinî Mefhumlar 

 
2.1.1. Allah ve Kur’an-ı Kerim 

 
“Allah; yüce yaratıcının özel ismidir. Bu isim, onun kemal, cemal ve 

celal sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah’ın diğer 

isimleri ise Allah’ı tasvir eder.”(Haz.Karagöz;2005:23) 

  Veli Namlı, şiirlerinde en çok “Allah” ismini kullanmıştır. Bununla 

birlikte Hakk, Rab ismini kullandığını da görüyoruz. Esma’ül Hüsna’daki isim 

ve sıfatların dışında Allah’ın sıfatları ve zatı için kullanılan isimlerden de 

(Mevla,  Yaradan gibi)  kullanmıştır. 

Veli Namlı’nın şiirlerinde ilahî kitaplardan sadece Kur’an-ı Kerim’in adı 

geçmektedir.  
Bir insanın günah işlemesinin önündeki en büyük engel, Allah 

korkusudur. Allah, Kur’anı Kerim’de insanların yapması ve yapmaması 

gereken şeyleri bildirmiştir. O’nu okuyan kendine çeki düzen de verecektir; 

eğer bunlardan habersizse bazı noktalarda kulun eksiklikleri olacaktır. Şair 

yine dini merkeze almadan bu dini kavramlara değinmiştir. 

 

“Allah, Kur’an bilmiyorsa, 

 Miskin yüzü gülmüyorsa. 

 Nasihatten almıyorsa. 

 O hain de bizden değil.” ( 40/3 )  

 

Şair, Allah’a yapılan ibadetlerin şeklinden ziyade, ibadetleri yaparken  

niyetlerin temiz olması gerektiğini vurguluyor. 

 

“Mevlam kabul eder her ibadeti  

 Cümlemize versin sıhhat saadeti  
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 Son nefeste kelime-i şadeti  

 Allah cümlemize nasip eylesin”( 82/3 ) 

 

“El bağlayıp senin karşında duran  

 Günahkarım deyi kendini yoran  

 Başımın ucunda ölürken Kur’an  

 Allah cümlemize nasip eylesin”( 82/4 ) 

 

Dolaylı yoldan da olsa Allah’ın insanları bir sınamaya tabi tuttuğunu 

şair şu şekilde ifade ediyor. 

 

“Şaşkın Veli der ki sözlerin hanı 

 Yok mudur sözümün doğru bir yanı  

 Kul da Rabbi gibi sevdiği canı 

 Sınar mı a dostlar sınar mı sınar” ( 85/4 ) 

 

Şair burada Allah inancına vurgu yapıyor. Kendisinin inkarcı 

olmadığını belirtiyor. Veli Namlı, Allah’ı bulmak için uzaklara gitmeye gerek 

olmadığına, Allah’ın kendi içinde olduğuna vurgu yapıyor.  

 

“Münkir değilim ki inkar edemem 

 Kötü söz zehirdir inan yutamam 

 Hak benim kalbimde Şam’a gidemem 

 İtikadım vardır Veli ‘me benim ( 116/2 ) 

 

2.1.2. İman 
 
İnanma, inanç, İslam dinini kabul ve tasdik etme anlamında 

kullanılmaktadır.  

Şair iman kavramını dinî bir terimden ziyade temiz kalp anlamıyla, 

vicdan anlamıyla kullanmayı tercih ediyor. 
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“Yalvarırım yüce tanrım 

 İmansıza yoldaş etme 

 Aç kalsa da benim karnım 

 İmansıza yoldaş etme”( 107/2 )  

 

Din duygusu, insanda birtakım endişeleri de beraberinde 

getirmektedir. İnancımıza göre bu dünyaya sınanmak için gönderildik. 

Allah’ın yapılmasını veya yapılmamasını emrettiği kuralların dışına çıkan 

insanlar, imanı ölçüsünde bu durum için endişelenirler.  

 

“Kesilir kasvetim tutulur dilim  

 Ne yüzle girecek toprağa Veli'm  

 Ellere eteğe düşmeden ölüm  

 Allah cümlemize nasip eylesin”( 82/5 ) 

 

İslâmiyette kişinin eline, diline ve beline sahip olması gerektiği 

anlayışı hakimdir. Bu üç nesne, kişiyi günaha götürebilecek bir potansiyel 

içerir. İmanı zaafa düşüren bu üç nesne şairin gözünden kaçmamıştır.  

 

“Beni de yaratmış yaradan seni 

 Var mıdır noksanı gel göster hani 

 Nasıl görüyorsan öyle bil beni 

 İhtiyacım yoktur çalıma benim” ( 116/3 ) 

 

“Sana bu sırları anlatmak zordur 

 Gözün bakar amma kalp evin kördür, 

 Kulda günah işler üç nesne vardır 

 Sözüm geçer el ve dilime benim” ( 116/4 ) 
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2.1.3. Mümin 
 
İman etmiş, İslam dinine inanmış kişilere mümin denir. Mümin için bu 

dünya bir zindandır. Müminin en büyük isteği Allah’a kavuşmaktır. Bu 

yüzden Allah’a kavuşmak için sürekli zikreder. Yalnız muayyen vakitlerde 

Allah’ı hatırlayıp sonra unutanlar ateşten kurtulamazlar. 

 

 “Mümin olan canlar odlara yanmaz 

 Öyle miskinler var yunsa paklanmaz 

 Günün beş vaktinde hak hatırlanmaz 

 Daim hak yoluna yata gör yata”( 109/2 ) 

 

2.1.4. Kader 

 
Allah’ın ezelî hükmü, takdîr anlamında kullanılan bir kelimedir. Felek 

sözcüğü de kaderin yeine kullanılabildiği gibi gökyüzü, sema anlamları da 

vardır. (Pala, 1995:181-300) 

Veli Namlı kadere inanmaktadır. Kaderi alın yazısı olarak 

kabullenmiştir. Bazı durumlarda kaderin karşısında insanoğlu çaresiz 

kalabilmektedir. Onun şiirlerinde bu çaresizliği ve şikayeti görüyoruz. 

 

“Şaşkın Veli hevesini  

 Gayrı aldı havasını 

 Felek yıktı yuvasını 

 Suçlu nerde dava hani” ( 35/3 ) 

 

Hayattan memnuniyetsizlik, genellikle kader üzerinden anlatılır. Bu 

anlatışta kader sözünün geçmesine her zaman gerek yoktur. Bazen direkt 

anlaşılabilir kaderden bahsedildiği. 
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“Kimine dert verir kimine keder 

 Kimine gözyaşı döktürür durur 

 Benim çilem bitmez ölene kadar 

 Sırtıma yüklenmiş çektirir durur” ( 110/1 ) 

 

Felek, bazen de yaratıcı yerine kullanılır. 

 

“Anası yanında sanki bir melek 

 Ne güzel yaratmış yaradan felek 

 Peri güler gözlerine süzerek 

 Yaralı kalbimi çaldı bir peri” ( 99/2 ) 

 

2.1.5. Ölüm 

 
İnsan hayatının bir gerçeği olan ölüm, halk şiirinin de olmazsa olmaz 

temalarından biridir. Âşık, ölüm konusunda uysal, kabullenici ve üzüntülüdür. 

(Artun, 2001: 125) 

Veli Namlı, ölünce dünyadaki dertlerin biteceğini düşünür. Bütün 

dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne kadar yersizdir. 

(Monteigne, 1994: 145) 

 

“Husalar, tasalar sona erecek  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman 

 Ağrılar sancılar hepsi dinecek  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman” ( 71/1 ) 

 

Şair her ne kadar dertlerinin bittiği yere gideceğini vurgulasa da 

dünyada gerçekleştirmek istediklerini gerçekleştirememekten ve 

unutulmaktan da bir hayli çekinmektedir. 
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“Silinecek Şaşkın Veli'nin adı  

 Hep yarı kalacak bunca muradı  

 Başına çalınsın dünyanın tadı  

 Son nefesi alıp verdiğim zaman” ( 71/5 ) 

 

“Ne canlar gitti nice, heçe emeğim heçe 

 Ya gündüz ya bir gece, Veli'ye de gel olur” ( 172/3 ) 

 

Ölümün, aynı zamanda hesap gününün yaklaştığının da delilidir. 

Böyle olsa bile yaşlılığa, ele ayağa düşmeye tecih edilebilir. 

 

“Kesilir kasvetim tutulur dilim  

 Ne yüzle girecek toprağa Veli'm  

 Ellere eteğe düşmeden ölüm  

 Allah cümlemize nasip eylesin” ( 82/5 ) 

 

Yeryüzündeki herkes fânidir. Bâkî olan, yalnız, celâl ve ikram sahibi 

olan Rabbinin zâtıdır. ( Rahmân / 26-27 ) 

Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri 

bırakabilir ne de öne alabilirler. ( A'raf / 34 ) 

 

“Kimisi hodul der kimisi sağır 

 Gönül nezelmiştir laflar çok ağır 

 Şaşkın Veli sabret mevlanı çağır 

 Gelen göçtü dönüp bir bak arkana” ( 93/4 ) 
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2.2. DİNÎ ŞAHSİYETLER 
 

2.2.1. Hz.Âdem  

 

Veli Namlı, hepimizin kardeş olduğunu Hz.Âdem’den yola çıkarak 

anlatmıştır. Ona göre hepimizin mayası aynıdır. 

 

“Yaradılış ile bir Âdem varsın 

 Gözün kulağın var görür duyarsın 

 Kılık kıyafetle insanım dersin 

 Kendinden varlığı ata gör ata”( 109/3 ) 

 

İnsanların yaratılış itibariyle birbirlerine benzemeleri, Hz. Âdem’in 

şahsında ifade edilmiştir. Madem ilk atamız Hz. Âdemdir, insanlara âdem 

denebilir. 

 

“Benim Şaşkın Veli hemi de seme 

 Yaradılış aynı Âdemdir sima, 

 Arada derede kalırsın deme 

 Bir kefen bulunur ölüme benim.” ( 116/5 ) 

 

2.2.2. Hz.Muhammed 
 

Allah, insanları doğru yolu bulmaları için içlerinden seçtiği 

peygamberlerle uyarmıştır. Hz. Muhammed İslâm dininin tebliğcisi ve son 

peygamberdir. Tüm Müslümanlar buna inanır ve iman ederler. Aynı şekilde 

Alevî-Bektaşîler, Hz.Muhammed'e büyük bir sevgi ve aşkla bağlıdırlar. 

(Eyuboğlu, 2000: 157) Çünkü, Hz. Muhammed İslâm dininin tebliğcisi ve 

aynı zamanda çok büyük sevgiyle bağlandıkları Hz. Ali'nin kayınbabasıdır. 

Hz. Ali'nin adını anarken onun adını anmayı ihmal etmezler ve Hak-

Muhammed-Ali şeklinde ifade ederler. Hz.Ali sevgisinin peygamber sevgi-
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sinden önde geldiği yönünde yaklaşımlar olsa da Hz. Muhammed'i 

peygamber olarak, Hz. Ali'yi de "Allah'ın Aslanı" olarak severler. Bu sevgi ve 

bağlılıkta öncelik ve sonralık yoktur. İkisi bir aradadır. Bu itibarla Alevî-

Bektaşîler, Hz. Muhammed'e ve İslâm’a büyük bir sevgiyle bağlanarak iman 

ederler. (Uçar, 2006: 34) 

 

“Şaşkın Veli dört mezhebi bilirim  

 Be ademi nasıl dörde bölerim 

 Müslüman doğmuşum İslam ölürüm  

 Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

 Aslımızı inkâr edemeyiz ki” ( 112/5 ) 

 
Şair, gittikleri yolun altını çizerken inanç sistemindeki hiyerarşiyi de 

gözler önüne seriyor. 

 

“Alevi demişler bize evveli 

 Aslımızı inkâr edemeyiz ki 

 Evvel Allah ya Muhammed ya Ali 

 Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

 Aslımızı inkâr edemeyiz ki” ( 112/1 ) 

 

Veli Namlı’nın şiirlerinde Hz. Âdem dışında adı geçen peygamber 

Hz.Muhammed’dir. Şiirlerinde Hz.Muhammed’i Hz. Ali ile beraber anarak 

onlara övgüde bulunur.  

 

“Sofu yol gösterme hakkı bilirim 

 Karışma gittiğim yoluma benim 

 Hak ademde hakka kurban olurum 

 Kurban ol Muhammed Ali’me benim” ( 116/1 ) 
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2.2.3. Hz.Ali 
 
Hz. Ali'nin babası Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip'tir. Annesi, 

Haşimoğulları’ndan Esed'in kızı Fatıma'dır. Soyu, anne ve baba tarafından 

Hz. Muhammed’in soyuyla birleşir. İslâm dinini kabul eden ilk dört kişiden 

biridir. 8-10 yaşlarındayken İslâm’ı kabul ettiği ve hiç puta tapmadığından 

“kerremallahu veche” diye tazîm edilir. Künyesi Ebü’l Hasan (Hasan’ın 

babası), Ebu Turab (Toprağın babası) ve Murtaza (seçilmiş, gözde) olarak 

bilinir. Lakabı esedu'llah, (Allah'ın aslanı) el-Gâlib (üstün gelen) ve Haydar 

(aslan)’dır. Hayattayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir.  

Peygamber'in Medine'ye hicreti esnasında yatağına yatmakla canını 

tehlikeye atıp onun hayatını kurtaran Ali'dir. Bedir, Uhud, Hendek gibi 

muharebeler yanında birçok gazvelere de katılmış ve Hayber'de des-

tanlaşan bir sancaktarlık yapmıştır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra 

birçok önemli görevlerde bulunmuş ve Hz. Osman'ın şehid edilmesi üzerine 

de hilâfet makamına getirilmiştir (24 Haziran 656). Fakat kendisini halife 

tanımak istemeyen ve Hz. Osman'ın kanının yerde kaldığı iddiasıyla Hz. 

Ali'ye karşı çıkan Şam valisi Muaviye ile, Sıffin'de yapılan savaştan sonra 

halifenin hakem usulüyle seçilmesi kararlaştırıldığında, Hz. Ali taraftarları 

içinde bu fikri beğenmeyip ordudan ayrılanlar olmuştu. Hariciler adı verilen 

bu kişilerin suikastı sonucu şehid edilen (661) halife Ali’nin Peygamber'in 

kızı Fatma'dan Hasan, Hüseyin ve Zeynep adlı üç çocuğu olmuştur. 

Peygamber soyu onda devam eder. Şah-ı Merdan, Merd-i Huda, Şir-i 

Yezdan ve Haydar-ı Kerrar gibi lakablarla anılır. (Pala, 1995: 32) 

Hz.Ali’ye edebiyatımızda çokça yer verilmiştir. Özellikle övülecek 

kişiler, birçok bakımdan Hz. Ali’ye benzetilmektedir. Gücü ve kuvvetinden 

dolayı Haydar (Aslan), Atı Düldül ve çatal uçlu kılıcı Zülfikâr dolayısıyla 

çokça anılmaktadır.  

Veli Namlı, kurban olacak kadar Hz.Ali’yi sever.   
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“Nasip ettin durdum dara  

 Yönümü döndüm didara 

 Kurban olayım Haydar’a  

 Güzel pirim sana şükür” ( 39/2 ) 

 

“Sofu yol gösterme hakkı bilirim 

 Karışma gittiğim yoluma benim 

 Hak ademde hakka kurban olurum 

 Kurban ol Muhammed Ali’me benim” ( 116/1 ) 

 

Veli Namlı her şeye rağmene Hz.Ali’nin yolundan gidilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu yola kendini adayanları “ulu” kişiler olarak nitelemiştir. 

 

“Veli’m bu yol Ali yolu, bu yolun mürşidi ulu 

 Pirimiz Bektaşi Veli, ulu pınarlar aktırır” ( 186/3 ) 

 

2.2.4. Hızır-İlyas 

 
Hızır, Âb-ı hayatı içip ölmezliğe kavuşan kişidir. Peygamber veya veli 

olduğu hususunda rivayetler bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Musâ 

Peygamber ile olan macerası anlatılır. ( Kehf/ 59-81 ) Halk inanışlarında da 

büyük bir yer edinmiştir. Onun darda kalanlara yetişmesi inancı hayli 

yaygınlaşmıştır. En çok bilinen rivayette, İlyas Peygamberle ve İskender’le 

çıktığı bir yolculuktan bahsedilir. Ölümsüzlük suyunu bulmak için çıkılan 

yolculukta, Hızır ve İlyas bu amaca ulaşmış ve ölümsüzlük kazanmışlardır. 

O günden sonra Hızır denizde, İlyas karada sıkıntıya düşenlerin yardımına 

koşarlarmış. Her ikisi senede bir gün buluşup Kabe’ye (hacca) giderlermiş. 

Bu gün, Mayıs ayının altıncı günüdür. Hıdırellez adının, Hızır ve İlyas’tan 

bozma olduğunu da söyleyelim. (Pala, 1995: 248)  
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“Mayıs Hızır İlyas ayı 

 Gönül hep arzular köyü. 

 Çok özledim yayla deyi 

 Şimdi sırası sırası” ( 48/3 ) 

 

2.2.5. Ashab-ı Kehf 
 

Mağara arkadaşları “Yedi uyuyanlar veya Yedi Âlimler” diye de 

bilinirler. Kur’an-ı Kerim’in “Kehf” suresinde Ashab-ı Kehf’in başından 

geçenler ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Kısaca “Yemlihâ, Mekseline, 

Meslinâ, Mernûş, Debernûş, Sâzenûş, Kefeştatayyuş” adlı yedi genç, valinin 

puta tapma emrine uymazlar. Bunun üzerine şehirden ayrılır ve peşlerine 

takılan Kıtmîr isimli köpek ile Neclüs isimli bir dağdaki mağaraya sığınırlar. 

Burada 309 yıl uyuyan gençler ve Kıtmîr, 309 yılın sonunda uyanırlar. Dışarı 

çıkan Yemlihâ, değişime şaşırır ve tekrar mağaraya geldiğinde yine hepsini 

bir uyku kaplar. Orayı mabet yaparlar ve her din için burası kusal bir yer 

haline gelir. 

 

“Bire şaşkın Veli, nice olur halin 

 Ashab-ı Kehf’e de uğradı yolun 

 Yalvarıp yakarmaz oldu şu dilin 

 Yalvarsan da yakarsan da boş boşa” ( 100/9 ) 

 

2.3. TASAVVUF 

 
Tasavvuf, Allah’ın zâtını, sıfatlarını isimlerini ve bu ikisinin mazharını, 

ilmin hakikatları ve onları tek hakikata -ki bu da zât-ı ehadiyyettir- 

döndürmektir. (Kam, 1994: 64) 

 Veli Namlı’nın şiirlerinde geçen bazı tasavvufi terimler şunlardır: 

 

 



 118

2.3.1 Nefis (Nefs) 
 

Nefs, rûh, can, hayattır. İnsanın yeme içme gibi biyolojik ihtiyaçlarıdır. 

(Devellioğlu, 1997: 818) İnsanın iç alemi hakkında kullanılır. Ruh ile nefs 

aynı şeydir. Ancak insan iyi şeylere yönelince ruh; dünya işlerine ve kötü 

şeylere yönelince de nefis adını alır. Tasavvufta da nefis, kulun kötü 

vasıfları, yerilen huy ve amelleri yerine kullanılır. Buna göre yedi çeşit nefis 

vardır. 1. Nefs-i emmâre (İnsanı kötülüğe sevkeden nefis). 2. Nefs-i 

Levvâme (Yaptığı kötülükten pişman olan ve hayra yönelen nefis). 3. Nefs-i 

mülhimme (Allah tarafından iyilik ilham edilen ve kötülüklerden arınmış olan 

nefis). 4. Nefs-i mutmainne (İmanda hata yapmayacak derecede 

kötülüklerden uzaklaşmış olan nefis). 5. Nefs-i râzıyye (Allah'tan razı olan 

nefis). 6. Nefs-i marzıyye (Allah'ın kendisinden razı olduğu ve rızasını verdiği 

nefis). 7. Nefs-i sâfiyye veya Nefs-i zekiyye (Kötülüklerden tamamen arınmış 

olan nefis). Efkar-ı seb'a denilen bu yedi nefis, aslında bir nefsin Allah 

yolunda ilerlerken katettiği mertebelerdir. Bunun için nefse hakim olmak, 

onun isteklerine kapılmamak gerekir. (Pala, 1995: 425-426) 

 

“Daim havalarda gözün  

 Kızarmadı miskin yüzün 

 Sana geçirip de sözüm 

 Çatamadım kötü nefis” ( 23/3 ) 

 

Tasavvufa göre kul ile Allah arasındaki en büyük engel nefistir. Nefis; 

maddeye bağlanıştır, madde aşkı, madde ihtirasıdır. İnsanın kendi içindeki 

varlığı görebilmesi için nefsini yenmesi şarttır.  

 

“Eğer âdem isen benliği kaldır 

 Önce şu nefsine çata gör çata 

 Başına geleni dilinden bilde 

 Ağzında dilini tuta gör tuta” ( 109/1 ) 
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Veli Namlı’ya göre insanların en büyük düşmanı nefsidir. İnsanoğlu 

nefsini yenerse hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutlu olacaktır. Ne 

var ki şair nefisle olan mücadelesinden mağlup ayrıldığını, nefsinin kendisini 

zor durumlarda bıraktığını belirtiyor. 

 

 “Çok şeyler geçti başından 

 Utan gayri şu yaşından  

 Galip çıktın savaşından 

 Ütemedim kötü nefis” ( 23/4 ) 

 

2.3.2. Fenafillah 
 

Fenafillâh, kendi istek ve çabalarıyla benliğini ilahî aşkta yok eden 

kişinin ulaşmış olduğu bir mertebedir. Bir nevi ölmeden nefsini öldürmek 

demektir. 

Veli Namlı da ölmeden ölmek kavramını birkaç şiirde kullanmıştır. 

 

“Veli’m güvenmem varlığa 

 Lüzum yoktur pazarlığa  

 Ölmeden şu mezarlığa 

 Yatamadın kötü nefis” ( 23/5 ) 

 

“Yaradılış ile bir âdem varsın 

 Gözün kulağın var görür duyarsın 

 Kılık kıyafetle insanım dersin 

 Kendinden varlığı ata gör ata ( 109/3 ) 

 

“Hakkı inkâr etmez Allah’ın kulu 

 Neden görmüyorsa erkânı yolu 

 Varlığa güvenip aldanma Veli 
 Özünü pazarda sata gör sata ( 109/4 ) 
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2.3.3. Mürşit 
 

Müridlerine yol gösteren  tarikat piri, şeyh anlamına gelen bu 

sözcüğün kelime anlamı doğru yol gösteren, klâvuzdur. (Pala, 1995: 411) 

Alevîlik-Bektaşîlikte toplumun lideri Dede'dir. Dede, toplumu eğiten 

yol gösterendir. O, Üstattır, Pirdir, Mürşittir. Mürşidin nefesi, hak nefesidir. 

Mürşidi bilmeyenin imanı yok gibidir. Dedeler, Türkiye'nin belli yerlerindeki 

ocaklara bağlı olup her yıl düzenli bir şekilde kendilerine bağlı olan köyleri 

gezerek taliplerini ziyaret ederler. (Eröz, 1990: 106) 

 
“İrfan meclisine girmek kolay değil, ter döktürür 

 Mürşit eteğini tutmak sineyi, aşka yaktırır” ( 186/1 ) 

 
2.3.4. Sır (Esrar) 

 
Mana itibariyle mevcut olan var-yok arası kapalılık. Hakk’ın gâip hale 

getirip halka bildirmediği şey. Kalp marifet, ruh muhabbet, sır temaşa 

mahallidir. Bu anlamda sır ruhun ruhudur. (Uludağ, 2005: 317)  

 

“On iki imamla sırra bağlıyız 

 Üçe dörde beşe bire bağlıyız 

 Hünkâr Hacı Bektaş Pire bağlıyız 

 Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

 Aslımızı inkar edemeyiz ki” ( 112/2 ) 
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3. VELİ NAML’NIN ŞİİRLERİNDE ALEVÎ BEKTAŞÎ ADAP VE 
ERKANINA DAİR KAVRAMLAR 

 

Alevî Bektaşî adap ve erkanına dair kavramların açıklamasına  

geçmeden önce bu kültür hakkında kısa bilgiler vermeyi uygun buluyoruz. 

 

Alevîlik-Bektaşîliğin Ortaya Çıkışı 

 

Alevî kavramı, Anadolu'da 19. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya 

başlanmış ve "Ali" merkezli bütün toplulukların kapsaması için tasarlanmış 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. (Baha Sait Bey, 2000:163) 

Bugün bu kesim, yaygın olarak Alevî ve Alevî-Bektaşî şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

 

Hacı Bektaş Veli ve Alevîlik-Bektaşîlik 
 

Hacı Bektaş Veli (1209-1270), vefatından sonra büyük ün kazanan ve 

Anadolu 'nun dinî ve siyasî hayatında önemli etkileri olan bir Türk dervişidir. 

Kendisi Horasan hükümdan İbrahimü-s'Sani Seyyid Muhammed ile 

Nişaburlu alim bir zatm kızı Hatem (Hatun)'in oğludur. (Gölpınarlı, 1958: 

4),(Güzel, 2002: 23)  

Hacı Bektaş Velî, Hoca Ahmed Yesevi'nin talebesi ve halifesi olan 

Lokman Perende'nin yanında eğitimini tamamlayarak icazetini alıp irşad 

göreviyle Anadolu'ya gönderilir. Hacı Bektaş Velî Anadolu'ya gelmeden önce 

hacca niyet ederek Necef, Mekke, Kudüs, Halep, Elbistan, Sivas gibi 

bölgeleri dolaştıktan sonra Anadolu'ya gelir. (Fığlalı, 1991:144) 

Elbistan'da Dede Garkın ile görüşen Hacı Bektaş Velî, kardeşi 

Menteş ile birlikte Dede Garkın'ın halifelerinden Baba İlyas ile görüşür. 

Kardeşi Menteş'in Sivas'ta öldürülmesinden sonra Sulucakarahöyük'e 

Kadıncık Ana olarak bilinen kadın dervişlerin önde gelen ismi olan Fatma 

Bacı 'nın yanına yerleşir ve burada bir tekke kurarak müridIer yetiştirir. 
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MüridIeri arasında Abdal Musa, Ahi Evren, Şeyh Edebali, Cemal Seyyid, 

Sarı İsmail, Hacım Sultan gibi isimlerin olduğu rivayet edilir.  

Hacı Bektaş Velî ömrünün sonuna kadar Sulucakarahöyük'te 

yaşamış ve buradan yetiştirmiş olduğu müridIeri Anadolu'nun bir çok 

yöresine dağılarak onun çizgisinin toplumsal temellerini oluşturmuşlardır. 

Anadolu'daki engin hoşgörü ve sevgiye dayalı sufi gelenek bir müddet 

sonra onun ismi etrafında birleşmiş ve böylelikle, Hacı Bektaş Velî, 

Anadolu'da Türk dinî hayatında tasavvuf merkezli hoşgörü, sevgi, saygı ve 

Ehl-i Beyt'e muhabbet esasına dayalı din anlayışının en büyük temsilcisi 

olmuş ve efsaneleri dilden dile dolaşır hale gelmiştir. (Uçar, 2006:26) 

 

3.1. Hacı Bektaş Velî 
 

Şair, Hacı Bektaş Velî’den ismini zikrederek bahsediyor. 

 

“Hacı Bektaş Mevlana'yı  

 Biz onları anıyoruz  

 Göçüp giden evliyayı  

 Biz onları anıyoruz” ( 19/1 ) 

 

“Sevdik bu dünyayı etmeyiz harap 

 Bazı aslan olduk bazı da turap 

 Bektaşi ant eder içerdi şarap 

 Ne bulsam içerim, Hayyam gibiyim ( 84/1 ) 

 

“Veli’m bu yol Ali yolu, bu yolun mürşidi ulu 

 Pirimiz Bektaşi Veli, ulu pınarlar aktırır” ( 186/3 ) 
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3.2. Pir Sultan Abdal 
 

Pir Sultan Abdal, Alevî-Bektaşî şairidir. Sivas'ın Yıldızeli / Banaz'da  

doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatı hakkında fazla bilgi 

yoktur. Şöhretini arttıran asıl neden şiirlerinden çok henüz gereği kadar 

açıklığa kavuşrurulmamış olan idamı ile ilgili söylentilerdir. Bu konuda 

bilinen tek gerçek Sivas Valisi Hızır Paşa tarafından astırılmış olduğudur. 

Bu Hızır Paşa hakkında da çeşitli söylentiler bulunmaktadır. Adı, Amasya 

tarihine göre Deli Hızır Paşa, Selânikî'ye göre Divane Hızır Paşa'dır. 

Özdemiroğlu Osman Paşa komutasında İran savaşlarına katılmış, 1588'de 

Sivas Beylerbeyliği’ne atanmıştır. (Artun, 2001: 235) 

İran'daki Türkmenlerin başına geçen Şah İsmail, Doğu Anadolu' da 

Osmanlı düşmanlığı ve Şah İsmail hayranlığı tohumlarını saçmıştır. Alevî 

şair Pir Sultan'ı, işte bu ortam içinde değerlendirmek doğru olacaktır. 

Olaylara bizzat katıldığı söylenemez. Ancak Hızır Paşa tarafından 

Toprakkale'ye hapsedildiği, daha sonra da gelen fermanla kendisini 

“Siyaset Meydanı”nda astırdığı bilinmektedir.  

Pir Sultan hakkında bilinenlerin tümü iki kaynaktan gelmektedir. Biri 

kendi şiirleri, diğeri de hayatının ve kavgasının çevresinde oluşan 

rivayetler, menkîbelerdir. Her iki kaynağın da sözlü olduğu görülmektedir. 

Şiirlerinin bir bölümü cönklerde kayıtlıdır. Onların da kaynağının sözlü 

gelenek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden güvenilirlikleri tartışılır. (Artun, 2001: 

235) 

Şiirlerinden anlaşıldığına göre asıl adı Haydar' dır. Soyunun Yemen' 

e bağlanmasının nedeni manevîdir. Pir Sultan'ın şiirlerine bakılırsa onu 

yetiştiren, tekke eğitimi ve öğretimidir. Şiirlerinde okuduğundan, yaz-

dığından sık sık söz eder. Nefeslerindeki bilgi yüküne bakarak tekkenin 

verdiği ölçüde öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Yani ümmi değildir. Ayrıca 

halifeler tarihini, evliya menakıbnâmelerini, tarikat kurallarını, peygamberler 

menkîbelerini de iyi bildiği görülüyor. Mezarının nerede olduğu kesin olarak 

bilinmemektedir. Öldürüldüğü şehirde, yani Sivas'ta gömülü olduğu 
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düşünülebilir. (Kudret,1985: 5) 

Hızır Paşa'nın yaklaşık 1590 yılında astırdığı tahmin edilen kişi Pir 

Sultan'dır. Onun ölümünden sonra yaşayan ve Pir Sultan Abdal yahut 

Abdal Pir Sultan gibi mahlaslar kullanan beş âşık daha vardır. Bugün bu 

konuda açıklık olmadığı için alışılmış adıyla Pir Sultan Abdal 

kullanılmaktadır. (Aslanoğlu,1984: 24) 

Veli Namlı, muhtemelen, Bolu dağlarının başlangıcı olan Karaşar 

nahiyesine bir dönem Sivas yöresinden gelenlerce yapılan bir ziyaretten 

bahsediyor ve onları övgüyle karşılıyor. Onların Atatürkçü düşünceye 

sahip, devrimlerin savunucusu kişiler olduğundan söz ediyor. 

 

“Anam bacım kızlarıyla 

 Davul zurna sazlarıyla 

 Koca Haydar sözleriyle 

 Pir Sultan torunu gelmiş” ( 18/2 ) 

 

“Karaşar’a seslenmeye 

 Köroğluna yaslanmaya 

 Devrimleri üslenmeye 

 Pir Sultan torunu gelmiş” ( 18/3 ) 

 

“Şaşkın Veli kutlar sizi 

 Memnun eylediniz bizi 

 Atatürk’çü oğlu kızı 

 Pir Sultan torunu gelmiş” ( 18/4 ) 

 

Şaire göre, Pir Sultan Abdal kendileri için bir yol gösterici, 

kendilerinin ışık kaynağıdır. 
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“Abdal Musa, Pir Sultanlar  

 Bize ışık tutan onlar  

 Hasandede gibi canlar  

 Biz onları anıyoruz” ( 19/5 ) 

 

3.3. Dar 
 

Arapça'da ev, şehir, yer, Farsça'da bu anlamların yanı sıra ağaç, 

direk, idam sehpası manasına gelen ve Türkçe'de her iki dildeki anlamları 

ile kullanılan dar kelimesine ayrıca Sasaniler döneminde İran'da ileri gelen 

kişiler için bir ünvan olarak kullanılmıştır. (Kurnaz 1993 : 482 ) Ancak 

kelimeye gerçek anlamının yanında Alevilik- Bektaşîlikte kelimeye başka 

özel anlamlar yüklenmiştir. Gölpınarlı dar kelimesini bu anlam yüklemesiyle 

şöyle açıklamaktadır: "Alevî-Bektaşî Ayin-i ceminin yapıldığı yerin ortasına 

"dar" denir. Tarikate giren, ordaki tercemandan sonra, Ayin-i cemde 

bulunanların razılığıyla kabul edilir. Bey'atını tazeleyen canda gene dâr'da 

okuduğu tercemandan ve kardeşlerinin razılığından sonra babaya gidip 

arakiyyesini yahut tacını teslim eder ve tekbirlerler. Alevîlerde de görgü ve 

sorgu ayininde, dardaki kabulden sonra dedenin huzuruna varılır. 

(Gölpınarlı,1977 : 83 ) 

Tarikat üyesinden birisi bir kabahat işlediğinde meydan odasına 

çağrılarak sorgulanır. Bu sorgulamanın sonucunda üyeye ceza verilmişse, 

bu cezaya "dara çekmek" denir.  

 

“Nasip ettin durdum dara  

 Yönümü döndüm didara 

 Kurban olayım Haydar’a  

 Güzel pirim sana şükür” ( 39/2 ) 

 

 

 



 126

4. SOSYAL KONULAR 
 

Halk şairleri, içinde bulundukları topluma asla kayıtsız kalmamışlardır. 

Doğrusu zaten toplumun bir ferdi olarak ortaya çıkıp toplumda gördükleri 

bozuklukları, aksaklıkları ve problemleri konu edindikleri için bu ismi 

almışlardır. Halk şâirleri, kitabımızın başında da değindiğimiz gibi halkın 

adeta refleks tarafını teşkil ederler. 

Her ne kadar halk şiirinde aşk, tabiat, ölüm, gurbet gibi ferdi temalar 

ağır basmaktaysa da halk şairleri toplum içinde kendilerine duyulan 

sevgiden  dolayı kendilerini toplumun sorunlarını dillendirme noktasında 

görevli saymışlardır. Halk şairi ister köylü, ister kasabalı isterse de şehirli 

olsun  halka faydalı olacak bir takım öğütler vermiştir. Bu öğütler Türk 

töresinin ahlak ve mertlik anlayışına dayanır. Vefa, yiğitlik, tokgözlülük, 

cömertlik gibi yüksek ahlaki değerler onların dilinde her zaman bir telkin 

unsuru olarak görülmüştür. (Kabaklı,1997:792) 

Veli Namlı, toplumsal olaylar karşısında bir hayli duyarlı bir şairdir. 

Hatta bu duyarlılığının şairliğinin omurgasını oluşturduğunu söylesek, 

herhalde mübalağa etmiş olmayız. Özellikle yolsuzluk, bitmek bilmeyen 

zamlar, insanımızın çektiği sıkıntılar, masum insanların savaşlarda 

öldürülmesi gibi olaylar onun şiirlerinde yer alan önemli konuların başında 

gelmektedir. 

Biz, bu sosyal temalı şiirleri yine alt gruplara ayıracağız. 

 

4.1. Siyaset 

 

Halkın hükümetten, bürokrasiden, yokluktan, rüşvetten, yalandan 

onları her seçim döneminde kandırmaya çalışan siyasetçilerden duydukları 

ıstırabı halk âşıkları yansıtmıştır. Veli Namlı da siyaset, rüşvet, yolsuzluk gibi 

konularla ilgili  bir hayli dertlidir. Çünkü bir vatandaş ve devlet memuru 

olarak kendisi de bu konularla ilgili çok sıkıntı çekmiştir. Şiirlerinde bunu 

izleyebiliyoruz. 
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Veli Namlı, siyasetçilerin yıllardır -seçim zamanları dışında- halkla olan 

diyalog eksikliğinden dert yanar ve bunu mısralarında anlatır. İcraatın 

olmayışının sonuçlarını da ardından sıralar. 

 

“Seçimlerde oy için, sandıklara geliriz  

 Bizi fakir bırakan, vekilleri biliriz  

 Seçimde vatandaşız, halimizi sorarlar  

 Nice vaatler edip kendilerin yorarlar  

 Sonra unutuluruz n’olduğumuz bilinmez  

 Gayri vekil oldunuz yanınıza gelinmez” ( 2/1 ) 

 

“Dil dökerler oy için, vaatler biçim biçim 

 Seçimden sonra hiçim, dört yıl olmaz soranı” ( 173/3 ) 

 

“Seçimlerde şenlik olur, beyler ayağına gelir 

 Kandırıp oyunu alır, oyumuzu aldı gitti” ( 184/2 ) 

 

Şair toplumsal tepkileri de şirlerine taşımayı ihmal etmemiştir. 

Susurluk Olayı diye bilinen olay, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde mersedes 

marka bir araçla bir kamyonun çarpışması sonucu açığa çıkan birtakım 

ilişkileri içermektedir. Çeteler-devlet ilişkisinin sorgulanmasına sebep olan bu 

olay “ışıkların bir dakika yakılıp söndürülmesi” eylemiyle hafızalara kazındı. 

Şair hafızaları tazeliyor. 

 

“Susurluk bile kapandı 

 Lambalar boşuna yandı 

 Halk davayı sürer sandı 

 Dönüştü pilan pilana” ( 10/3 ) 

 

Sosyal yapıdaki bozulmaların önemli bir ayağını da ekonomideki 

istikrarsızlık oluşturur. Şair bunun farkındadır ve haklı olarak Amerika ile 
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ülkemiz arasındaki ekonomik ilişkilere göndermelerde bulunma ihtiyacı 

hissetmektedir. Ona göre bu devlet ülkemizi borç batağına sokmuş ve 

değerli olan paramızın değeri kalmamıştır. 

 

“Bilmiyorduk dolar, markı 

 Döndü Amerika çarkı 

 Partilerin yok bir farkı 

 Düzen eski, ezen yeni” ( 36/2 ) 

  

“Silindi Türk’ün parası 

 Nerde kuruşu, lirası 

 Borçlandırdı kör olası 

 Düzen eski, ezen yeni” ( 36/3 ) 

 

Şair özgürlükler konusunda da oldukça dertlidir. Kişilerin rahat bir 

şekilde düşüncelerini dile getirememesini eleştirmiştir.  

 

“Çilelerden çıkmadan, sınırları yıkmadan 

 Gerçekleri korkmadan, yaz yazabilirsen” ( 174/2 ) 

 

4.2. Yolsuzluklar 
 
Şairin en çok yakındığı konuların başında yolsuzluklar gelmektedir. 

Insanların doyumsuzluğu ve bu konudaki sınır tanımaz tavrı şairi derinden 

üzmektedir. Bu konu, şaire adalet konusundaki eksiklikleri de vurgulama 

zorunluluğu doğurmuştur. Çünkü şair bilir ki cezalandırılmayan her 

yolsuzluk, yenilerine davetiye çıkarmaktadır. 

 

“Hortumcular hep kurtuldu 

 Çünkü onlar kılıf buldu 
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 Böyle batırdılar yurdu 

 Beytülden çalan çalana” ( 10/4 ) 

 

Yolsuzluklar (hortumculuk) şairi öylesine bezdirmiştir ki, milleti 

düşünmeyip yalnızca kendi çıkarları peşinden koşanlara beddua etmekten 

kendini alamaz. 

 

“Soyuyorsa milletini  

 Yoktur imanıyla dini  

 Aklasa da o kendini 

 Allah versin belasını” ( 25/2 )  

 

“Yıllar yılı yurdu geri koyanın 

 İşçinin sırtından milyon yiyenin 

 Gidip dış devlete boyun eğenin 

 Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere” ( 73/4 )  

 

Veli Namlı, devlet içinde çeteleşerek yolsuzluk yapanları koca bir 

ağacı yiyip bitiren kurtçuklara benzetmiştir.  

 

 “Dedi ki yurdumu sömüren varmış 

 Devletin içini çeteler sarmış 

 Küçük bir kurt ağacıda yıkarmış 

 Veli de derdini döktü yürüdü” ( 103/6 ) 

 
4.3. Zam 

 
Bu kelime Türk halkının yıllarca kabusu olmuş bir kelimedir. Veli 

Namlı’nın çalışma hayatına denk gelen yetmişli seksenli yıllar, yokluk ve 

zam yıllarıdır. Her vatandaş gibi geçim sıkıntısını derinden yaşamış olan 

şair, şiirlerinde de bu kavramdan kendini kurtaramamıştır.  
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“Alışırız zamlara gün aşırı hafta ay  

 Fakirin ekmeğiyle pahalanır şeker, çay” ( 2/3 )  

 

“Ekmeği katığı zamlı 

 Zamlar geliyor devamlı 

 Zaten işçi memur gamlı 

 Beyler bunu bilmiyor mu?” ( 49/2 ) 

 

“Devlet zam yapıyor, hafta geçmeden  

 Fakir aç, ölecek çay da içmeden  

 Partiler çoğaldı, millet seçmeden  

 Ondan koltukları paylaşamadık” ( 75/7 ) 

 

4.4. Savaşlar, Terör ve Sağ Sol Çatışması 
 

Savaş gerçeği yalnız bizi ilgilendiren bir olgu değil elbette. Bazı 

milletlerin kendi çıkarları için milyonlarca masumu katledebildikleri bir 

dünyada yaşıyoruz. Bencilce düşünmeyen, vicdanı olan herkes tabiiki bu 

durum karşısında ıstırap duyacaktır. Şairlerin ruhlarındaki inceliği dikkate 

aldığımızda Veli Namlı’nın da bu konuya kayıtsız kalması beklenemezdi 

zaten. Savaşa karşı oluşunu Irak savaşıyla sembolleştirmiştir. 

 
“Günahsızsın yok suçun 

 Niye ölürsün niçin 

 Bu savaş petrol için  

 Ağla bebeğim ağla” ( 1/2 ) 

 

“Dünya karşı savaşa 

 Kanlar aktı boş boşa 

 Veli’de düştü yasa 

 Ağla bebeğim ağla” ( 1/7 ) 
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Şair ve yazarlar yaşadıkları dönemin tanığıdır. Içinde bulundukları 

toplumun sergüzeşti sanatkarların eserlerinden izlenebilir. Veli Namlı, bir 

tarihçi olarak değil; ama bir şair olarak yaşadığı dönemlerin iyi bir 

anlatıcısıdır. İşte karışık dönemlerde yaşanan birtakım olaylara ve sıkıntılara 

dair aydınlatıcı bazı noktalar şu şiirlerde mevcuttur. 

 

“Hep değişmiş altmış ildeki vali 

 Maraş olayının kimmiş vebali 

 Duydum hergün varmış beş altı ölü 

 Kana bulamışlar güzel yurdumu” ( 72/2 ) 

 

“Kahveleri yine tarıyorlar mı?  

 Vatandaşı tutup arıyorlar mı?  

 Vekiller bu hali görüyorlar mı?  

 Yoksa gözlerine perde sürdü mü?” ( 72/9 ) 

 

Veli Namlı, bir dönem yaşanan, kamplaşma ve bölünmeye kadar 

giden günleri hatırlamadan edemez. Askerin müdahalesiyle son bulan bu 

sıkıntılı günleri şu mısralarla tasvir etmektedir. 

 

“Analar kan ağlıyordu 

 Gitsin gelmesin o günler 

 Gençler yolum bağlıyordu 

 Gitsin gelmesin o günler” ( 13/1 ) 

 

“Sağ sola bölünmüştük 

 Rengimizden bilinmiştik 

 Dış devlette gülünmüştük 

 Gitsin gelmesin o günler” ( 13/2 )  
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Şair, bu dönemin kimlerin ürünü olduğunu bilmektedir. Veli Namlı, bizi 

bölmek isteyenlerin huzurlu bir şekilde ilerlerken bizim onların oyununa 

gelerek geri kalışımızı içine sindiremez. 

 
“Veli der ki bu milleti  

 Bölmüş idi elin iti 

 Sonumuz olurdu kötü 

 Gitsin gelmesin o günler” ( 13/14)  

 

“Duvarlar yıkıldı, küsler barıştı 

 Amerika Rusya ile yarıştı 

 Vekiller döğüştü, işler karıştı 

 Sağ dedik, sol dedik uzlaşamadık” (75/2 ) 

 

Veli Namlı, bölünmeden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile 

getirmiştir. 

 

“Sağcı, solcu olduk neden 

 Barışı görsek ölmeden 

 Şu ortam bir düzelmeden 

 İşte bayram geldi geçti” ( 28/3 )  

 

“Sağcı solcu diye genci bölenin 

 Gizlenip de köşelerden gülenin, 

 Laikliğe bir de gölge olanın 

 Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere” ( 73/3 ) 

 

Terör olaylarının arttığı seksen yılında bir dönem yurt dışında bulunan 

Veli Namlı, her ana baba gibi hiç de rahat değildir, kendi vatanında okuyan 

evlatlarının can güvenliği için kaygılanmaktadır.  
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“Türkiye’mden gelen aziz vatandaş 

 Devlet anarşiye çare buldu mu? 

 Beş yavrum var okuyorlar orada  

 Anarşistler kuzularım vurdu mu?” ( 1/2 )  

 

Şair, Doğu ve Güneydoğu Anadaolu’da büyük yıkımlara, acılara 

sebep olan kanlı terör örgütüne değinmeden de geçmemiştir. Yıllarca 

ekonomik olarak zayıf düşmemizin nedenlerinden biri de bu kanlı örgüttür. 

Şair, bu olayların kesilmemesine ve son bulmamasına duyduğu üzüntüyü 

dile getirmiştir. 

 

“Avuç açtık ecnebiye, aleme  

 Alamayız bu dertleri kaleme  

 Anarşi başladı yine eyleme  

 Uğraştık terörle baş edemedik” ( 75/5 ) 

 

4.5. Göç, Gurbet 

 
Köyden kente göç, ülkemizin yıllardır çözemediği toplumsal bir 

problemdir. Göç etme nedeninin başında işsizlik gelir kuşkusuz. Şehre 

gelenlerin çoğunun bu sorunlarına çözüm bulduklarını söylemek ise biraz 

güçtür. Dolayısıyla daha iyi şartlarda yaşamaya şehre gelenlerin umduklarını 

bulamadıklarını söylemek yanlış olmasa gerek. Geride bıraktıklarının 

kıymetini bilmeyip, farklı mecralarda yüksek yaşam standardı arayışını Veli 

Namlı şaşkınlıkla karşılar.  

 

“Tarlalar hiç ekilmiyor  

 Ot biçilip çekilmiyor 

 Bahçeye dal dikilmiyor 

 Köylüm, şehire göçeli” ( 26/3 )  
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“Veli'm şaşar böyle işe 

 Gör neler gelecek başa  

 Emekleri gider boşa 

 Köylüm, şehire göçeli” ( 26/6 )  

 

Ekonomik sıkıntılar, göç olgusunu yalnızca ülke sınırları içerisinde 

bırakmamış, yurt dışına da taşırmıştır. Vatanından ayrı yaşamak zorunda 

kalan vatandaşlarımız hem maddi hem manevi çok sıkıntı çekmişlerdir. Şair 

bunu şöyle dile getiriyor: 

 

“Güzel vatanı terk ettik 

 Almanlara işçi gittik 

 Gurbet elde yanıp bittik 

 Düzen eski, ezen yeni” ( 36/6 )  

 

Veli Namlı, kendisinin de bu göçten nasibini aldığını ve yeni yeni 

dertlerle tanıştığını belirtir. 

 

“Köyden gelip, şehirliye karıştık  

 Şehir hayatına böyle alıştık 

 Bir amele çağırdılar yarıştık 

 Ağa derdi, tellal derdi, dil derdi” ( 69/3 ) 

 

Türk  tarihinin Orta Asya döneminden itibaren süregelen göç hadisesi, 

göçebe toplum yapısından, toprağa yerleşik toplum yapısına kavuşuncaya 

kadar insanımızın yerleşik bir hayata kavuşmasını engellemiştir. Yerleşik 

hayata geçtiğimiz zaman bile içimizdeki bu gurbet sızısı hep kalmıştır. Bu 

sızı, edebî eserlerimize de gurbet teması olarak yansımıştır. 

Âşık edebiyatında da âşıkların gurbete çıkıp sevgililerini aramaları, 

çeşitli illeri dolaşmaları ve buralarda yapılan yarışmalara katılmaları âşıklık 

geleneği olarak kabul edilmiştir. Gurbete çıkmak âdeta  âşık olmanın bir 
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gereğidir diyebiliriz. Bu yüzden âşık edebiyatı ürünlerinin çoğunda gurbet 

teması işlenmiştir. Ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu yıllarda âşıkların 

memleketlerine ve sevdiklerine kavuşamamalarının verdiği acı onların 

şiirlerinde ve sazlarında dile gelmiştir.  

 

“Mektubun başında tanrı selamı  

 Memnun etti beni kibar kelamı  

 Gurbet el başlara diyor belamı  

 Nerde konuştuğun söz diye yazmış” ( 78/2 ) 

 

4.6. Kültürel Yozlaşma 
 

Dünya milletleri arasında tarihi en eski olanlardan biriyiz kuşkusuz. Bu 

tarihi derinlik köklü bir kültürü de beraberinde getirmektedir. Zaten bugünlere 

kadar var olmamızda, gelenek göreneklerimizi hâlâ yaşatıyor olmamızın 

payı büyüktür. Ne var ki genç nesil son yıllarda artan bir ivmeyle  hızla 

özünden uzaklaşmaktadır. Veli Namlı, buna çok üzülmekte ve 

endişelenmektedir. 

 

”Diyorlar dünya değişti 

 Gördüm sokakta sevişti 

 Ayıptır dedim dövüştü 

 İnancı yoktur Turaba” ( 11/3 )  

 

“Medeni millet deniyor 

 Güçlü güçsüzü yeniyor 

 Sevgi, saygı tükeniyor 

 Veli düştü ızdıraba” ( 11/5 ) 
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4.7. Bayramlar 
 

Veli Namlı, toplumsal hassasiyeti yüksek olan bir şair olarak 

bayramlara da ekonomik ve siyasal açıdan bakar. Dinî inançların gereği olan 

bayramlarda eş dost, akraba bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini 

pekiştirirler ve hasret giderirler. Ancak Veli Namlı’ya göre toplumsal 

çalkantılar ve ekonomik kriz nedeniyle vatandaşımız bayramını doya doya 

yaşayamamaktadır.  

 

“İşçiler maaş almadan 

 Memur bir tıraş olmadan 

 Çocuklar arfe bilmeden  

 İşte bayram geldi geçti” ( 28/2 )  

 

“Ne şeker ne kurbanı var 

 Felek ona olammış yar 

 İnsanlardan kaçar diyar 

 Çünkü alem gülüyordu 

 Bayram bunu biliyordu” ( 15/6 ) 

 

4.8. Bir Mayıs 
 

Veli Namlı, Bir Mayıs’a ayrı bir önem verir. İşçilerin hür bir şekilde bu 

günü bayram havasında kutlayabilmesini ister. 

 

“Bırak beni eğleneyim 

 Bir Mayıs benim bayramım 

 Hürriyet ver söyleneyim 

 Bir Mayıs benim bayramım” ( 52/1 )  
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“Öğretmenler günü anneler günü 

 Çocuk bayramının duyuldu ünü 

 İşçiler yıla bir eğlense hani 

 Hürriyeti olan bir memlekette” ( 74/2 ) 
 

4.9. Eğitim 
 

Veli Namlı eğitime ve eğitimin bel kemiği öğretmenlere çok önem 

vermektedir. Öğretmenlere olan minnetini şöyle dile getirir.  

 

“Mimarlar nerden çıkardı? 

 Nehirler boşa akardı 

 Kitaplara kim bakardı? 

 Öğretmenler olmasaydı” ( 45/3 ) 

 

5. AŞK 
 

Âşk, halk şiirinin belli başlı konularından birisidir. Bu aşk, ilahî ve 

beşerî olmak üzere iki türlüdür. Fakat Veli Namlı’nın şiirlerinin çoğunda 

dünyevi aşk teması işlenmiştir.  

Veli Namlı, sevgilisinden uzak kalmaya dayanamamaktadır. Onun için 

sevgiliden ayrı kalmak nerdeyse imkânsızdır. Öylesine karşılıksız sever ki, 

sevgilisinin tavrı ne olursa olsun ondan asla vazgeçemez. 

 

“Aleyhimde atıp tutsan  

 Her yerde lafımı etsen 

 Türkiye'mden bile gitsen 

 Yine senden vazgeçemem” ( 20/3 ) 
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“Sefa değil çeksen çile  

 Gitsen bile kötü yola  

 Öldüğünü duysam bile  

 Yine senden vazgeçemem”( 20/4 ) 

 

Veli Namlı, zaman zaman nazlı yâriyle hasbihal etme imkânı  

bulabilmiştir. Bu diyalogta ilâhî aşka yakın bir durum söz konusu olsa da 

sevgiliye duyulan hasret ağır basar.  

 

“Dedim aran nasıl Hakla  

 Der sevgini kalpte sakla  

 Dedim sen de beni yokla  

 Gören olur, gelmem dedi” ( 27/2 )  

 

“Dedim var sinemde yara  

 Dedi yaranı ben sara  

 Dedim sen de beni ara  

 Sen gelesin gelmem dedi” ( 27/6 ) 

 

Âşıkların gözleri yollara revan olur. Hasret hiç bitmeyen bir duygudur. 

Veli Namlı, bundan yakınırken bilinmezliğin kıskacına da çoktan tutulmuştur. 

 

“Hafta bitti ay ekledim 

 Gelir diye çok bekledim 

 Yollarını gözetledim 

 Bilmem neden gelmedi yar? 

 Yoksa başka sebep mi var?” ( 42/1 ) 

 

Veli Namlı, ayrılık acısını çok derin yaşadığı için sevgiliye kavuştuğu 

an onun için mutlulukların en büyüğüdür. Bu nedenle mısralarında hep 

segiliye davet vardır.  
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“Geceler gel görüşelim 

 Görmesinler, bilmesinler 

 Tenhalarda buluşalım 

 Görmesinler, bilmesinler” ( 30/1 ) 

 

“Hele bir yol ay kavuşsun  

 Karanlıklar çökünce gel 

 Anan baban yatsın hele 

 Ay buluta çıkınca gel” ( 38/1 ) 

 

Veli Namlı, sevdiğinden çok çekmiştir. Sevgilisi onu daima nazıyla, 

vefasızlığıyla üzmüştür. Bu yönüyle Veli Namlı, divan şairlerine benzer. 

Fakat ikisinin arasında bir fark vardır. O, bir divan şairi gibi hayalinde 

yaşattığı bir güzeli değil kanıyla, canıyla etrafta salınıp gezinen bir güzeli 

sevmiştir. Sevdiği gezerken Veli Namlı sürekli acı çekmiştir. Onun aşkının 

ateşinden yanıp kavrulmuştur. O, daima sevdiğinin yanında olmasını 

istemiştir. Ama sevdiği ona çok naz etmiştir.  

 

“Vatanımı unutturdun  

 Zehri bal diye yutturdun 

 Elimden kime tutturdun 

 Onun edeceği buydu” ( 33/2 ) 

  

“Şaşkın Veli biçaredir 

 Sevdadan mı bilmem nedir 

 Ölürsem sebebim odur 

 Beni yareleyip koydu” ( 33/3 ) 

 

“Onulmaz bu derdi çeken  

 Ayrılık belimi büken 
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Yüce dağlar aşar iken 

 Dere, tepe yol ağladı” ( 34/3 ) 
 

Şair, Kerem ile Aslı hikâyesine telmihle kendi âşkının küllendiğini 

anlatıyor. 

“Bazı aşıkların yandı, kavruldu  

 Kerem'in külleri göğe savruldu  

 Niceleri sevdiğinden ayrıldı 

 Hüner mi a dostlar hüner mi hüner” ( 85/3 ) 

 

Şair, Leyla ile Mecnun  hikâyesine telmihle âşk acısı çektiğini 

sevdiğine haber veriyor. 

 

“Derdimin dermanı hep sende bilsem 

 Yanılıp yenilip kapına gelsem 

 Ben de Mecnun gibi aşk için ölsem 

 Perişan halimi gör sevdiğim gör” ( 96/3 ) 

 
6. DERT VE ISTIRAP 
 
Veli Namlı’nın şiirlerindeki konularından biri de dert ve ıstıraptır. Veli 

Namlı, şiirlerinde özellikle kişisel ıstıraplarını dile getirmiştir. Sevgilinin 

ilgisizliğinden doğan dertlerle beraber özellikle geçim derdi onun şiirlerinin 

merkezinde oturur. Şiirlerinde sanki bizimle dertleşmiştir. Şiirlerinde çektiği 

bu acılardan dolayı kendini gariban olarak nitelendirmiştir. 
 

“Güvencimi yetirdin  

 Dertlerimi artırdın 

 Görüyorsun halimi 

 Beni yedin bitirdin (8/2) 
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Bir dönem yaşadığı kaza, onun sakatlanmasına neden olmuştur.  

Bu durum onu bir hayli üzmüş ve kendini acziyet içersinde hissetmesine 

sebep olmuştur. 

 

“Düz yolda ayağım takıldı taşa 

 Tökeziyip düştüm kırdım belimi 

 Ne gelecek bilmem sağ olan başa 

 Düşmanlar görmesin garip halimi” (119/1) 

 

“Kaburgam ağrıdı soluk gelmedi 

 Doğrulup kalkmaya elim ermedi 

 Neyledim feleğe aman vermedi 

 Böyle imiş yaradanın zulümü” (119/2) 

 

Geçim derdi onun en çok değindiği konuların başında gelmektedir. 

 

“Beş tane yavru var bilmezler geçim  

 Anaları ağlar neyidi suçum  

 İnanın dostlarım, hep yarı açım  

 Kaderle baş başa kaldım ağlarım” (83/1) 

 

“Ben bu fakirlikten hala bizarım 

 Bizi fakir bırakana kızarım 

 Soğuklar bastırdı titrer gezerim 

 Aba neme yetmez samurum da yok” (91/2) 

 
Şair, bütün dertlerinin toplamı için de şiirler yazmıştır: 

 

“Karaşar beldesi efeler yurdu 

 Dağ dağdağa yaslanmış görünmez ardı 

 Saymakla biter mi Veli’nin derdi 
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 Dermansız dertlere giriftar oldum 

 Çare olur diye doktora geldim” (121/3) 

 

“Dert bir yana gam bir yana hep dertleri verdi bana 

 Ademoğlu bu cihana baka geldi baka gider” (190/2) 

 
7. HALDEN MEMNUN OLMAMA 

  

Veli Namlı, özellikle devleti yönetenlerin işlerini iyi yapmamalarından, 

zamane gençliğinin olumsuz anlamda değişmesinden şikâyet etmektedir. 

Ayrıca geçim Veli Namlı düşüncelerini çok açık ve net bir şekilde ifade 

etmiştir.        

“İşçiler maaş almadan 

 Memur bir tıraş olmadan 

 Çocuklar arfe bilmeden 

 İşte bayram geldi geçti” (28/2) 

 

“Yıllar önce ellilerde 

 Amerika girdi yurda 

 Çok partili dönemlerde 

 Düzen eski, ezen yeni” (36/1)  

 

“Ekmeği katığı zamlı 

 Zamlar geliyor devamlı 

 Zaten işçi memur gamlı 

 Beyler bunu bilmiyor mu?” (49/2) 

 

“Derler mola Veli bol bol atıyor  

 Bazı sağlam, bazen hasta yatıyor 

 Elli beş yıl oldu ömür bitiyor 

 Arada derede sürünüyorum“ (81/3) 
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8. GURBET 
 

Dünya üzerinde Türk milleti kadar gurbeti iliklerine kadar yaşayan pek 

az millet vardır. Bunun en önemli nedeni, Orta Asya döneminden itibaren 

süregelen göç hadisesinin, göçebe toplum yapısından, toprağa yerleşik 

toplum yapısına kavuşuncaya kadar insanımızın yerleşik bir hayata 

kavuşmasını engellemesidir. Yerleşik hayata geçtiğimiz zaman bile 

içimizdeki bu gurbet sızısı hep kalmıştır. Dolayısıyla edebî eserlerimizde 

gurbet temasının bu denli işlenmesi anlaşılabilir bir şeydir. 

Âşık edebiyatında da âşıkların gurbete çıkıp sevgililerini aramaları, 

çeşitli illeri dolaşmaları ve buralarda yapılan yarışmalara katılmaları âşıklık 

geleneği olarak kabul edilmiştir. Gurbete çıkmak âdeta âşık olmanın bir 

gereğidir diyebiliriz. Bu yüzden âşık edebiyatı ürünlerinin çoğunda gurbet 

teması işlenmiştir. Ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu yıllarda âşıkların 

memleketlerine ve sevdiklerine kavuşamamalarının verdiği acı onların 

şiirlerinde ve sazlarında dile gelmiştir.  

Hatta bu ürünler bölgelerin kendine has musiki anlayışlarıyla da yıllar 

yılı söylenegelmiştir.  

 
“Mektubun başında tanrı selamı  

 Memnun etti beni kibar kelamı  

 Gurbet el başlara diyor belamı  

 Nerde konuştuğun söz diye yazmış” ( 78/2 )  

 

Yine akşam oldu hava karardı 

Dumanlı görünür dağların ardı 

Gurbet elde artar garibin derdi 

Bu ayrılık ateş ilen kor imiş 

Yardan ayrı yaşaması zor imiş ( 129/1 ) 
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Şaşkın Veli uğrun uğrun ağlarım  

Ah çektikçe şu sinemi dağlarım 

Gurbet elde geçti gençlik çağlarım 

Bir gün durulur mu gurbet ellerde (137/3) 

 

Yıllar oldu sıladan ayrılalı  

Ne mektubun geldi ne bir haberin 

Zengin m’oldun buradan sıyrılalı 

Seni de Almancı yaptı kaderin (139/1) 

 

Yokluk bizi gurbet ele atacak 

Gitsem bir türlü gitmesem öyle 

Yatağım yok, yorganım yok satacak 

Satsam bir türüdür, satmasam öyle (170/1) 

 

Köyümde kalsam uğrarım derde 

Elimden tutacak amcamız nerde 

Ankara’ya gitsem dayım yok orda  

Gitsem bir türlüdür gitmesem öyle (170/2) 

 

9. DAĞLAR 
 

Dağ motifi çok sık karşılaştığımız bir motiftir. Çeşitli araştırmacılara 

göre, Türkler Çinlilere benzer şekilde, yeryüzünü bir dikdörtgen ya da 

dörtgen biçiminde tasavvur ediyorlardı. Bu dikdörgen içinde var olduğu 

düşünülen daire, gökyüzünü temsil ediyordu. Bu şeklin merkezindeyse 

kutsal olarak kabul edilen bir dağ (Türklerde Ötüken dağları, Kan-Tengri, 

Altun-Yış “Altın Orman” gibi isimlerle anılan dağlar) ve Dünya Ağacı çeşitli 

katlara ayrılmış göğü ve yeri birleştiriyordu. (Çoruhlu, 2002: 89) 

Zirveleri gökleri deler gibi yükselen ve başları bulutlar içinde 

kaybolan dağlar; Türk kültüründe yerin direği, Tanrı’ya en yakın yol, her 
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şeyin ortası ve yerin düğümü olarak kabul edilmiştir.  

Dağ, bazen tek başına Dünya Ağacının yerini alır, yani dünyanın 

eksenini dağ teşkil eder. Dağ içindeki mağaralar da yaratılış, doğum, ana 

rahmi gibi konulara işaret etmekle birlikte çok genel anlamıyla evrenin de 

bir simgesidir. (Çoruhlu, 2002: 94) 

 Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan dağ motifi âşık 

edebiyatında da bir tabiat motifi olarak sayısız şiire konu olmuştur. Dağlar 

kimi şair için yiğit durağı, aslan yatağıdır. Ancak genellikle âşıkların 

şiirlerinde dağ; yüceliği, başlarında duman eksilmeyişi, tipisi-boranı ile 

tehlikeli, mor sümbülleri, çiğdem çiçekleri ile sevimli oluşu, çıkıp yücesinden 

seyran edilişi, aşılıp gidilişiyle insanın içine ferahlık verişi ve her şeyden çok 

da sevgilinin yaylası oluşları gibi özellikleriyle yer almıştır. 

Veli Namlı’nın incelediğimiz şiirlerinde de dağ; başının dumanlı oluşu, 

yazın ve kışın farklı özellikler göstermesi gibi özelliklere sahiptir. Dağ aynı 

zamanada şiirlerinde, aşılması gereken bir engel olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. O şiirlerinde bazen de dağlarda gezmek ister. 

 

“Şu karşıki karlı dağı 

 Gönül gidip gezmek ister 

 Esen yele karışıp da 

 Havalarda tozmak ister “( 43/1 ) 

 

Dağlar daima yüce diye anılır. Yukarıda bu yüceliğin nedenlerini 

belirtmiştik. 

“Deli gönül kahırından hırsından 

 Aşmak ister yüce yüce dağları 

 Nefsimiz yüzünden geçim derdinden 

 Hep unuttuk ölüleri sağları” ( 108/1 ) 

 

“Onulmaz bu derdi çeken  

 Ayrılık belimi büken 
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 Yüce dağlar aşar iken 

 Dere, tepe yol ağladı“ (34/3) 

 

“Gel derdi de yâr peşine düşerdim  

 Karda kışta yüce dağlar aşardım  

 Söyleşirdik dertlerini deşerdim  

 Aramız açıldı el oldu şimdi” ( 80/2 ) 

 

“Kızılcasöğüt’ü Akçakavağı 

 Kiğmir’in kıyısı Güzel Ova’yı. 

 Yüce dağlar serin eder havayı 

 Akçakavak ova’ya da Merhaba.” ( 115/12 ) 

 

Dağlar yüksek, ulu yerlerdir. Bu yükseklikte sis eksik olmaz; tıpkı yüce 

insanların başından dert eksik olmaması gibi. 

 

“Deli gençlik derler, tez gelip uçtu  

 Dost görünen beyler bırakıp kaçtı 

 Nice yazlı kışlı günlerim geçti  

 Dağların başını bazen kar alır” ( 79/3 ) 

 

Dağlar çok eskiden beri vardır, şair ululuğun kaynağına vurgu 

yapıyor. 

 

“Dere tepe yüce dağlar ezeldir,  

 Elim işimizi Mevla düzeltir 

 Memleketim karış karış güzeldir,  

 Sıra sıra duran bizim dağlar bu” (131/8) 
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10. YAŞLILIK VE YALNIZLIK 
 
İnsan hayatının sonbaharı sayılabilecek yaşlılık dönemi, Veli 

Namlı’nın şiirlerinde oldukça önemli bir yer tutar. Yaşlılık birçok yönden 

insanın zayıf düştüğü bir dönemdir. Kişi eskiye göre daha hareketsiz 

olduğundan yalnızlık hissi bu safhada daha fazla duyulmaktadır. İnsanlar 

gençken kendi yalnızlıklarını sürekli yer değiştirerek çoğu zaman kendileri 

giderebilirler. Ne var ki yaşlılık devresinde her zaman görmek istenilen 

insanların yanına gidilemez; onların gelmesi de gecikince yalnızlık 

kaçınılmaz olur.     

Veli Namlı yukarıda sayılan sebeplerden olsa gerek, yaşlılık ve 

yalnızlığı bazen bir arada ele almıştır. 

 

“İhtiyar kahrı çekilmez 

 Buruşmuş yüze bakılmaz 

 Halkın içine sokulmaz 

 Elden bir şey soramaz ki” (24/3) 

 

Veli Namlı’ya göre yaşlılık, düşkünlük dönemidir. Göz görmez, kulak  

duymaz, bel bükülür, diş dökülür, yüz buruşur, saç kalmaz... Şair yetmiş iki 

yaşındadır, yaşına göre oldukça sağlıklıdır, bütün bunları yaşamamıştır; ama 

gözlemleri onu yanıltmaz. 

 

“Yaşın seksen olunca,  

 Eller sana gülünce  

 Saçların dökülünce,  

 Kafan bile kel olur” (4/5) 

 

“Yaşlanınca bel bükülür 

 Kocayınca diş dökülür 
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 İnsan yaşar sonra ölür 

 Sen de benim gibi olun” (12/2) 

 

“Düşüyor ele eteğe 

 Alışkın değil köteğe 

 Yaşlılık denen batağa 

 Düşmüş geri gelemez ki” (24/2) 

 

“Hey kocalık güzün çıksın 

 Benide mi yakaladın 

 Aklı olan senden korksun 

 Benide mi yakaladın”(50/1) 

 

“Evedikdik ağırlaştık 

 Çok  dertlere bağır açtık 

 Yaş ellide sağırlaştık 

 Kem sözleri duyamıyorum” (68/2) 

 

“Ağrır oldu iki dizim 

 Buruştu şu güleç yüzüm 

 Feri kaçtı iki gözüm 

 Uzakları göremiyorum” (68/3) 

 

 Veli Namlı kendisinin kıymetini bilen, istediği gibi bir dost 

bulamamaktan daima yakınmaktadır.  

 

“Gel deyince gelecek 

 Biraz yüze gülecek 

 Dertlerimi bölecek 

 Can yoldaş bulmadım.” (7/2) 
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11. ZAMANDAN ŞİKAYET 
 

Zamandan yakınma âşıklarda yaygındır. Boşa geçen ömür, zamanı  

veçevreyi kınama şiirlerde çokça işlenen konulardır. Dünyanın gidişinden 

yakınma, ahlâkın bozulması ve döneklikten yakınılır. Bu tür yergiler daha 

çok taşlamalarda bulunur. Âşıklar yaşadıkları çağın ahlâkî ve sosyal 

durumunu, değişmelere karşı halkın olumlu ve olumsuz tepkilerini şiirlerinde 

dile getirirler. (Artun, 2001:128) 

Veli Namlı, genç nesildeki değişimden yakınır. Genç neslin üzerine  

düşen rolleri karıştırdıklarını; geleneklerimizde bulunan büyüklere saygı 

anlayışında, hızla olumsuz bir değişim geçirildiğini düşünmektedir. 

 

“Dereler de taşmış geçilmiyor ki 

 Çaylarda bulanmış içilmiyor ki 

 Şimdi gelinle kız seçilmiyor ki 

 Ne devri alem ne yanda kaldık” (124/1) 

 

“Kadınlar erkeğin yolun kesmezdi 

 Komşu komşusuna asla küsmezdi 

 Gelin kaynanaya surat asmazdı 

 Ne devri alem ne yanda kaldık”(124/2) 

 

 Veli Namlı, her ne kadar evlenen evlatlarının kendisiyle çok sık 

ilgilenememelerinden yakınıyor gözükse de, hayat gailesinin onları bu 

noktaya getirdiğini de bilmektedir. 

  

“Kah darıldı kahı küstü yıldızım 

 Evlendi el oldu oğlumla kızım 

 Hiç belli olmuyor baharım yazım 

 Kime darılayım kime küseyim” (154/2) 
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Veli Namlı, insanların kendi eserlerinden faydalandıkları, onların 

dertlerini dile getirdiği halde onun kıymetini bilmemelerinden yakınmaktadır.   

 

“Türkülerim derliyorlar 

 Oyunlarım oynuyorlar 

 Adını da koymuyorlar 

 Kıymetimiz bilinmez ki” (56/1) 

 

“Ne şair ne ozan olduk 

 Her dertleri yazan olduk 

 Haksızlara kızan olduk 

 Kıymetimiz bilinmez ki” (56/2) 
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   ALTINCI BÖLÜM    
 
  ÂŞIK VELİ NAMLI’NIN ŞİİRLERİ 

 

YEDİ (7) HECELİ ŞİİRLER  
 
 -1- 

 
AĞLA BEBEĞİM 

 

Savaşı sen bilmezsin 

Ağla bebeğim ağla 

Ölsen geri gelmezsin 

Ağla bebeğim ağla 

 

Günahsızsın yok suçun 

Niye ölürsün niçin 

Bu savaş petrol için  

Ağla bebeğim ağla 

 

Kalleş puştun oyunu  

Yaktı saray köyünü 

Aldı amca dayını 

Ağla bebeğim ağla 

 

Bu keyfi bir savaştı 

Derin yaralar açtı 

Buna dünya da şaştı 

Ağla bebeğim ağla 
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Bombalar insan arar 

Düşer toprağı yarar 

Yaranızı kim sarar 

Ağla bebeğim ağla 

 

Emir verdi hainler 

Dinsiz feryat mı dinler 

Ağlıyor kız gelinler 

Ağla bebeğim ağla 

 

Dünya karşı savaşa 

Kanlar aktı boş boşa 

Veli de düştü yasa 

Ağla bebeğim ağla 
 

 -2- 
 

DİLİNİ  
 

Seçimlerde oy için, sandıklara geliriz  

Bizi fakir bırakan, vekilleri biliriz  

Seçimde vatandaşız, halimizi sorarlar  

Nice vaatler edip kendilerin yorarlar  

Sonra unutuluruz n’olduğumuz bilinmez  

Gayri vekil oldunuz yanınıza gelinmez 

 

Bu böyle devam eder 

Dört yıl, beş yıl boyunca 

Bizlerde hal mi kalır 

Kazık zammı duyunca 
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Alışırız zamlara gün aşırı hafta ay  

Fakirin ekmeğiyle pahalanır şeker, çay  

Eti kasapta görür, ciğer işkembe de yok  

Fakirlerin halinden ne anlasın karnı tok  

Pastırmayı vitrinde almaya para nerde  

Çemene de razıyız görüyoz teknelerde 

 

Yağla balın tadını 

Unutur hale geldik 

Çağ atladık dediler 

Bu sözlere çok güldük 

 

Fakirin çay, şekeri 

Ekmeğinin katığı  

Acı soğanla biber  

Zenginlerin artığı 

Daha saysam biter mi 

Fakirlerin halini  

Sabreyle Şaşkın Veli  
Tutuver şu dilini 

 

-3- 
 

ANKARA’M 

 
Dağı, taşı kapladın  
Benim güzel Ankaram,  

Her milleti topladm,  

Benim güzel Ankaram. 
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Ata'dan yadigarsın,  

Dünya durdukça varsın 

Türk milletine yarsm  

Benim güzel Ankaram. 

 

Tarihi bir kalen var,  

Ziyarete gelen var 

Sende yaşar nazlı yar,  

Benim güzel Ankaram 

 

Heykellidir Ulus'un  

Sen boş değil dolusun  

Anadolu gülüsün  

Benim güzel Ankaram 

 

Sayılmaz semtlerin var  

Bilmem ne dertlerin var  

Ormanlı sırtların var  

Benim güzel Ankaram 

 

Her yerin göze batar  

Ünün cihanı tutar 

Atam da sende yatar  

Benim güzel Ankaram 

 

Türkiye'min başkenti  

Ayrı ayrıdır semti  

 Veli'nin memleketi  

 Benim güzel Ankaram 
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T.C.Mamak Belediye Bşklığı 

BAŞKENT ANKARA 

Halk şairleri şiir yarışması 

Yayımlanabilir eserler, Ankara, 1998 

 

 -4- 
 

BABAN BİLE EL OLUR 
 

Zaman geçer yaz gelir, 

Ağaçlarda gül olur  

Her agaç meyve vermez  

Meyvesiz de dal olur  

 

Kim der bu söze yalan,  

İyilik baki kalan  

Değil teyzenle halan,  

Baban bile el olur 

 

Güzele vermem meyil,  

Divane gönlüm eğil  

Âşığa menzil degil,  

Dağlar bile yol olur  

 

Bize oldu olanlar,  

Böyle kötü planlar  

Yârinden ayrılanlar,  

Bu zamanda dul olur 

 

Yaşın seksen olunca,  

Eller sana gülünce  
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Saçların dökülünce,  

Kafan bile kel olur  

 

Ne canlar gitti nice,  

Heçe emeğim heçe  

Ya gündüz ya bir gece  

Veli'ye de gel olur 

 

 -5- 

ANKARA 
 

Padişah saltanatı  

İzzet ikram görüyor  

İngiliz, Fransızı  

İstanbul' a giriyor 

  

İşte Mustafa Kemal 

Manzarayı çakıyor 

Bandırma vapuruyla 

İstanbul' dan çıkıyor 

 

Yıl dokuz yüz on dokuz 

Mayısın on dokuzu 

Samsun'a ayak bastı 

Vatanın tek yıldızı 

 

Erzurum'a uğradı 

Konuştu dadaşlarla 

Bu vatan kurtulacak 

Elbette savaşlarla 
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Sivas kongresinde 

Son sözünü söyledi 

Türkiye'mi düşmandan 

Kurtaracağız dedi 

 

On sekiz aralıkta 

Sivas'tan ayrılıyor 

Ankara'ya gitmeye 

Orda karar veriyor 

  

Yirmi yedi aralık 

Yıl dokuz yüz on dokuz 

Gölbaşı'ndan Dikmen' e 

Beraber yürüyoruz 

 

Ankara kalesini 

Dikmen'den görüyoruz 

Seslendi Ankara'ya 

İşte biz geliyoruz 

 

Ankara karşıladı 

Kurtarıcı Ata'yı 

Dedi ki bu milletle 

Fet ederiz dünyayı 

 

Bir yanda seğmenler 

Türküler söylüyordu 

Efeler kılıç çekmiş 

Meydanda dönüyordu 
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Milli mücadelenin 

Merkezi bu Ankara 

Elbette kurtulacak 

Güzelim bahtı kara 

 

İşte Anadolu'nun 

Kahraman vatandaşı 

Mehmetçik'le paylaştı 

Hem ekmeği hem aşı 

 

Polatlı'ya yakınca 

Kurdular karargahı 

Milli mücadelenin 

Ankara'ydı dergahı 

 

Düşman Sakarya'ya dek 

Yaka yıka gelmişti 

Güzelim Türkiye'yi 

Padişahtan almıştı 

 

İngiliz, Fransızı  

Dört bir yandan saldırdı  

İmansız, Yunanlı'lar  

Çocukları öldürdü 

 

Bu Kurtuluş Savaşı  

Koyduk der ile başı 

Hücum etti düşmana 

Ana kız vatandaşı 

 

Çakmak ile İnönü 



 159

Orduların başında  

Kan gövdeyi götürdü  

Kurtuluş Savaşında 

 

Bu savaş kurtuluştu  

Top sesleri yükseldi  

Sakarya, Dumlupınar  

Düşmana göğüs gerdi 

 

Sigarasını yaktı  

Kocetepe'ye çıktı  

Güzel Anadolu'ya  

Ata hüzünle baktı 

Can pahası olsa da  

Vatan kurtulacaktı. 

 

Birtek vucut olmuştu  

Lazı, Kürdü, Çerkezi  

Sorumluluk almıştı  

Yedi, yetmiş herkezi 

 

Analar sırtlarıyla 

Top mermesi taşıdı  

Kağnıların peşinde  

Gelen vatandaşıdı 

 

Alevisi, Sünnüsü 

Ser verdiler vatana  

Kükreyince bu millet  

Karşı gelir cihana  
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Çanakkale'den Mehmet  

Hucum etti düşmana  

Türk'ün cengaverliğin  

İlan ettik cihana 

 

Baş komutan Atatürk  

Hedef Akdeniz dedi  

Süngü taktı Mehmetçik  

Vatan diye kükredi 

 

Manisa'dan İzmir' e  

Yürüttük bir taburu  

Zaten kalmamış idi  

Bu milletin saburu 

 

Saymak ile tükenmez  

Atatürk'ün anısı  

Cephaneler taşıdı  

Arabası kağnısı 

 

Savaş sona erince  

Cumhuriyeti kurduk  

Ankara baydat oldu  

Düverlere duyurduk 

 

Seksen iki yıl önce  

Ata'nın kurduğu kent  

Atatürk'e minnettar  

İşte bu asil millet 

 

Veli derki Ankara  
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Benim güzel vatanım  

Taşına toprağına  

Kurban olsun bu canım 

  
 -6- 
 

ENGÜRÜ 

 
Engürü'mü derlerdi  

Yıllar eveli sana  

Nasıl Ankara oldun?  

Hadi bir anlatsana 

 

Gazi Mustafa Kemal  

Sana ayak basınca  

Kamp kurmuş dağlarında  

Polatlı'ya yakınca 

 

Kurtuluş Savaşı'nda  

Ata'ya yar olmuşsun  

Ankara adını sen  

Ta o zaman almışsın 

 

Başkent oluşun böyle  

Meclis sende kurulmuş  

Kahraman Türk Milleti  

Sana sıkı sarılmış 

 

İşte güzel Ankara  

Tarihe böyle geçmiş  
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Şehirlerin içinden  

Atatürk seni seçmiş 

 

Şimdi bu Şaşkın Veli  

Hala sende yaşıyor  

O kadar büyüdün ki  

Seni gören şaşıyor 

 

T.C. Ankara Valiliği (İl Kültür Müdürlüğü) 

Atatürk‘ün Ankara’ya Gelişinin 82. Yıldönümü Anısına 

ANKARA 

Halk Ozanları Şiir Yarışması 

Yayımlanabilir Eserler, Ankara, 2001 

 

 -7- 
 
BULAMADIM 

 
Halimle halleşecek 

bir haldaş bulamadım 

Oturup dertleşecek 

Öz kardeş bulamadım. 

 

Gel deyince gelecek 

Biraz yüze gülecek 

dertlerimi bölecek 

Can yoldaş bulmadım. 

 

Benden yaz geçmeyecek 

Usanıp kaçmayacak. 
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Ele sır açmayacak 

Bir sırdaş bulamadım. 

 

Veli sevgiler gerçek 

Çoktur paha biçecek. 

Canımdan da geçecek 

Sadık eş bulamadım. 

 

 -8- 

 

KINA YAKIN ELİNE 
 
Dinin imanın da yok  

Kuru lafa karnım tok 

Senin gönlün havalı  

Çünkü sevenlerin çok 

 

Güvencimi yetirdin  

Dertlerimi artırdın 

Görüyorsun halimi 

Beni yedin bitirdin  

 

Böyle sevgi mi olur  

Sitem eyleme n’olur 

Bir can bir canı sevse  

Arar arar da bulur 

 

Bak Veli’nin haline  

Alma bari diline 

Ben bu dertten ölürsem  

Kınalar yak eline 
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 -9- 
 

BEKLEDİM 

 

Şimdi aklım başımda  

Çok ağrıdı dişim de 

Daha üç beş yaşımda 

Sokakları bekledim 

 

Zaman geçti arada 

Okuyordum orada 

İlkokulda sırada 

Öğretmeni bekledim 

 

Okulu bitirince 

Bak bendeki sevince 

Ağam beni dövünce 

Tarlalarda bekledim 

 

Aylar yıllar dolunca 

Akıl başa gelince 

Deli kanlı olunca 

Sevdiğimi bekledim 

 

Gelip çattı askerlik 

Dedim ki bu da erlik  

İçtimadaydı birlik 

Subayları bekledim 

 

Eğitime gitmeden 

Silahları çatmadan 
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Daha günüm bitmeden 

Teskereyi bekledim 

 

Düşündüm ince ince 

Hür olmuşudum bence 

Terhis olup gidince 

Eşi dostu bekledim 

 

Yemek vakti duyulmuş 

Aç çocuklar oturmuş 

Avrat sofrayı kurmuş 

Çorbayı çok bekledim 

 

Ters döndü bütün işim  

Sonu kötü gidişin  

Bir işe girmek için 

İş bulmayı bekledim 

 

Beylere dedim aman  

Yaman el oğlu yaman  

Boş kalınca çok zaman  

Kahvaneyi bekledim 

 

Bir torpil bulacaktım 

Ona da yoktu vaktim  

İşe başlayacaktım 

Bir imzayı bekledim 

 

Resmi işin nankörü 

Yürü be düzen yürü 
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Oldum makam şoförü 

Müdür beyi bekledim 

 

Bu rüzgar böyle esmiş 

Evlat babaya küsmüş 

Trafik yolu kesmiş 

Yollarda çok bekledim 

 

Hasta oldum nedense 

Çocuklar düştü yasa 

Geldim acil servise 

Doktorları bekledim 

 

Yüzü güler mi açın 

Bu kuyruklarda niçin 

Bir kilo kıyma için 

Et balığı bekledim 

 

Bir alaydım maaşımı 

Bilir idim işimi 

Biraz sıktım dişimi 

Ay başını bekledim 

 

Sözü geçiyor piçin 

Bu devir böyle niçin 

Yarım ton kömür için 

Depolarda bekledim 

 

Kışın buzlu karında  

Yazın sıcaklarında 
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Dolmuş duraklarında 

Kuyrukta çok bekledim 

 

Dolmuş fiyat artırdı 

EGO ucuz götürdü 

Erken gelen oturdu 

Ayakta çok bekledim 

 

Veli der ki darıldım 

Partilere sarıldım 

Kuyruklarda yoruldum 

Ucuzluğu bekledim 
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SEKİZ (8) HECELİ ŞİİRLER  
 

 -10- 
 
ÇALAN ÇALANA 
 

Ağlanacak halimiz var 

Bakıyom gülen gülene 

Birlik için çağrımız var 

Milleti bölen bölene 

 

Bir çıkar peşine düştük 

Beleş nerde ora koştuk 

Yağcılıkla kurduk dostluk 

Söylesin bilen bilene 

 

Susurluk bile kapandı 

Lambalar boşuna yandı 

Halk davayı sürer sandı 

Dönüştü pilan pilana 

 

Hortumcular hep kurtuldu 

Çünkü onlar kılıf buldu 

Böyle batırdılar yurdu 

Beytülden çalan çalana 

 

Biz sığındık üçe, beşe 

Millette kalmadı neşe 

Şaşkın Veli yazma boşa  

Karıştı talan talana 
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 -11- 
 
NE MERHABA 

 

Kulların öyle değişti 

Ne selam var ne merhaba 

Kağnı maziye karıştı 

Ne fayton var ne araba 

 

Ademden kalmıştı saban 

Hani nerde tırmık yaban 

Mutluydu dağdaki çoban 

Gerek duymazdı şaraba 

 

Diyorlar dünya değişti 

Gördüm sokakta sevişti 

Ayıptır dedim dövüştü 

İnancı yoktur Turaba 

 

Düşünüp daldın derine  

Kin var sevginin yerine 

Söver yerine yerine 

Ağzı dilinden haraba 

 

Medeni millet deniyor 

Güçlü güçsüzü yeniyor 

Sevgi, saygı tükeniyor 

Veli düştü ızdıraba 

 
   
 



 170

-12- 
 
BENİM GİBİ 

 

Yavrum, kuzum gülme bana 

Sen de benim gibi olun 

Bu bi doğru sözdür sana 

Sende benim gibi olun 

 

Yaşlanınca bel bükülür 

Kocayınca diş dökülür 

İnsan yaşar sonra ölür 

Sen de benim gibi olun 

 

Bu gençliğin çabuk geçer 

Güzelliğin bir gün uçar 

Kocayınca kalın naçar 

Sen de benim gibi olun 

 

İnsan yaşlanınca bunar 

Dünyayı ölümsüz sanar 

Oğlun kızın seni kınar 

Sen de benim gibi olun 

 

Bu şaşkın Veli’de gençti 

Onun için dünya heçti 

Deli gençlik geldi geçti 

Sen de benim gibi olun 
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 -13- 
 
GELMESİN 1979 

 

Analar kan ağlıyordu 

Gitsin gelmesin o günler 

Gençler yolum bağlıyordu 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Sağ, sola bölünmüştük 

Rengimizden bilinmiştik 

Dış devlette gülünmüştük 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Emmi, dayı, kardaş bile 

Kurşun atıyorduk hele 

Aldıran yoktu bu hale 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Hem öldürüp, ölüyorduk 

Öldürünce gülüyorduk 

Suçluları biliyorduk 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Parsel parsel cadde sokak 

Taksim edilmişti mutlak 

Her an tetikteydi silah 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Duvarlar hep yazı idi 

Mao Lenin sözü idi 
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Başbuğu da bir sızı idi 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Emir verirdi hainler 

Öldürüldü onlar, binler 

Hiçe yazarlar hakimler 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Gece yasak idi sokak 

Kapın çalınırdı mutlak  

Uyku haram nerde yatak 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Bölünmüştü bütün millet  

Alevi sünnisi elbet 

Medet bekliyorduk medet 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Olaylar Çorum, Maraş’ta 

Ölüm saçtılar genç yaşta 

O körpe yavrular işte 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Kapanıyordu okullar 

Tutulmuştu cadde yollar 

Sanki biz devletiz derler 

Gitsin gelmesin o günler 

 

On iki Eylül’de paşa 

Yeter dedi bu savaşa 
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Askerinle binler yaşa 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Kurtulduk ecel elinden 

Kominizm, faşizmden 

Kurduk düzeni yeniden 

Gitsin gelmesin o günler 

 

Veli der ki bu milleti  

Bölmüş idi elin iti 

Sonumuz olurdu kötü 

Gitsin gelmesin o günler 
 

 -14- 
 
KADINIM 
 

Kuş misali yuva yapar 

Benim çilekeş kadınım 

Çocuklarıma o bakar 

Benim çilekeş kadınım 

 

Evladı onun canıdır 

Damarındaki kanıdır 

Sanki beyi sübhanıdır 

Benim çilekeş kadınım 

 

Bilir geçim tasasını 

Çocukların husasını 

Mutlu bilir yuvasını  

Benim çilekeş kadınım 
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Evde kendine iş arar 

Yemek yapar sofra kurar 

İstemez olmasın zarar 

Benim çilekeş kadınım 

 

Bir dakka işsiz duramaz 

Kimseye hesap soramaz 

Yağlı yavan da aramaz 

Benim çilekeş kadınım 

 

Odun kırar tezek eder 

Gün olur davar da güder 

Yorulunca der ki kader 

Benim çilekeş kadınım 

 

Veli der evin direği  

Odur yuvanın gereği 

Yufkadır kadın yüreği 

Benim çilekeş kadınım 

 

-15- 
 
İŞTE BAYRAM GELİYORDU 
 

Sırtında bir çile yükü 

Bizim Bayram geliyordu 

Yırtık pabucunun teki 

Çorabıyla yürüyordu 

Alem onu görüyordu 
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Geliyordu yavaş yavaş 

Yaşam için verir savaş 

Bu bizim Bayram’dır kardaş 

Çöpten ekmek alıyordu 

Yokluk belin kırıyordu 

 

Pislik olmuş üstü başı 

Uzamış sakal tıraşı 

Belki kırkta yoktur yaşı 

Varillere dalıyordu 

Onu gören gülüyordu 

 

Bilmem kim koymuş adını 

Almamış dünya tadını 

Ne evlat var ne kadını 

Bayram yanlız duruyordu 

Alem onu görüyordu 

 

Ne sağa ne sola sapmış 

Vatan görevini yapmış 

Fakirlik onu kocatmış 

İşsizliği biliyordu 

Çöplüklere dalıyordu 

 

Ne şeker ne kurbanı var 

Felek ona olammış yar 

İnsanlardan kaçar diyar 

Çünkü alem gülüyordu 

Bayram bunu biliyordu 
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Veli der bu nasıl bayram 

Hem garip hem usul bayram 

Çık bir dala asıl bayram 

Bizim Bayram ölüyordu 

Alem onu görüyordu 

 

-16- 

 

OZANLAR  

 

Haksızlara şiir yazan 

Bunlar halkın ozanları 

Ağaya patrona kızan 

Bunlar halkın ozanları 

 

Halkın derdi benim derdim 

Ben halkıma gönül verdim 

İhsani, Mahsuni, gördüm 

Bunlar halkın ozanları 

 

Âşık başka, ozan başka 

Ben de ozan olsam keşke 

Veysel gibi düşsem aşka 

Bunlar halkın ozanları 

 

Bizde ozan bizde azar 

Cahil yazarlara kızar 

Yaralarım ondan azar 

Bunlar halkın ozanları 
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Veli’m sefil halk ozanı 

Kim ister bozuk düzeni 

Bilirler halkı ezeni 

Bunlar halkın ozanları 
 

-17- 
 

NE YAPTI 
 

İçinizde kinciniz var 

Kalbinizde sancınız var  

Atatürk’e hıncınız var 

Atatürk size ne yaptı 

 

Arkanızda yobaz güç mü 

Sizi yönlendiren piç mi 

Aydın olmak sizce suç mu 

Aksoy’lar size ne yaptı 

 

Ozan söyler çalar sazı 

Millet dinler her avazı 

Söylesene din yobazı 

Üçok’lar size ne yaptı 

 

Kimdir katillerin başı 

Ölenler hep büyük kişi 

Gastecilik onun işi 

İpekçi size ne yaptı 

 

Tükürsünler yüzünüze 

Nalet olsun hepinize 



 178

Bu zulumlar nedir bize 

Mumcu’lar size ne yaptı 

 

Dünya geniş kime kalır 

Eden ettiğini bulur 

Nedendir hep aydın ölür 

Yazarlar size ne yaptı 

 

Laiklik yurdun temeli 

Hür yaşamaktır emeli 

Hainlere tuu demeli 

Kışlalı size ne yaptı 

 

Şaşkın Veli rahmet diler 

Dünya halimize güler 

Söyleyiniz be katiller 

Muallimler size ne yaptı 

 
-18- 

 
PİR SULTAN TORUNLARI 
 

Aşık Veysel diyarından 

Pir Sultan torunu gelmiş 

Haber vermeye yarından 

Pir Sultan torunu gelmiş 

 

Anam bacım kızlarıyla 

Davul zurna sazlarıyla 

Koca Haydar sözleriyle 

Pir Sultan torunu gelmiş 



 179

 

Karaşar’a seslenmeye 

Köroğluna yaslanmaya 

Devrimleri üslenmeye 

Pir Sultan torunu gelmiş 

 

Şaşkın Veli kutlar sizi 

Memnun eylediniz bizi 

Atatürk’çü oğlu kızı 

Pir Sultan torunu gelmiş 

 

-19- 
 

OZANLARIMIZI ANIYORUZ 
 
Hacı Bektaş Mevlana'yı  

Biz onları anıyoruz  

Göçüp giden evliyayı  

Biz onları anıyoruz  

 

Hani Yunus, hani Taptuk  

Dertli varken bizler yoktuk  

Harabi nutkundan ürktük  

Biz onları anıyoruz  

 

Enel hak der Hallaç Mansur  

Sözlerinde yoktur kusur  

Ozan olan olur cesur 

Biz onları anıyoruz  
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Nesimi'leri yüzmüşler  

Ozanmış bütün ermişler  

Kul Himmet gibi dervişler  

Biz onları anıyoruz  

 

Abdal Musa, Pir Sultanlar  

Bize ışık tutan onlar  

Hasandede gibi canlar  

Biz onları anıyoruz 

 

Balyoz gibi Köroğlu'nu  

Bizleriz onun torunu  

Aydınlık için yarını  

Biz onları anıyoruz 

 

Karacaoğlan, Emrah'ları  

Her âşığın vardır yâri  

Bu vatan ozan diyarı  

Biz onları anıyoruz 

 

Nice Mecnun, nice Ferhat  

Sayılmaz dertlerim kat kat  

Veysel baba huzurlu yat  

Biz onları anıyoruz 

 

Analım Nazım Hikmet'i  

Çok çekti sıla hasreti  

Dadaloğlu'yla Mihneti  

Biz onları anıyoruz 
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Sulari'yi Alizzeti  

Ozanların var kıymeti  

Feyzullah'ı, Kul Ahmet'i  

Biz onları anıyoruz  

 

Mahzuni Şerif yılmadı  

Doğruluktan ayrılmadı  

Tarihe yazıldı adı 

Biz onları anıyoruz 

 

Anam, bacım, teyzem, halam  

Kerem Sala Mahmut Sağlam  

Murtaza Yalçın’a selam 

Biz onları anıyoruz 

 

Otuz yedi can yaktılar  

Yakıp seyrine baktılar 

Hep aydınlıktan korktular  

Biz onları anıyoruz 

 

Şaşkın Veli der Daimi  

Akarsu ile Nesimi  

Karababa ve Yoksuli  

Biz onları anıyoruz 

 

-20- 
 

VAZGEÇEMEM 

 

Benden uzaklara kaçsan  

Yine senden vazgeçemem  
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Dağa değil, göğe uçsan  

Yine senden vazgeçemem  

 

Beni bir tek pula satsan  

Her gördüğün yerde çatsan  

Hançer değil, kurşun atsan  

Yine senden vazgeçemem 

 

Aleyhimde atıp tutsan  

Her yerde lafımı etsen 

Türkiye'mden bile gitsen 

Yine senden vazgeçemem 

 

Sefa değil çeksen çile  

Gitsen bile kötü yola  

Öldüğünü duysam bile  

Yine senden vazgeçemem  

 

Mezarını bilmesem de  

Ziyarete gelmesem de 

Veli der ki ölmesem de   

Yine senden vazgeçemem 
 

-21- 

 
KIZARIM 
 
Haksız kazanç yürütene  

Öylesine kızarım ha  

Yaş ağacı kurutana  

Öylesine kızarım ha 
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Asık surat gülmeyene  

Komşu hakkı bilmeyene  

Hak selamı vermeyene  

Öylesine kızarım ha 

 

Gözü varsa el malında  

Ağacında ve dalında  

Bahçesindeki gülünde  

Öylesine kızarım ha 

 

Veli'm bilmiyorsa halden  

Öç alınmaz ağaç, daldan  

Farkı yokmuş onun maldan  

Öylesine kızarım ha   
 
-22- 

 
MEMUR  

 

Hey devletin memurları  

Biz varız ki siz varsınız  

Yüzü gülmez yavruları 

Biz varız ki siz varsınız 

 

Biz olmasak olmazdınız  

Başımıza gelmezdiniz  

Maaş bile almazdınız 

Biz varız ki siz varsınız 
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Babandan mı kaldı masa  

Çalım satarsın herkese  

Haklı vatandaş ne dese 

Biz varız ki siz varsınız 

 

Memurundan müdürüne  

Odacıdan şöförüne  

Halkı üzenler sürüne 

Biz varız ki siz varsınız 

 

Adaletli çalış Veli  
Memurdun yıllar evveli  

Ayırım yapma hey deli 

Biz varız ki siz varsınız 
 
-23- 

 

NEFİS  
 

Seni sıyırıp yakamdan  

Atamadım kötü nefis 

Neler dedirtin arkamdan  

Yutamadım kötü nefis 

 

Rezil ettin şu aleme  

Düşürdün beni eleme  

Sonum yanaştı ölüme 

Yetemedim kötü nefis 

 

Daim havalarda gözün  

Kızarmadı miskin yüzün 
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Sana geçirip de sözüm 

Çatamadım kötü nefis 

 

Çok şeyler geçti başından 

Utan gayri şu yaşından  

Galip çıktın savaşından 

Ütemedim kötü nefis 

 

Veli’m güvenmem varlığa 

Lüzum yoktur pazarlığa  

Ölmeden şu mezarlığa 

Yatamadın kötü nefis 
 

-24- 
 
ARAMAZ Kİ  
 

Adem oğlu kocayınca 
Hiçbir işe yaramaz ki  

Sürünse de şurda burda 

Felek bile aramaz ki 

 

Düşüyor ele eteğe 

Alışkın değil köteğe 

Yaşlılık denen batağa 

Düşmüş geri gelemez ki 

 

İhtiyar kahrı çekilmez 

Buruşmuş yüze bakılmaz 

Halkın içine sokulmaz 

Elden bir şey soramaz ki 
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Hele yüzden nur kaçınca 

Yadlara avuç açınca 

Sapıtıyor yaş geçince 

Eşi, dostu bilemez ki 

 

İnsanoğlu çile çekti 

Nicelere boyun büktü 

Şaşkın Veli şimdi çöktü 

Çaresini bulamaz ki 
 

-25- 
 

ALLAH BELASINI  
 

Can yakıyorsa bir kişi  

Allah versin belasını  

Onun yok bizimle işi  

Allah versin belasını 

 

Soyuyorsa milletini  

Yoktur imanıyla dini  

Aklasa da o kendini  

Allah versin belasını 

 

Hele hortumladı ise  

Doymaz o dünyayı yese  

Kim koymuş onu meclise  

Allah versin belasını 
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Olanları millet duydu  

Edecekleri de buydu  

Baba evladını soydu  

Allah versin belasını 

 

Derince kuyu kazmışlar  

Yiyip içip de azmışlar  

Millete niye kızmışlar  

Allah versin belasını 

 

Korkar oldu Şaşkın Veli'm  

Nedir bu yapılan zulüm  

Domuzun bağıyla ölüm  

Allah versin belasını 
 

-26- 
 

ŞEHRE GÖÇ 
 
Hanelerin çoğu boştur 

Köylüm, şehire göçeli 

Tütmez baca, bu ne iştir 

Köylüm, şehire göçeli 

 

Koca dağlar ıssız kaldı 

Ne koyun ne kuzu geldi 

Eski çobanlar da öldü 

Köylüm, şehire göçeli 

 

Tarlalar hiç ekilmiyor  

Ot biçilip çekilmiyor 
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Bahçeye dal dikilmiyor 

Köylüm, şehire göçeli 

 

Al tayları besleyen yok 

Gelin atı süsleyen yok 

Ağalık da taslayan yok 

Köylüm, şehire göçeli 

 

Ahlat, armut etmiyorlar 

Dağda gezek gütmüyorlar 

Yaylalara gitmiyorlar 

Köylüm, şehire göçeli 

 

Veli'm şaşar böyle işe 

Gör neler gelecek başa  

Emekleri gider boşa 

Köylüm, şehire göçeli 

 

-27- 
 
BEN GÜNAHTA 
 
Dedim sevdim inan seni  

Ben gönlünü çalmam dedi  

Öyle ise bırak beni  

Tuttu elim salmam dedi 

 

Dedim aran nasıl Hakla  

Der sevgini kalpte sakla  

Dedim sen de beni yokla  

Gören olur, gelmem dedi 
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Dedim aşka yanar mısın  

Dedi beni sınar mısın  

Dedim sözden döner misin  

Kendimi de bilmem dedi 

 

Dedim aldatanlar ölsün  

Dedi sevdayı kim bilsin 

Dedim biraz yüzün gülsün  

Ta ezelden gülmem dedi  

 

Dedim benzin bak sarardı  

Dedi beni sevdan sardı  

Dedim gözlerin yaşardı  

Varsın aksın silmem dedi  

 

Dedim var sinemde yara  

Dedi yaranı ben sara  

Dedim sen de beni ara  

Sen gelesin gelmem dedi 

 

Dedim aşk badesin doldur  

Dedi doldurmuşum kaldır  

Dedim Veli'yi sen öldür  

Ben günahta kalmam dedi 

 
 
 

 
 
 



 190

-28- 
 
İŞTE BAYRAM GELDİ GEÇTİ 

 

Eller gülüp biz ağlarken 

İşte bayram geldi geçti 

Analar saçın yolarken 

İşte bayram geldi geçti 

 

İşçiler maaş almadan 

Memur bir tıraş olmadan 

Çocuklar arfe bilmeden 

İşte bayram geldi geçti 

 

Sağcı, solcu olduk neden 

Barışı görsek ölmeden 

Şu ortam bir düzelmeden 

İşte bayram geldi geçti 

 
İnsanda kalmamış gurur 

Gençler birbirini vurur 

Şaşkın Veli mahzun durur 

İşte bayram geldi geçti 

 

-29- 
 
İMANSIZ 
 

Yalvarırım yüce tanrım 

İmansıza yoldaş etme 

Aç kalsa da benim karnım 
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İmansıza yoldaş etme 

 

Olmasa da param pulum 

Tutulsa da azım dilim 

Hep kapansa bütün yolum 

İmansıza yoldaş etme 

 

Bekar kalsam yetmiş sene 

Muhtaç etme beni ona 

Yalvarırım rabbim sana 

İmansıza yoldaş etme 

 

İmansızın kalbi katı 

Zengin olsa huyu kötü 

İstemem olsa da atı 

İmansıza yoldaş etme 

 

Şaşkın Veli sözü kısalt  

İmansızlar olur fesat 

Karın ise dışarı at 

İmansıza yoldaş etme 

 

-30- 
 

BİLMESİNLER 
 

Geceler gel görüşelim 

Görmesinler, bilmesinler 

Tenhalarda buluşalım 

Görmesinler, bilmesinler 
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Ger seninle düşek yola 

Kolunu boynuma dola 

Görürlerse düşen dile 

Görmesinler, bilmesinler 

 

Kolunu boynuma uzat 

Aç sineni sineme yat 

İster ise bitsin hayat 

Görmesinler, bilmesinler 

 

Aşkın şarabın içersen 

İçip kendinden geçersen 

Beyaz gerdanı açarsan 

Görmesinler, bilmesinler 

 

Veli der seni özlerim 

Gelir diye yol gözlerim 

Elden alemden gizlerim 

Görmesinler, bilmesinler 

 

-31- 
 

OLSAM 
 

Ben bir kara toprak olsam 

Pulluk saban eşse beni 

Tarla taban bahçe olsam 

Kazma kürek deşse beni 

 

Çimen olsam körpe körpe 

Mallar yese sere serpe 
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Nimet olsam ekin arpa 

Orak tırpan biçse beni 

 

Kimse çekmez olsam kahır 

Köy kasaba ille şehir 

Dere olsam ırmak, nehir 

Köprü kurup geçse beni 

 

Dağların sümbülü olsam 

Bağların bülbülü olsam 

Her çalının gülü olsam 

Koparıp da kaçsa beni 

 

Yaradanın kulu olsam 

Doğru giden yolu olsam 

Yine şaşkın Veli olsam 

Yâr kendine seçse beni 

 
-32- 

 
YOL GÖRÜNDÜ 
 

Köhne ışık gaz lambası 

Uzaktan bir köy göründü 

Duydum köpeklerin sesi 

Uzaktan bir köy göründü 

 

Babam atlı ben yayaydım 

Yollar çamur düşüp kaydım 

Yoruldum köye varaydım 

Çalı çırpı dev göründü 
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Nice çetin dağlar aştık 

Karanlıkta yolu şaştık 

Köpeklerle çok uğraştık 

Elde fener bey göründü 

 

Sordu nerden nere gider 

Cevap verdi ona peder 

Ağa eve buyurun der 

Yemek yedik çay göründü 

 

Ağa bizi ağırladı 

Atlara torba bağladı 

Sabahleyin uğurladı 

Gayrı bize yol göründü 

 

Şaşkın Veli gezdi gurbet 

Beyler ile ettik sohbet 

Yola revan olduk elbet 

Dağı aştık bel göründü 

 

-33- 
 
NEYDİ 

 

O yâr bizden selam kesti 

Bilemedim suçum neydi 

Sanki bir sam yeli esti 

Dalımı kolumu eydi 

 

 



 195

Vatanımı unutturdun  

Zehri bal diye yutturdun 

Elimden kime tutturdun 

Onun edeceği buydu 

 

Şaşkın Veli biçaredir 

Sevdadan mı bilmem nedir 

Ölürsem sebebim odur 

Beni yareleyip koydu 

 

-34- 
 

AĞLADI 

 

Benim şu perişan hale 

Kalbi katı kul ağladı 

Yaren yoldaş güldü geçti 

Dostlar değil el ağladı 

 

Yönün döndü bütün dostlar  

Silinse de kalır paslar 

Derya oldu akan yaşlar 

Irmak çoştu sel ağladı 

 

Onulmaz bu derdi çeken  

Ayrılık belimi büken 

Yüce dağlar aşar iken 

Dere, tepe yol ağladı 

 

Derdi çekmeyenler bilmez 

Aşığın sözleri ölmez 
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Gölgesiz hiç ağaç olmaz 

Rüzgar esti dal ağladı 

 

Veli koydu yoluna ser 

Gönül sevdiğine küser 

Başımdan hiç gitmez eser 

Dere tepe bel ağladı 

 

-35- 

 

HANİ 
 

Seni bire çarkı felek 

Kurdurduğun hülya hani 

Sana da geçmiyor dilek 

Gösterdiğin rüya hani 

 

Hülyalarım sanki gerçek  

Var mı vuslata erecek 

Hallerimi kim soracak 

Dertlerime deva hani 

 

Şaşkın Veli hevesini  

Gayrı aldı havasını 

Felek yıktı yuvasını 

Suçlu nerde dava hani 
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-36- 
 

DÜZEN ESKİ 

 
Yıllar önce ellilerde 

Amerika girdi yurda 

Çok partili dönemlerde 

Düzen eski, ezen yeni 

  

Bilmiyorduk dolar, markı 

Döndü Amerika çarkı 

Partilerin yok bir farkı 

Düzen eski, ezen yeni 

 

Silindi Türk’ün parası 

Nerde kuruşu, lirası 

Borçlandırdı kör olası 

Düzen eski, ezen yeni 

 

Liramız altına eşti 

Ata binen dağlar aştı 

Dış ülkeler bile şaştı 

Düzen eski, ezen yeni 

 

Nerden nerelere geldik 

Dış devlete borçlu kaldık 

Kuruş kaymayı da sildik 

Düzen eski, ezen yeni 

 

Güzel vatanı terk ettik 

Almanlara işçi gittik 
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Gurbet elde yanıp bittik 

Düzen eski, ezen yeni 

 

Sabredemez söyler Veli  
On para vardı ezeli 

Geçmişi bilmeyen deli 

Düzen eski, ezen yeni 

 

-37- 

 
VEYSEL BABA’YA 
 
Huzurlu yat Veysel Baba  

Dostlar sizi hatırlıyor 

Bütün dostlara merhaba 

Dostlar sizi hatırlıyor 

 

Hele bakın şu Sivas’a  

Halkımı düşürdü yasa 

Düğün bayram da olmasa 

Dostlar sizi hatırlıyor 

 

Pir Sultan Abdal’ım gelsin 

Varsın Sivas canlar alsın 

Davamız divana kalsın 

Dostlar sizi hatırlıyor 

 

Zalimsin Sivas zalim 

Nedir insanlığa zulüm 

Ateş ile geldi ölüm 

Dostlar sizi hatırlıyor 
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Benzini döktüler yandı 

Yananlar elbet insandı 

Kafirler kimlere kandı 

Dostlar sizi hatırlıyor 

 

Veli der ki be hey sersem 

Azdır size ne söylesem 

Zalim insanlara küsem 

Dostlar sizi hatırlıyor 

 

-38- 
 
ÇÖKÜNCE GEL 

 
Hele bir yol ay kavuşsun  

Karanlıklar çökünce gel 

Anan baban yatsın hele 

Ay buluta çıkınca gel 

 

Eğer fırsat bulamassan  

Ben beklerim gelemessen 

Saat kaçtır bilemessen 

Şafak yeri sökünce gel 

 

Yatmış isen yataktan kalk 

Balkonun lambasını yak 

Pencereden eğilde bak 

Sigaramı yakınca gel 

 

Kapınıza dek gelirim 

Çok içer serhoş olurum 
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Yatar eşikte kalırım 

Şişeleri dökünce gel 

 

Beklemem sabah olunca 

Görürler güneş doğunca 

Veli’yi ordan kovunca 

Al kanları akınca gel 

 

-39- 

 
PİRİM 
 

Vasıl oldum emeline 

Güzel pirim sana şükür 

Kapıldım aşkın seline 

Güzel pirim sana şükür 

 

Nasip ettin durdum dara  

Yönümü döndüm didara 

Kurban olayım Haydar’a  

Güzel pirim sana şükür 

 

Uzak yoldan sana geldim 

Gah ağladım gahi güldüm 

Derdimin dermanın buldum 

Güzel pirim sana şükür 

 

İsterdim dergâhın görmek 

Eşiğine yüzüm sürmek 

Kolay mı vuslata ermek 

Güzel pirim sana şükür 
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Pirin çeşmesinden içtim 

Derdimi aleme açtım 

Veli der ki serden geçtim  

Güzel pirim sana şükür 

 

-40- 
 

BİZDEN DEĞİL 
 

Sözü özünü tutmazsa 

O hain de bizden değil. 

Vaazın kendi yapmazsa 

O hain de bizden değil. 

 

El malına göz koymuşsa 

Fakirin evin soymuşsa 

Tatlı cana da kıymışsa 

O hain de bizden değil... 

 

Allah, Kur’an bilmiyorsa, 

Miskin yüzü gülmüyorsa. 

Nasihatten almıyorsa. 

O hain de bizden değil. 

 

Hile ise işi gücü. 

Doyurmamışsa bir açı, 

Beytullah’ta olsa hacı 

O hain de bizden değil. 

 

Çalışmadan kazanırsa 

Sükseliğe özenirse 
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Saraylarda bezenirse 

O hain de bizden değil 

 

Kıymış ise birkaç camı 

Kem bakarsa sana bana 

Lanet okuyorum ona 

O hain de bizden değil. 

 

Milletimizi bölmüşse 

Gizli gizli de gülmüşse 

Fakir halkı sömürmüşse 

O hain de bizden değil. 

 

Veli yalan atıyorsa 

Vatanını satıyorsa 

Maaş alıp yatıyorsa 

O hain de bizden değil. 

 

-41- 
 

BİZİM DERELER 
 
Dolanı dolanı akar 

Bizim dereler dereler 

Bulanı bulanı akar 

Yazın dereler dereler. 

 

Suyu gelir çam kökünden 

İçemezsin köpüğünden 

Geçer köyümün böğründen 

Uzun dereler dereler. 
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Sakızlı çamın özünden 

Geçer yaylanın düzünden 

Köyün gelini kızından 

Bezer dereler dereler. 

 

Başı yayla sonu ova 

Taşar suyun kova kova 

Nice nice başka köye 

Gezer dereler dereler. 

 

Veli söyler derelere 

Değme sızlar yaralara. 

İlkbaharda oralara 

Sızar dereler dereler. 

 

-42- 

 

GELMEDİ 
 

Hafta bitti ay ekledim 

Gelir diye çok bekledim 

Yollarını gözetledim 

Bilmem neden gelmedi yar? 

Yoksa başka sebep mi var? 

 

Güz geçince geldi kışlar 

Gazel döktü hep ağaçlar 

Duydu bunu dağlar taşlar 

Bilmem niçin gelmedi yar? 

Yoksa başka sebep mi var? 
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Deli gücükle zemheri 

Kışın en şiddetli yeri 

Bir hoş günde gelse bari 

Bilmem neden gelmedi yar? 

Yoksa başka sebep mi var? 

 

Dallar açtı çiçeğini 

Cemre döktü böceğini 

Söylemiş geleceğini 

Acep neden gelmedi yâr? 

Yoksa başka sebep mi var? 

 

Dört mevsimin hepsi geçti 

On iki ay sene aştı 

Gelse bile tadı kaçtı 

Bilmem neden gelmedi yâr? 

Yoksa başka sebep mi var? 

 

Veli der ki soldu güller 

Umut ile yaşar kullar 

Görmeyeli geçti yıllar 

Bilmem neden gelmedi yâr? 

Yoksa başka sebep mi var? 

 

-43- 
 

GÖNÜL 

 
Şu karşıki karlı dağı 

Gönül gidip gezmek ister 
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Esen yele karışıp da  

Havalarda tozmak ister 

 

Kışın soğuk günlerinde 

Esen yelin önlerinde 

Zemherinin donlarında 

Ayazları bozmak ister  

 

Çalkalanıp havalarda  

Kavrulup da tavalarda  

Su olup da kovalarda  

Deryaları yüzmek ister 

 

Yazın havalar hoş olur  

Dağlar keklikle kuş olur  

Veli’m bazı sarhoş olur 

Dost evinde sızmak ister 

 

-44- 
 

OLUN 
 

Güzel yavrum gülme bana. 

Sen de benim gibi olun, 

Bu bir nasihattir sana, 

Sen de benim gibi olun. 

 

Yaşlanınca bel bükülür, 

Kocayınca diş dökülür. 

Doğal büyür sonra ölür, 

Sen de benim gibi olun. 
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Bu gençliğin çabuk geçer, 

Güzelliğin senden uçar, 

Kocayınca kalın naçar. 

Sen de benim gibi olun. 

 

Dünyayı ölümsüz sanar, 

İnsan yaşlanınca bunar, 

Oğlun kızın seni kınar. 

Sen de benim gibi olun. 

 

Bu Şaşkın Veli de gençti. 

Onun için dünya hiçti. 

Deli gençlik geldi geçti. 

Sen de benim gibi olun. 

 

-45- 

 

ÖĞRETMENİM 
 
Okuyup yazılır mıydı? 

Öğretmenler olmasaydı? 

Dünya hiç gezilir miydi? 

Öğretmenler olmasaydı? 

 

Uzak yakın bilinmezdi, 

Küreyi arz bulunmazdı. 

Ele kalem alınmazdı 

Öğretmenler olmasaydı. 
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Mimarlar nerden çıkardı? 

Nehirler boşa akardı 

Kitaplara kim bakardı? 

Öğretmenler olmasaydı. 

 

Dünyanın hali n’olurdu? 

Derde deva kim bulurdu? 

Hasta doktorsuz kalırdı 

Öğretmenler olmasaydı. 

 

Canlı doğmadan ölürdü 

Sevgiyi kimler bilirdi? 

Uçak füze mi olurdu? 

Öğretmenler olmasaydı. 

 

Hâkim savcının kanaati 

Saygı duyar doğu batı 

Kim öğretirdi sanatı? 

Öğretmenler olmasaydı. 

 

Cahil insanlar kızardı 

Kavga savaşlar uzardı 

Tarihleri kim yazardı? 

Öğretmenler olmasaydı. 

 

Atatürk der mürşit ilim, 

Okumakla olur bilim, 

Cahil kalacaktı Veli’m 

Öğretmenler olmasaydı. 
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-46- 
 
SABIR 

 
Sabırlı olalım beyler 

Daha umut tükenmedi 

Sıkılsın yine kemerler 

Daha umut tükenmedi 

 

İmefeli kotarelli 

Onların niyeti belli 

İnananlar yüzde elli 

Daha umut tükenmedi 

 

Bu kaçıncı çakılmamız 

Limon gibi sıkılmamız 

Mümkün değil yıkılmamız 

Daha umut tükenmedi. 

 

Beş yüz elli aydın kişi 

Birleşelim erkek dişi 

Sağlam tutalım bu işi 

Daha umut tükenmedi. 

 

Veli büyük telaşımız 

Zaten yavandı aşımız 

Yandı kurumuz yaşımız 

Daha umut tükenmedi 
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-47- 
 

SARILIR 

 
Rüzgar eser dal kımıldar 

Güller güllere sarılır 

Âşık çalar tel kımıldar 

Teller tellere sarılır. 

 

Yazın taşar küçük dere 

Yüzün yere süre süre 

Gider varacağı yere 

Seller sellere sarılır 

 

Hep varlıklar eşleşince  

Kanar yarayı deşince 

Iki gönül birleşince 

Kollar bellere sarılır 

 

Veli’m andı vakit erken 

Saramadı fırsat varken 

Kumru gibi sevişirken 

Diller dillere sarılır 

 

-48- 
 

YARASI 
 

Her bir yanı halı gibi 

Bizim orası orası, 
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İlkbaharda taşkın akar 

Ufak deresi deresi. 

 

Kaştan duman çekilince 

Nallı kaşa çıkılınca. 

Karaşar’a bakılınca 

Yakın arası arası. 

 

Mayıs Hızır İlyas ayı 

Gönül hep arzular köyü. 

Çok özledim yayla deyi 

Şimdi sırası sırası 

 

Yaşamaya verdik gayret 

Koz belinden köyü seyret 

Veli’nin gezdiği gurbet 

İçte yarası yarası. 

 

-49- 
 
BİLMİYOR MU 
 
Ev vergisi çöp parası 

Yok mu bu işin çaresi 

Sızlar fakirin yarası 

Beyler bunu bilmiyor mu? 

 

Ekmeği katığı zamlı 

Zamlar geliyor devamlı 
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Zaten işçi memur gamlı 

Beyler bunu bilmiyor mu? 

 

Atık suya çöpüne zam 

Elektrik tüpüne zam 

Akaryakıt topuna zam 

Beyler bunu bilmiyor mu? 

 

Yürü bozuk düzen yürü 

Tutmuşunuz edin körü 

Kalmadı fakirin varı 

Beyler bunu bilmiyor mu? 

 

Şaşkın Veli isyan etti 

Şikâyete kime gitti 

Fakirin pilleri bitti 

Beyler bunu bilmiyor mu? 

 

-50- 
 

KOCALIK 
 

Hey kocalık güzün çıksın 

Benide mi yakaladın 

Aklı olan senden korksun 

Benide mi yakaladın 

 

Başladın saç sakalımdan 

Kırışıklar ak alından 

Korkuyorum çek elimden 

Benide mi yakaladın 



 212

 

 

Gözlerimin feri kaçtı 

Nefis benle çok uğraştı 

Eski dostlar bana şaştı 

Benide mi yakaladın 

 

Sümük salyaya karıştı 

Soluğumla can yarıştı 

Ne çabuk yüzüm buruştu 

Benide mi yakaladın 

 

Çok çirkinmişin kocalık 

Öksürtürsün alık alık 

Kötü imiş ihtiyarlık 

Benide mi, yakaladın 

 

Kocayınca gözüm görmez 

Kulak sağır sözüm bilmez 

Kimse yardımıma gelmez 

Benide mi yakaladın 

 

Veli seni bilmedi ki 

İhtiyara gülmedi ki 

Kocamadan ölmedi ki 

Ondan beni yakaladın 
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-51- 
 
BENİ 

 
O yâr beni del eyledi 

Eyvah beni beni beni 

Yaktı yıktı kül eyledi 

Eyvah beni beni beni 

 

Gönlümü aldı götürdü  

Çıktı yükseğe oturdu 

Sevdası beni bitirdi  

Eyvah beni beni beni 

 

Sanki cihanın sultanı  

Zapteyledi tatlı canı  

Zülfüne bağladı beni 

Eyvah beni beni beni 

 

Veli der bu sitem bana  

Sözüm kâr etmiyor yâre  

Hep ağlattı yana yana 

Eyvah beni beni beni 

 

-52- 
 
BİR MAYIS 
 

Bırak beni eğleneyim 

Bir Mayıs benim bayramım 
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Hürriyet ver söyleneyim 

Bir Mayıs benim bayramım 

 

Patron ağa da değilim 

Eğilmeye yok meyilim 

Zannetme ki zır cahilim 

Bir Mayıs benim bayramım 

 

Yaptığınız zulüm yetsin 

Zorbalığın sonu bitsin 

İşçiler de bayram etsin 

Bir Mayıs benim bayramım 

 

Yıllar yılı susturdunuz 

İşçileri küstürdünüz 

Sesimizi kestirdiniz 

Bir Mayıs benim bayramım 

 

Bir Mayıs’ı dünya bilir 

İşçim bir araya gelir 

Cop silahla bayram m’olur 

Bir Mayıs benim bayramım 

 

Yirminci asıra girdik 

Özgürlük geliyor derdik 

Yıllardır çok şehit verdik 

Bir Mayıs benim bayramım 

 

Bütün dünya kutlar bunu 

Bu bir dayanışma günü 

Veli der ki bırak beni 
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Bir Mayıs benim bayramım 

 

-53- 

 

DAYINIZA 
 
Yeyin için de yaşayın  

Dünya sizin neyinize  

İki alın üç boşayın 

Diyecek yok şeyinize 

 

Fırsat varken yeyin için  

Çalın çırpın buradan kaçın 

Londra Paris’e uçun 

Lanet olsun dayınıza 

 

Türkler vatanını sever 

Laikliği dünya över 

Veli haksızlığa söver 

Lanet olsun dayınıza 

 
-54- 

 

OLA 

 
Hele bir bak dört yanına 

Er kıymaz insan kanına 

Kem söz yakışmaz şanına 

Meğer oda deli ola 
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Kini nefreti atalım 

Neşeye neşe katalım 

 

İnsana yakışmaz çalım 

O nefsinin kulu ola 

 

Vah bana vah derim bana 

Adem oğlu n’oldu sana 

Hükmeder insan cihana 

Meğer Şaşkın Veli ola 

 

-55- 
 

BAYRAM OLUR 
 
Yârim daim yüze gülse 

Bana her günün bayram olur 

Arada bir halim sorsa 

Bana her gün bayram olur 

 

Sözüme karşı çıkmasa 

Hilâl kaşını yıkmasa 

Bir de ipimi çekmese 

Bana her gün bayram olur 

 

Sevgiyi saygıyı bilse 

Bir gidince iki gelse 

Şaşkın Veli mutlu olsa 

Bayramda da bayram olur 
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-56- 
 

BİLİNMEZ Kİ 

 
Türkülerim derliyorlar 

Oyunların oynuyorlar 

Adını da koymuyorlar 

Kıymetimiz bilinmez ki 

 

Ne şair ne ozan olduk 

Her dertleri yazan olduk 

Haksızlara kızan olduk 

Kıymetimiz bilinmez ki 

 

Kitaplara geçmez isim 

Geçse çok görecek hasmım 

Görünce yırtılır resmim 

Kıymetimiz bilinmez ki 

 

Şarkı türkümüz söylendi 

Dinleyenler de eğlendi 

Bu da şaşkın Veli dendi 

Kıymetimiz bilinmez ki 
 

-57- 
 
İNSANA 
 

Güzelim kıymam sana 

Sevgiyi öğrettin sen bana 
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Yaratırken Yüce Rabbim 

Çok önem vermiş insana 

 

Hakkın kudret eli canda 

Türlü hünerler insanda 

Acı tatlılar lisanda 

Pek önem vermiş insana 

 

Hakkın sevgili kulusun 

İlim irfanla dolusun 

Sen ALLAH’IN öz nurusun 

Bak önem vermiş insana 

 

Veli’ye de insan derler 

Vız gelir sana engeller 

Melekler secde ederler 

HAK önem vermiş insana  

 

-58- 
 
BAŞINA 
 

Öyle çalımlı yürüme  

Görenler düşer peşine  

Yolcu sanar kapar biri  

Dolaşma kendi başına 

 

Bu yaş senin gençlik çağın 

Oynar ellerin ayağın 

Bal döker dilin dudağın 

Hemen çökerler leşine 
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Körpesin çiçek bitirin 

Nazı cilveyi yetirin 

Veli der bela getirin 

Herkesle olma aşina 

 

-59- 

 

VAR 

 
Hocam boşa korku verme 

Rahmeti bol Rahman’ım var 

Kıl köprüden haber sorma 

Af edici sultanım var 

 

Günahlarla dolsa küpün  

Sana kalır mı bir çepim 

Daima açıktır kapım 

Gafur Rahim Rahman’ım var 

 

Biz biliriz eğri yolu  

Kalbimiz imanla dolu 

Şaşkın Veli onun kulu 

Yaratıcı Sübhan’ım var 

 
-60- 

 

SONA BIRAK 

 
Bazı bazı üzse bile 

Yâri benden sona bırak 
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Sağır deyip kızsa bile  

Yari benden sona bırak 

 

Bazı hoş zamanı olur  

İşaretimi o bilir 

Yalvarırım Rabbim n’olur 

Yâri benden sona bırak 

 

Eksik gediğimi görür 

Yemek yapar suyum verir 

Bazen gözü gibi korur 

Yâri benden sona bırak 

 

Düşürme evlat eline  

Bırakma oğul geline 

Acı da Şaşkın Veli’ne 

Yâri benden sona bırak 

 

-61- 
 

KARDAŞIM YIL 1978 VE 1979 
 
Dün Sivas ta bu gün burada  

Ölenler benim kardaşım 

Ankara da daha şurada 

Ölenler benim kardaşım 

 

Cadde sokak evde yolda  

Bulmadım kendime kulda 

Şu kocaman İstanbul’da 

Ölenler benim kardaşım 
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Erzurum’da Erzincan’da  

Kars ve Iğdır Kağızman’da 

Kahramanmaraş’ta dün de 

Ölenler benim kardaşım 

 

Adana ile Antep’te  

Fakir çocukları hep de 

İşyerinde ve mektepte 

Ölenler benim kardaşım 

 

Karadeniz Giresun’da 

Sinop, Ordu, Trabzon’da 

İzmir, Mersin, Merzifon’da 

Ölenler benim kardaşım 

 

Edirne’de Ardahan’da  

Diyarbakır ile Van’da  

Türkiye’mde ve cihanda 

Ölenler benim kardaşım 

 

Çorum Çankırı Yozgat’ı  

Canilerin kalbi katı 

Öldürüyor elin iti 

Ölenler benim kardaşım 

 

Şu doğuda bu batıda 

Toplanalım bir çatıda 

Ayşe Fatma ve Satı da 

Ölenler benim kardaşım 
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Siz dışarıdan mı geldiniz 

Türkiye’yi mi buldunuz 

Veli der ki vah yurdumuz 

Ölenler de yurttaşımız 

 

-62- 
 

NEFİS BİZİ 
 

Küçük yaşta biz de koştuk 

Sonra nefseline düştük,  

Bırakmadı nefis bizi 

 

Attı yüksek kayalıktan  

Yoksun etti hayalardan 

Kurtulmadık belalardan  

Bırakmadı nefis bizi 

 

Yıllar yılı kovaladı 

Yılı yetmişe bağladı 

Şaşkın Veli çok ağladı  

Bırakmadı nefis bizi 
 
-63- 

 

SAVAŞA 
 
Dünya karşı bu savaşa 

Millet kapıldı telaşa 

Birleşmiş milletler boşa 
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Belayı bizden bulmasın 

Türkleri kızdırmasın 

 

Şaka değil bu bir savaş 

Biz razı değiliz kardaş 

Amerika sivri bir baş 

Belayı bizden bulmasın 

Türkleri kızdırmasın 

 

Irak Müslüman bir ülke 

Sevgi saygısı var Türk’e 

Amerika konar mülke 

Belayı bizden bulmasın 

Türkleri de kızdırmasın 

 

Buş hükmeder cihana 

Satdam’ı eder bahane 

Petrol için kıyar cana 

Belayı bizden bulmasın 

Türkleri de kızdırmasın 

 

Veli der imansız tümü 

İnsanlık hakları bu mu 

Gerçekleri görür kamu 

Belayı bizden bulmasın 

Türkleri de kızdırmasın 
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-64- 
 

GÖNÜL SENİ  
 
Recep ayını bilmedim  

Şaban’a neyime dedin  

Ramazanda oruç yedin 

Ne yapayım gönül seni 

 

Kılmadın beş vakit namaz  

Hakk’a eylemedin niyaz  

Vallahi de sonun ayaz  

Ne yapayım gönül seni 

 

Taştan katı bir haldesin  

Hayvan mı insan mı nesin 

Deme el ne derse desin  

Ne yapayım gönül seni 

 

Eğemiyorsun özünü  

Üremiyorsun yüzünü  

Dinlemen büyük sözünü  

Ne yapayım gönül seni 

 

Bu dertleri çekeceksin  

Hakk’a boyun bükeceksin 

Veli’yi de yakacaksın  

Ne yapayım gönül seni 
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-65- 
 

ANADOLU 

 
Helkeye ayran doldurmuş 

Tas tas verir askerlere 

Tası helkeye daldırmış 

Doldurup verir erlere 

 

Anam dağıtır ayranı 

Bugün anamın bayramı 

Mehmetçik dolu her yanı 

Tas tas sunar askerlere 

 

Doldurur doldurur sunar 

Anam ayran bittin sanar 

Dolu tastan içen kanar 

Doldurur verir erlere 

 

Anam diyor için n’olu 

Asker diyor Anadolu 

Helkeyi tutar bir eli 

Doldurur verir erlere 

 

Veli diyor alem şaştı 

Mehmet geldi düşman kaçtı 

Bir tastan bir kişi içti 

Doldurup verir erlere 
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-66- 
 

YÜRÜYON 

 
Deniz misin dalga mısın 

Niye şahlanıp geliyon 

Şimşek misin kavga mısın 

Mavi göklerde yürüyon 

 

Bulutlar gibi kabardın 

Kabarıp geliyor ardın 

Bilemedim nedir derdim 

Dalım budağım kırıyon 

 

Sam yeli gibi dokundum 

Karlı tipiye yakındım  

Ne tuhaf tavır takındım 

Zemheri gibi duruyon 

 

Şaşa kaldı Şaşkın Veli 

Şu haline ne demeli 

Sana nasıl güvenmeli 

Üstelik şamar vuruyon 

 

-67- 
 

BAYRAMA BAKIN 
 

Çöpten nafaka topluyor 

Bayrama bakın Bayram’a 
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Eğilmiş varil yokluyor 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Görünüşü aslan gibi  

Bir işe olmamış tabi 

Yoktur emmi dayı ağbi 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Sırtında büyük bir çuval 

Doldurmayı eder hayal 

Bundan gayrı var mı zeval 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Doldurur çuvala keyat 

Topladığı ekmek bayat 

Böyledir bayramda hayat 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Bayramın yok arifesi 

Yok çocuğu ailesi 

Böyle doluyor çilesi 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Kendini suçlu sanıyor 

İnsanlardan utanıyor 

Eli kesilmiş kanıyor 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Burnu kokuya alışmış 

Saçı sakal karışmış 
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Genç yaşta yüzü buruşmuş 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

Söyle Şaşkın Veli söyle 

Bayramı gör gönül eyle 

Bizim bayram her gün böyle 

Bayrama bakın Bayram’a 

 

-68- 

 

İŞTE GELDİK GİDİYORUZ 
 
Gelmiş idik, gider olduk 

Beş çocuklu peder olduk 

Torunları güder olduk 

Görmeyince duramıyorum 

 

Evedikdik ağırlaştık 

Çok  dertlere bağır açtık 

Yaş ellide sağırlaştık 

Kem sözleri duyamıyorum 

 

Ağrır oldu iki dizim 

Buruştu şu güleç yüzüm 

Feri kaçtı iki gözüm 

Uzakları göremiyorum 

 

Çalışmaya takatim yok 

Yarı acım, yarı da tok 

Öğüt veren akıllı çok 

Fakat hesap soramıyorum 
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Kalıp taktırdık çeneye 

Çiğneyip taam yemeye 

Dilim varmıyor demeye 

Ne söyleyim bilemiyorum 

 

Ezel neydim, şimdi neyim 

Dertlerimi kime deyim 

Daim firkat içindeyim 

Alem gibi gülemiyorum 

 

Yıllar evvel düştüm derde 

Gitti geçen günler nerde 

Ben gurbette ağyar orda 

Varıp yârı saramıyorm 

 

Bunca yıldır oyalandık 

Kahı biçtik kahı yandık 

Her söylenen söze kandık 

Şimdi önem veremiyorum 

 

Şaşın Veli yine darda 

Vefa kalmadı o yarda 

Tapulanmadıkya burada 

Çağrılmadan varamıyorum 
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 ON BİR (11) HECELİ ŞİİRLER  
 

-69- 

 
DERDİ 
 

Bir telaştır almış bizi yoruyor 

Geçim derdi, açın derdi, kul derdi 

Çekilen çileyi felek biliyor 

Sıla derdi, gurbet derdi, el derdi 

 

Bir nafaka peşi sıra koşuyoz 

Yazın yanıp kış günleri üşüyoz 

Ser zebiliz ya yine yaşıyoz  

Kira derdi, kömür derdi, kül derdi 

 

Köyden gelip, şehirliye karıştık  

Şehir hayatına böyle alıştık 

Bir amele çağırdılar yarıştık 

Ağa derdi, tellal derdi, dil derdi 

 

Alem gökte aya bile çıkıyor 

Yokluk bizim boynumuzu büküyor 

Şaşkın Veli husasını çekiyor 

Kefen derdi, kabir derdi, sal derdi 
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-70- 
 
EMEKLİM  

 

Emekli olunca iş bitti sanır  

Kurar hülyaları sonra aldanır  

Yaşlanınca acep sizi kim tanır  

Kaderle baş başa kalır emeklim  

Sürüne sürüne ölür emeklim 

 

Maaşı var diye evladı bakmaz  

Gelini yılda bir sobasın yakmaz  

Üstelik yaşlı der evine sokmaz  

Kaderle başbaşa kalır emeklim  

İnleye inleye ölür emeklim 

 

Vekiller milyarla maaş alırken  

Kimse el uzatmaz halin bilirken  

Emekliye kefen yok ölürken  

Kaderle baş başa kalır emeklim  

Vadesinden evvel ölür emeklim 

 

Banka kuyruğunda sırasın bekler  

Çaldırırım diye cebini yoklar  

Ekmek kuyruğunu bilir mi toklar  

Kaderle baş başa kalır emeklim  

Maaş kuyruğunda ölür emeklim 

 

Şaşkın Veli emekliden biridir  

Ağlasa da sızlasa da yeridir 

Halden bilmez beyler tuzu kurudur  
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Kaderle baş başa kalır emeklim  

Gam ile kederle ölür emeklim 

 

-71- 
 

SON NEFES  

 

Husalar, tasalar sona erecek  

Son nefesi alıp verdiğim zaman 

Ağrılar sancılar hepsi dinecek  

Son nefesi alıp verdiğim zaman 

 

Arzular istekler itham bulacak  

Heveslerim kursağımda kalacak  

Bunca emeklerim heba olacak  

Son nefesi alıp verdiğim zaman 

 

Ağlar eşim dostum hele yavrular  

Bedenden ayrılır havalar sular  

Sarar vucudumu aymaz uykular  

Son nefesi alıp verdiğim zaman 

 

Umurumda olmaz gülen ağlayan 

Korkar cesedimden o bel bağlayan 

Ayrılır yanımdan sine dağlayan  

Son nefesi alıp verdiğim zaman 

 

Silinecek Şaşkın Veli'nin adı  

Hep yarı kalacak bunca muradı  

Başına çalınsın dünyanın tadı  

Son nefesi alıp verdiğim zaman 
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-72- 
 

YURDUMU 

22.02.1980 

 

Türkiye’mden gelen aziz vatandaş 

Devlet anarşiye çare buldu mu? 

Beş yavrum var okuyorlar orada  

Anarşistler kuzularım vurdu mu? 

 

Hep değişmiş altmış ildeki vali 

Maraş olayının kimmiş vebali 

Duydum hergün varmış beş altı ölü 

Kana bulamışlar güzel yurdumu. 

 

Ekselanslar birbirine çatar mı? 

Birisini atıp birin tutar mı? 

Halk uyanmış böyle yalan yutar mı? 

TRT`miz doğru haber verdi mi? 

 

Duraklarda uzun kuyruk var mıydı? 

Resmi işe girmek yine zor muydu? 

Çay şeker yok imiş devlet kör müydü? 

Stokçular yine vurdu vurgunu 

 

Mazot benzin bollaştı mı orada? 

Arabalar bekliyor mu sırada? 

Tefeciler yine var mı arada? 

Dış devletler ediyor mu yardımı?   
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Kıyma ile yağ kuyruğu kalktı mı?  

Devletin çeşmesi eşit aktı mı?  

İşkenceci polis jopun çekti mi?  

Panzerleri halk üstüne sürdü mü? 

 

Bol muyudu sana ile vita da?  

Huzur var mı idi ana, atada?  

Eşit midir doğu ile batı da?  

Doktor, ebe bizim köye vardı mı? 

 

Mobilgazla tüpgaz bulunuyor mu?  

Sırasız da kömür alınıyor mu?  

Bankalardan para çalınıyor mu?  

Suçlu yakalanıp hapse girdi mi? 

 

Kahveleri yine tarıyorlar mı?  

Vatandaşı tutup arıyorlar mı?  

Vekiller bu hali görüyorlar mı?  

Yoksa gözlerine perde sürdü mü? 

 

Şaşkın Veli yurduna çeker husa,  

Kendi gurbet elde, gönlünde tasa  

Hâlâ uyuyor mu o anayasa,  

Raftan inip ta doğuya vardı mı? 

 

-73- 
 

BİN KERE 

 

Türkü dış devlete köle yapanın 

Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 
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Yurdu parselleyip ele satanın  

Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 

 

Vurgun vurmak için stok yapanın 

Fırsat bilip baş köşeyi kapanın 

Gerçeği gizleyip göbek atanın 

Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 

 

Sağcı solcu diye genci bölenin 

Gizlenip de köşelerden gülenin, 

Laikliğe bir de gölge olanın 

Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 

 

Yıllar yılı yurdu geri koyanın 

İşçinin sırtından milyon yiyenin 

Gidip dış devlete boyun eğenin 

Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 

 

Veli der ki özgürlüğü kısanın 

Milletini ezen Anayasanın 

İşkence yaparak halkı azanın 

Tuu yüzüne yüz bin kere bin kere 

 

-74- 
 
1 MAYIS 
 

Yine bir mayısı zindan ettiler 

Demokrasi olan hür memlekette 
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İşçinin üstüne jopla gittiler 

Özgürlüğü olan bir memlekette 

 

Öğretmenler günü anneler günü 

Çocuk bayramının duyuldu ünü 

İşçiler yıla bir eğlense hani 

Hürriyeti olan bir memlekette 

 

Emirler verilir surat asılır 

1 Mayıs’ta işçilere küsülür 

Susturulur hürriyetler kısılır  

Laikliği olan bir memlekette 

 

Vurun emri verilir gardaş gardaşa 

Polisler beylerin elinde maşa 

Ne zaman son bulur böyle temaşa 

Demokrasi olan bir memlekette 

 

Jop ile panzerle bayram mı oldu 

Ayaklar altında işçiler kaldı 

Kimi yaralandı kimisi öldü 

Adaleti olan hür memlekette 

 

Bütün dünya 1 Mayısı kutlarken 

Hürriyet kısıldı çağı atlarken 

Özgürlük mü olur silah patlarken 

Demokrasi olan bir memlekette 

 

Veli der işçiler sesini kesti 

Devlet emekçinin üstüne kustu 
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Demokrat olan bu beyler de kustu 

Özgürlüğü olan hür memlekette 
 

-75- 
 
PAYLAŞAMADIK 
1990 

Rusya yumuşadı dünya degişti 

Bizler dört partiyleanlaşamadık 

Amerika ambargosu bağıştı 

Ermeni, Rumlarla paylaşamadık 

 

Duvarlar yıkıldı, küsler barıştı 

Amerika Rusya ile yarıştı 

Vekiller döğüştü, işler karıştı 

Sağ dedik, sol dedik uzlaşamadık 

 

Romanya devirdi Çavuşesko'yu 

Kim tanıyor şimdi Lenin, Mao'yu 

İsrail kan döker, yıl ve gün boyu 

Biz de dört terörle uğraşamadık  

 

Enfilasyon değil, tansiyon düştü  

Bu seneyi bırak, geçen yıl kaçtı  

Çağ atladık derler el alem şaştı  

El Merih'e gitti biz koşamadık 

 

Avuç açtık ecnebiye, aleme  

Alamayız bu dertleri kaleme  

Anarşi başladı yine eyleme  

Uğraştık terörle baş edemedik 
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Yazarlar vurulur suçlu bulunmaz  

Kim yaptırır, kim yapıyor bilinmez  

Bu gidişle hiçbir yere gelinmez  

Zirveye ulaştık, dağ aşamadık 

 

Devlet zam yapıyor, hafta geçmeden  

Fakir aç, ölecek çay da içmeden  

Partiler çoğaldı, millet seçmeden  

Ondan koltukları paylaşamadık 

 

Veli der bu ortam düzelmez gayrı  

Alemin fikri var hep ayrı ayrı  

Gelin birleşelim bitsin dert gayrı  

Nedense yıllardır anlaşamadık 

 

-76- 

 
AKLIMA 
 
Nerde garip halli bir nine görsem 

Beli bükük anam gelir aklıma 

Sarı saç, güler yüz bir suna görsem  

Güler yüzlü canan gelir aklıma 

 

Hep efeye benzer yiğidin hali  

Karaşarlı Topal Ali Kara Ali  

Eskinin efesi çete misali 

Aslan gibi babam gelir aklıma 
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Şaşkın Veli eski günleri bilmez  

Zeybekler ölmüştür gidenler gelmez  

Ölürsem anam yok, ağlayan olmaz  

Bir tane abam var, gelir aklıma. 

 

-77- 
 

SARIVEN  

 

Yaralıyım çok dolaştım çöllerde 

İnsaf eylen şu yaramı sarıven 

Eğer ki ölürsem gurbet ellerde 

Nazlı yâre şu destanı veriven 

 

Ara uzak yâr yanına varsaydım 

Hediye istemem yüzün görseydim 

Dertleşip de hal hatırın sorsaydım 

Görürseniz hatırını soruven 

 

Şaşkın Veli yâr ne bilsin halimi 

Bilmem nasıl sevdim ben o zalimi 

Eğer görmek ister ise ölümü 

Musalla taşında biraz duruven. 

 

-78- 
 
YAZMIŞ 
 

Bir mektup göndermiş sevgili yârim  

Neşeli günlerim az diye yazmış  
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Öpecekmiş benim kara gözümden  

Sevdiğin bekliyor tez diye yazmış  

 

Mektubun başında tanrı selamı  

Memnun etti beni kibar kelamı  

Gurbet el başlara diyor belamı  

Nerde konuştuğun söz diye yazmış 

 

Selam saldım diyor sana vardı mı?  

Bana diyor iste Hak’tan yardımı  

Anlatamam diyor sana derdimi  

Derdim bir tek değil, yüz diye yazmış 

 

Mektubun sonunda yazıları ters  

Sevgimiz gizlidir duymasın herkes  

Seni seven benim diyor sesi kes  

Kavuşuruz birgün biz diye yazmış 

 

Sormuş mektubunda benim halimi  

Diyor hep mevlaya açtım elimi  

Yalvarmış Allah’a gönder Veli'mi  

Acele gelseniz siz diye yazmış 

 

-79- 

 
DEFTERE 
 
Hayatımı yazam desem romana  

Ne kalem yetişir, ne defter alır  

Dürüp defterimi versem zamana  

Ne okuyan olur, ne de yâr alır 



 241

O geçen günlerim oldu bir hayal  

Çocukluğum geçti hep hayal meyal  

Âşıklar saz çalar, çoban da kaval  

Anasız kuzuyu koyun zor alır 

 

Deli gençlik derler, tez gelip uçtu  

Dost görünen beyler bırakıp kaçtı 

Nice yazlı kışlı günlerim geçti  

Dağların başını bazen kar alır 

 

İnansın dostlarım sevdiğim odur  

Geldi geçti yıllar, acep fark nedir  

Yaşım elli altı hoş günüm budur  

Şaşkın Veli nefesini zor alır 

 

-80- 
 

DEL OLDU  

 

Durup, dinlenmeyen haşarı gönlüm  

Varıp bir kapıya kul oldu şimdi  

Kadife kumaşı giymeyen eynim  

Pamuklu ketenler, şal oldu şimdi 

 

Gel derdi de yâr peşine düşerdim  

Karda kışta yüce dağlar aşardım  

Söyleşirdik dertlerini deşerdim  

Aramız açıldı el oldu şimdi 

 

Anımsarım bazı gelip geçmişi  

Yakalayan yoktur elden uçmuşu  
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Acablarlar bizde derdin açmışı  

Veli'm akıllıydı del oldu şimdi 
 

-81- 
 
ÜŞENİYORUM  
 

Bazan yokluk bazen tokluk içinde 

Bir işe gitmeye eriniyorum 

Ölüye hastaya acil biçimde 

Gidip bir köşeden görünüyorum 

 

Çok yoruldum gelemedim bir yere 

Varıp talip olamadım bir ere 

Düğünde bayramda yılda bir kere 

Dostları görünce seviniyorum 

 

Derler mola Veli bol bol atıyor  

Bazı sağlam, bazen hasta yatıyor 

Elli beş yıl oldu ömür bitiyor 

Arada derede sürünüyorum 

 

-82- 
 

EYLESİN 
 
Evine eşine sadık bir avrat  

Allah erkeklere nasip eylesin  

Hayırlı devlete, hayırlı evlat  

Allah cümlemize nasip eylesin 
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Kararmış ocağı iste yakmayı  

Evlat bilsin atasına bakmayı 

Helal kazanç ile helal lokmayı  

Allah cümlemize nasip eylesin 

 

Mevlam kabul eder her ibadeti  

Cümlemize versin sıhhat saadeti  

Son nefeste kelime-i şadeti  

Allah cümlemize nasip eylesin 

 

El bağlayıp senin karşında duran  

Günahkarım deyi kendini yoran  

Başımın ucunda ölürken Kur’an  

Allah cümlemize nasip eylesin 

 

Kesilir kasvetim tutulur dilim  

Ne yüzle girecek toprağa Veli'm  

Ellere eteğe düşmeden ölüm  

Allah cümlemize nasip eylesin 

 

-83- 
 
YAVRULAR  
 

Beş tane yavru var bilmezler geçim  

Anaları ağlar neyidi suçum  

İnanın dostlarım, hep yarı açım  

Kaderle baş başa kaldım ağlarım  

 

Ali'm ne görürse ister almalı 

Hem ceket hem pantol, nerden bulmalı  
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Ne deyim para yok, nasıl almalı 

Derin hülyalara daldım ağlarım 

 

En büyüğü kızdır aklı eriyor 

El sırtında elbiseyi görüyor 

Baba bize kazak, terlik al diyor 

Ah çekip sinemi deldim ağlarım 

 

Ortanca Emine anamın adı  

Çocuksuz yuvanın olur mu tadı  

Baba bana da bir çorap al dedi  

Şimdi meteliksiz kaldım ağlarım 

 

Geçim sıkıntısı bizi üzüyor  

Yavrular perişan mahzun geziyor  

Avrat kömür al der bana kızıyor  

Başa geleceği bildim, ağlarım 

 

Küçük üç aylıktır durdan bilmiyor  

Anaları hasta, sütü gelmiyor  

Hastaneye göttüm doktor almıyor  

Ben bu çillerden yıldım ağlarım 

 

Yedi nüfus olduk, ekmek de yetmez  

Çocuk aç kalınca uyuyup yatmaz  

Ağla Şaşkın Veli bu çile bitmez  

İşte genç yaşımda soldum ağlarım 
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-84- 
 
HAYYAM GİBİ  

 
Sevdik bu dünyayı etmeyiz harap 

Bazı aslan olduk bazı da turap 

Bektaşi ant eder içerdi şarap 

Ne bulsam içerim, Hayyam gibiyim 

 

Hak bilir kulunu yoklamasını  

Bazı bastırıyor oklavasını 

Neyleyim balını, baklavasını 

Yağlı, yavan yerim yamyam gibiyim 

 

Yaşarken hayatın zevkini tattım 

Gam ile kederi bir yana attım 

Veli der ki ben gönlümü aldattım 

Şenlik şamatalı bayram gibiyim 

 

-85- 
 
TÜNER  
 

Baykuş viraneye bülbül dikene  

Tüner mi a dostlar tüner mi tüner  

Yiğit ah çektikçe Kerem misali  

Yanar mı a dostlar yanar mı yanar 

 

Kamil insan hakkı atmaz özünden  

Tat almaz dünyanın bahar, yazından  

 



 246

İkrar veren yigit kendi sözünden  

Döner mi a dostlar döner mi döner 

 

Bazı aşıkların yandı, kavruldu  

Kerem'in külleri göğe savruldu  

Niceleri sevdiğinden ayrıldı 

Hüner mi a dostlar hüner mi hüner 

 

Şaşkın Veli der ki sözlerin hanı 

Yok mudur sözümün doğru bir yanı  

Kul da Rabbi gibi sevdiği canı 

Sınar mı a dostlar sınar mı sınar 

 

 -86- 
 
KESEMEM  
 

Israr etme bıyığımı kesemem 

Kesmem avrat, kesmem bıyıklarımı 

Bıyık olmayınca surat asamam 

Kesmem avrat, kesmem bıyıklarımı  

 

Saçlarım keserim bıyığım asla 

Erkeklik belliydi şapkayla fesle 

Bıyık bize gelir nesilden nesle 

Kesmem avrat, kesmem bıyıklarımı 

 

Uzatmam saçımı avrat misali 

Vasiyetim tutsun bir oğlum Ali 

Avrat boşa verme sen o vebali 

Kesmem avrat, kesmem bıyıklarımı 
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Kapatsın ağzımı varsın bıyığım 

Neyim var ki benim başka varlığım 

El ne derse desin, işte ben buyum 

Kesmem avrat, kesmem bıyıklarımı 

 

Veli'm avrat gibi saç mı uzatsın 

Hor görme bıyığım, nasıl avratsın 

Boş ver hanım varsın, bıyığım batsın 

Kesmem avrat, kesmem bıyıklarımı 

 
-87- 

 
YOK DEDİM İŞTE  

 

İltifat etmiyom bana güzelsin  

Senden başka güzel yok dedim işte  

Seni sevdim diye yalan söylersin  

Senin sevdiklerin çok dedim işte 

 

Canım kurban olsun halden bilene  

İnancım kalmadı böyle yalana  

İtimadım yoktur yüze gülene  

Bırak elin benden çek dedim işte 

 

Sana gönül verdim beni terk ettin  

Kaçma benden dedim, sen uzak gittin  

Sonunda aşkımı oyuncak ettin  

Girme şu kalbime çık dedim işte 

 

Güzel seven düşer imiş bu derde  

Sevdiğini arar sorar her yerde  
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Kül oldum aşkından insafın nerde  

Veli gibi kendin yak dedim işte 

 

-88- 
 
MUMCU'YA AĞIT 
 

Günlerden pazardı, hem de sabahtı  

İşe gidecekti, evinden çıktı 

Bindi otosuna anahtar büktü  

Çevirdi kontağı bomba patladı  

Gürültüler koptu, yürek hopladı 

 

Gündüz sokak toz dumana gark oldu  

Bomba sesi duyan oraya doldu  

Katiller sıvıştı, çoktan kayboldu  

İnsan canileri bomba koydular  

Yıllar önce Abdi'mi de vurdular 

 

Vucut parça parça topraklar al kan  

Böyle bir zuluma dayanır mı can  

Bu kalleş tuzağın sonu bir volkan  

İnsan canileri yaptı bu işi 

Böyle kalleşliğin gelmedi eşi  

 

Katiller kayboldu bir ses çıkmadı  

Devlet yakalayıp hapse tıkmadı  

Mumcu öldü; ama asla korkmadı  

Hâlâ katillerden bir ses gelmiyor  

Nice Mumcu'lar var, asla ölmüyor 
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Millet akın etmiş, mahşer mi neydi  

Tabutu görenler boynunu eğdi  

Hakim, savcı, avukat hep kara geydi  

Bulutlar ağladı, yağmur boşandı  

Ağıtlar yakıldı, hüzün yaşandı 

 

Veli der ki bu caniler bulunsun  

Katillerden bu hesaplar sorulsun  

Reva görenlerin kolu kırılsın  

Kalleşçedir bu yapılan zulumlar  

Müslüman da değil, Türk değil bunlar 

 

-89- 

 
GECEKONDU 
 

Şu koca devletin zalimlerinden 

Yıkılırız diye gecekondular 

Sayın ağaların gökdeleninden 

Sıkılırız diye uca kondular 

 

Hem uzak kondular hemi de gece 

Korkudan kaçtılar şehirden uca 

Yıkacaklar diye, kaçak gizlice 

Heç oluruz diye tuca kondular 

 

Ne okul ne çeşme vardır burada 

Kondusu olmayan çoktur kirada 

Dokuz nüfus bir odalı arada 

Fakirlik derdinden heçe kondular 
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Veli der meskenim gece kondular 

Fakir halkım vekillere kandılar 

Yıkım ekibinden kaç kez yandılar 

Toz oluruz diye suça kondular 

 

-90- 
 

YAZDIM YA 
 

Hani seni ilk gördüğüm yerleri 

Hatırlayıp dolaşıp da gezdim ya 

Kocakız deresi hani orları 

Düşündükçe hep kendimi üzdüm ya 

 

Hani o harmancık hani kaş yolu 

Yürümekle o yaylalar başm’olu 

Bilmem güzellerin kalbi taşm’olu 

Haberin yok orda sana kızdım ya 

 

Ala karda tarlaları ekmişler 

Bahçenize üç beş ağaç dikmişler 

Evinize tahta perde çekmişler 

Bahçenizden çalıları bozdum ya 

 

Aynı eski vaziyette köyümüz 

Köyde iken böyle miydi sevimiz 

Viran kalmış Karaşar’da evimiz 

Göynük kayasından köyü süzdüm ya 

 

Söyle şaşkın Veli boşuna söyle 

İnsan sevdiğine yapar mı böyle 
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Ne Çüküren koydum nede baş yayla 

O yollarda sana destan yazdım ya 

 

-91- 
 
KÖMÜRÜM DE YOK 
 

Havalar soğudu kara kış geldi 

Odun alamadım kömürüm de yok 

Ekmek pahlandı, fakir aç kaldı 

Bir kilo unumla, hamurum da yok 

 

Ben bu fakirlikten hala bizarım 

Bizi fakir bırakana kızarım 

Soğuklar bastırdı titrer gezerim 

Aba neme yetmez samurum da yok 

 

Kavurma bulunmaz tarna aşımda 

Çaya hasret çoluk çocuk eşimde 

Veli der ki ecel gezer peşimde 

Belki üç, beş günlük ömürüm de yok 

 

-92- 
 

N’OLMUŞ 
 

Görünen dağ bak kılavuz istemez 

Seçmiyor yakını gözlere n’olmus 

Herkes kusurunu ele göstermez 

Sende benlik varken pozlara n’olmus 
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Tilki zaten kurnaz aslan postunda 

Kadın çalım yapar ziynet üstünde 

Kıymeti yok kalleş olan dostunda 

Dil kemiksiz amma sözlere n’olmus 

 

Şaşkın Veli derdin yazardı bazan 

Yiğit mi sayılır garibi ezen 

Zamanda çoğaldı aşıkla ozan 

Herkes aşık amma sazlara n’olmuş 

 

 

-93- 
 

İHTİYARLIK 
 

Gözün dumanlanır belin bükülür 

İhtiyarlık yapışınca yakana 

Ağırır saçların dişin dökülür 

İhtiyarlık yapışınca yakana 

 

Elin titrer ayak adım atamaz 

Çok uğraşır sidiğini tutamaz 

Geveler de lokmasını yutamaz 

İhtiyarlık yapışınca yakana 

 

Kıymetin bilinmez varını versen 

Evladında sevmez olur öksürsen 

Kırk yıllık karının tavrını görsen 

İhtiyarlık yapışınca yakana 
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Kimisi hodul der kimisi sağır 

Gönül nezelmiştir laflar çok ağır 

Şaşkın Veli sabret mevlanı çağır 

Gelen göçtü dönüp bir bak arkana 

 

-94- 

 
KARAŞAR 

 

Hey analar hey babalar yiğitler 

KARAŞAR diyorlar köyümüz vardır 

Bizimdir bu vatan bizim bu yurtlar 

Tam otuz beş milyon sayımız vardır 

 

Güzel yaylalar var şirin Eğrova 

Aşığın sevdiği derdine deva 

İnsanı yaşatan su ile hava 

Çam kökünden akar suyumuz vardır 

 

Doğu batı bizim gider geliriz 

Bu vatanda doğduk burda ölürüz 

Biz yol evladıyız erkan biliriz 

Tarikat ehlinden soyumuz vardır 

 

Biziz zant uşağı kim der ki körüz 

Doğuda batıda yine biz varız 

Bir atadan geldik hepimiz biriz 

Halamız, amcamız, dayımız vardır 
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Şaşkın Veli bilir doğru gitmeyi 

Vatana millete hizmet etmeyi 

Yurda yan bakana kurşun atmayı 

Can veren kan döken huyumuz vardır 

 

-95- 

 
YOL GİBİ GİBİ 

 

Dost çiğnesin beni basıp kalbime  

Şehirde asvaltlı yol gibi gibi 

Varam ben ölem de kalsın ortada 

Yaprağı döküşmüş dal gibi gibi 

 

Garazı var ise o yaşamasın 

Felç insin dizine hiç koşamasın 

Çenesi tutulsun konuşamasın 

Günahı çok olan dil gibi gibi 

 

İster topal olsun, ister yürüsün 

İster şişman olsun, ister erisin 

İster meyva versin, ister kurusun 

Açmadan sararmış gül gibi gibi 

 

Felek atar bir gün ona şamarı 

Boşa gururlanır boşa şımarı 

Aksın gözlerinin yaşı pınarı 

Yaz baharda akan sel gibi gibi 
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Şaşkın Veli taa ezelden böyleyim 

Ne ilenem nede kötü söyleyim 

Halimle halleşmez yari neyleyim 

Dost bana kem bakar el gibi gibi 

 

-96- 

 
VUR SİNEME 

 

Sen merhamet etme Allah acısın 

Kaldır hançerini vur sevdiğim vur 

Anam, babam, ne kardeş, ne bacımsın 

Merhamet eyleme kır kalbimi kır 

 

Daha dönüp bakmam bir melek olsan 

Yürümem üstünden tek yolak olsan 

Eyvallah eylemem canımı alsan 

Canan canı almak zor sevdiğim zor 

 

Derdimin dermanı hep sende bilsem 

Yanılıp yenilip kapına gelsem 

Ben de mecnun gibi aşk için ölsem 

Perişan halimi gör sevdiğim gör 

 

Boşuna yoruldum çektiğim hece 

Kaçsan uzaklara gitsen bir uca 

Veli hep ağlasa gündüz ve gece 

Bakma gözyaşına vur hançerin vur 
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-97- 
 

DEĞİLİM 
 

Softalar şaşkını ayyaş sanırlar 

Yerim içerim ya serhoş değilim 

Perişan görürler bir hoş tanırlar 

Düşer kalkarım ya berduş değilim 

 

Keyiften içmem dert ortağım rakıyı 

Dert unutur söylerim her şarkıyı 

Bilen vardır ilahiyi türküyü 

Günahı bilirim zır boş değilim 

 

Rakıyla şarapla böldüm kederi 

Ortak oldu gitme dedi ileri 

Veli verir insanlığa değeri 

Derki hayatımdan pek hoş değilim 

 

-98- 
 

BAKI VE 
 

Yolcu bizim ele uğrarsa yolun 

Beypazarı’ndan Kapağzı’na çıkıve 

Ankara asvaltı kesik geçerse 

Dön o yana Akyazı’ya bakıve 

 

Var yürü Tekke’ye yokuşu kısa  

Ben için niyaz et o da hak ise 
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Yürü o yolları çekme hiç tasa 

Taşlı yollar tanha derdin döküve 

 

Tekke’den geçince kara kuyuya 

Yol yapmışlar kuyu kalmış kıyıya 

Ağladın yanında yolun yarıya 

O çamlı çeşmeden bir su çekive 

 

Sola dönme Yeğelerin yaylası 

Macunlar’la açık idi arası 

Oraların soğuk olur havası 

Nallıkaş’tan Karaşar’a bakıve 

 

Aşıp Alıççığı geç sen Çatak’ı 

Yürü Karaşar’a kur sen otağı 

Bizim eller zeybeklerin yatağı 

Veli der ki yaylalara çıkıve 

 

-99- 
 

BİR PERİ 
 
Ben hürü ararken melek misali 

Sabah eyyamında geldi bir peri 

Ne hoş tavırları ne güzel hali 

Beni per perişan buldu o peri 

 

Anası yanında sanki bir melek 

Ne güzel yaratmış yaradan felek 

Peri güler gözlerine süzerek 

Yaralı kalbimi çaldı bir peri 
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Ezelden vurgunum tatlı bir huya 

Seyrettim periyi hep doya doya 

Kelam ettik onla karşı karşıya 

Tatlı sohbetime güldü bir peri 

 

O söyledi güzelce bir şarkıydı 

Benim gayem manalı bir türküydü 

Aşk şarabı değil acı rakıydı 

Doldurdum kadehten aldı bir peri 

 

Dünyada âşıklar murat alır mı?  

Dolanır da peri bize gelir mi? 

Sevdadan anlar mı aşkı bilir mi?  

Gönlüme bir güman saldı bir peri 

 

Oda benim gibi sevdaya yansın 

Bırakıp gitti ya bir daha dönsün 

Şaşkın Veli der ki melek de sensin 

Metin eylediğim bildi bir peri 

 

-100- 
 

BOŞA 

 
Halka hulka yaramayan sözleri 

Yazsan da boş yazmasan da boş boşa 

Arabistan, Arafatı, Mekkeyi 

Gezsen de boş, gezmesen de boş boşa 
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Medine şehrinde dilsiz dolaştın 

Ne dergaha vardın ne kapı açtın 

Hak sana yakındı sen Hak’tan kaçtın 

Kaçsan da boş, kaçmasan da boş boşa 

 

Pirin dergahına kaç kere gittin 

Orda yatanları ziyaret ettin 

Delik taşta katı kalbi erittin 

Ezsen de boş, ezmesen de boş boşa 

 

Hasandede dergahına uğradın 

Duvarından gelen sesi duymadın 

Lokmasından yedin gene doymadın 

Yesen de boş, yemesen de boş boşa 

 

Dolaşırken engin yüksek her yanı 

Ziyaret eyledin Haydar Sultan’ı 

Orada kestiler hakka kurbanı 

Kessen de boş, kesmesen de boş boşa 

 

Boşuna gezmişşin tekke, türbeyi 

Kabaca da boşa yattın hu deyi 

İçemedin dost elinden badeyi 

İçsen de boş, içmesen de boş boşa 

 

Mevlana’ya vardın gel dedi diye 

Yüzünü yerlere sürmedin neye 

Inancın yokmudur senin herşeye 

Olsa da boş, olmasa da boş boşa 
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Erenlere kaç kez gittin et yedin 

Al’efendi baba neslimiz dedin 

İmirza babada dilek diledin 

Verse de boş, vermese de boş boşa 

 

Bire şaşkın Veli, nice olur halin 

Ashab-ı Kehf’e de uğradı yolun 

Yalvarıp yakarmaz oldu şu dilin 

Yalvarsan da yakarsan da boş boşa 

 

-101- 
 

TAKVİM 

 

Tez gelirim dedin sözlerin n’oldu 

Saat ilerlerken gün akşam oldu 

Yolunu beklerken gözlerim doldu 

Sabah olsun bekliyorum yarını 

Unuttun mu yoksa evde karını 

 

Bilmem neredesin nerede kaldın 

Bir telefon bari aç aydın n’oldun 

Başka bir sevgili daha mı buldun 

Merakta bıraktın evde karını 

Yine yoldum takvim yapraklarını 

 

Benim husa çektigimi bilirdin 

Çok da içşen düşe kalka gelirdin 

Bazan sızar masalarda kalırdın 

Uykum kaçtı bekliyorum yarını 

Yine yoldum takvim yapraklarını 
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Bir şaşkın Veli'sin kim tanır seni 

Gayri içmeyeceğim demiştin hani 

Senin husaların öldürür beni 

Sabah oldu bekler iken yarını 

Yine yoldum takvim yapraklarını 

 

-102- 
 

VEYSEL’İN  

 

Hoş sohbetle aramızdan savuştu 

Saf sözleri duru idi Veyselin 

Göçtü gitti toprağına kavuştu 

Kara toprak yari idi Veysel'in 

 

Veysel baba toprağı çok severdi 

Sadık yarim diye bazı överdi 

Dört bostanı ona toprağı verdi  

Bu bilmece sırrı idi Veysel'in 

 

Veysel'di Ata'ya ağıtlar yakan 

Ata öldüğünde boynunu büken 

Sazıyla inleyip derdini döken  

Duttan sazı varı idi Veysel'in 

 

Hoş görürdü dinli dinsiz milleti 

Ayıplardı şu bölücü illeti  

Eleştiri hiç yapmadı devleti 

Her bir sözü arı idi Veysel'in 
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Hep birliğe çağırırdı bizleri 

Oğlan, uşak, gelinleri, kızları 

Ölmez eserleri tatlı sözleri 

Öğütleri diri idi Veysel'in 

 

Veli'm Veysel baba söylerdi bazı 

Ayrı nağmelerle öterdi sazı  

"Dostlar hatırlasın" oldu son sözü 

Son sözünden biri idi Veysel'in 

 

-103- 
 

YÜRÜDÜ 

 
Dedi kimden kalmış yalılar yatlar 

Sordu da boynunu büktü yürüdü 

Öyle hüzünlüydü dokunsan patlar  

Hilal kaşlarını yıktı yürüdü 

 

İnanmışız vaatlere kanarak 

Dedi ki oy verdik insan sanarak 

Salladı başını mırıldanarak 

Şöyle etrafına baktı yürüdü 

 

Dedi Türk milleti dünyada tekti 

Hani ya bu ülke yükselecekti 

Bir çocuk misali içini çekti 

Gözünden yaşları döktü yürüdü 

 

Vatan için hazırız biz ölmeye 

Beraber gidelim çare bulmaya 
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Dedi gerek var mı bize gülmeye 

Durup bir sigara yaktı yürüdü 

 

İstemem sarmasın bizi gafletler 

Dedi ki bağımsız olsun milletler 

Daim sömürülen müslüm devletler 

El kaldırıp yumruk sıktı yürüdü 

 

Dedi ki yurdumu sömüren varmış 

Devletin içini çeteler sarmış 

Küçük bir kurt ağacıda yıkarmış 

Veli de derdini döktü yürüdü 

 

-104- 
 

KİMİM VAR 
 

Niçin darılırsın niye küsersin 

Benim senden başka kimim var canım 

Çehreni yıkarsın beni üzersin 

Benim senden başka kimim var canım 

 

Tam kırk yıldır bir arada yaşadık 

Ev yaptık beraber için döşedik 

Senin için eskileri boşadık 

Benim senden başka kimim var canım 

 

Mevlam evlat verdi birlik büyüttük 

Ninni dedik salıncakta uyuttuk 

Sütün yoktu mamalarla doyurduk 

Benim senden başka kimim var canım 
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Varlığa, yokluğa çok göğüs gerdik 

Yağlı, yavan demez oturur yerdik 

Bizim de yuvamız olsa bir derdik 

Benim senden başka kimim var canım 

 

Veli der ki surat asma ne olur 

Gönüldür bu iyi, kötüyü bilir 

Insan baki değil elbette ölür 

Benim senden başka kimim var canım 

 
-105- 

 
YETİYOR BANA 

 
Makamda gözüm yok bakan olamam 

Beni ben bilirsem yetiyor bana 

Suçsuzun canını yakan olamam 

Beni ben bilirsem yetiyor bana 

 

Ne paşa olmuşum ne savcı, hakim 

Ne avukat olayım ne de bir hekim 

Bir adem doğmuşum acep sima kim 

Beni ben bilirsem yetiyor bana 

 

İstemem zenginlik olamam ağa  

Deli olup çıkmak iyidir dağa 

Hep doğru gideyim dönmem sol, sağa 

Beni ben bilirsem yetiyor bana 

 

Haddim değil hak işine karışmam 

Küskünüm o yara gidip barışmam 
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Aklım ermez her davaya girişmem 

Beni ben bilirsem yetiyor bana 

 

Bire şaşkın Veli var bil sen seni 

Sevmese yaratmaz yaradan beni 

Kendin bilen var mı gel göster hani 

Beni ben bilirsem yetiyor bana 

 

-106- 

 

DEĞİLİM 
 
O yar gelse bile kalbim çok kırık 

Küsüp barışacak zır keş değilem 

Şimdi bir derbeder olum ben artık 

Kahredip içiyom berduş değilim 

 

Neler konuşmuştuk senle baş başa 

Sürün be hey zalim yine çok yaşa 

İstersen başını vur taştan taşa 

Ben kendi yaramı sarmış değilim 

 

Senin için kendim de yanardım 

Bazen olur güllerini dererdim 

Ben seni anandan fazla severdim 

Severken aleme sormuş değilim 

 

Senin için yazar senle gezerdim  

Elden kıskanır da sana kızardım 

Deftere kitaba seni yazardım 

Kendimi kurtaran ermiş değilim 
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Yalnızlığı seven garip ben oldum 

Karanlık geceler bekledim durdum 

Şimdi viran kalmış kimsesiz yurdum 

Senden ayrı yuva kurmuş değilim 

 

Şaşkın Veli o yar bilmiyor halim 

Merhameti yok ki vicdansız zalim 

Sonum uçurumdur belki de ölüm 

Kendimi boş yere yormuş değilim 

 

-107- 
 

BİZİM 

 
Kars’ı, Ardahan’ı, Şırnak’ı , Van’ı, 

Bizim bu vatanın taşı toprağı 

Daha kurumadı dedemin kanı 

Bizim bu vatanın gülü yaprağı 

 

Diyarbakır, Urfa , Malatya , Maraş 

Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, değil mi gardaş 

Bu topraklar için etmişiz savaş 

Bizim bu vatanın taşı toprağı 

 

Antep’le, Antakya, İskenderun’a 

Akdeniz kıyısı, Toros Burnu’nu 

Değil miyiz bir Ata’nın torunu 

Bizim bu vatanın gülü yaprağı 

 

Dolaşılmaz vatan yaya gezmeyle  

Harb etmişiz kürek ile kazmayla 
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Sınırları çizdik kanlı çizmeyle 

Bizim bu vatanın taşı toprağı 

 

Batı’da İstanbul, Edirne’miz var 

Denizler çevirmiş kaleli duvar 

İzmir, Çanakkale düşmanı boğar 

Bizim bu vatanın  gülü yaprağı 

 

Güzelim Ankara Ata düyarı  

Samsun, Erzurum’un ayrıdır yeri 

Biçilmez yurdumun kıymet değeri 

Bizim bu vatanın taşı toprağı 

 

Dünya saldırınca yalınız kaldık 

Yemenin harbinde yine biz vardık 

Veli der Ata’dan böyle devr aldık 

Bizim bu vatanın gülü yaprağı 

 

-108- 
 

AĞLAR  
 
Deli gönül kahırından hırsından 

Aşmak ister yüce yüce dağları 

Nefsimiz yüzünden geçim derdinden 

Hep unuttuk ölüleri sağlan 

 

Hiç eser kalmadı kuruş teklikten 

Terk ettik köyleri sebep yokluktan 

Bilmem tembellikten bilmem tokluktan 

Viran koyduk tarlaları bağları 
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Veli der yan verip yatamadım ki 

Haramı helale katamadım ki 

Ağzımda dilimi tutamadım ki 

Hep küstürdüm zenginleri ağlan 

 

 -109- 

 
YATA GÖR 

 

Eğer âdem isen benliği kaldır 

Önce şu nefsine çata gör çata 

Başına geleni dilinden bilde 

Ağzında dilini tuta gör tuta 

 

Mümin olan canlar odlara yanmaz 

Öyle miskinler var yunsa paklanmaz 

Günün beş vaktinde hak hatırlanmaz 

Daim hak yoluna yata gör yata 

 

Yaradılış ile bir âdem varsın 

Gözün kulağın var görür duyarsın 

Kılık kıyafetle insanım dersin 

Kendinden varlığı ata gör ata 

 

Hakkı inkâr etmez Allah’ın kulu 

Neden görmüyorsa erkânı yolu 

Varlığa güvenip aldanma Veli 

Özünü pazarda sata gör sata 
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-110- 
 

ÇEKTİRİP DURUR 
 

Kimine dert verir kimine keder 

Kimine gözyaşı döktürür durur 

Benim çilem bitmez ölene kadar 

Sırtıma yüklenmiş çektirir durur 

 

Kimi ne ederse kendine eder 

Kimi mevlasına kahreder gider 

Ömür ağacını budayan budar 

Baltasın bilemiş yıktırır durur 

 

Kimini güldürür kimin ağlatır 

Kimin ırmak eder kimin çağlatır 

Vefasız dilbere gönül bağlatır 

Veli’ye sinesin yaktırır durur 

 

-111- 
 
KARARDI 
 

Ben mi çok büyüdüm dünyamı ufak 

Koca dünya daraldıkça daraldı 

Ne gecem bellidir nede gündüzüm 

Kara bahtım karardıkça karardı 

 

Âlem çalıp çırptı bense uyudum 

El sözüne baktığımda toyudum 
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Midem mi delindi ben mi büyüdüm 

Kısmetlerim ufaldıkça ufaldı 

 

Allahın lütfudur kıyamam cana 

Böyle sitem etme demiştim sana 

Yaş elli demeden ne oldu bana 

Kara sakal ağardıkça ağardı 

 

Benim ile şu feleğin işine 

Aklım ermez baharına kışına 

Bilemedim kan mı değdi dişine 

Şu gül benzim sarardıkça sarardı 

 

Veli derki ömürcüğüm eksildi 

Düşmanlar barıştı dosta küsüldü 

Bilmem hastamıyım derman kesildi 

Geçim derdi zorlandıkça zorlandı 

 

-112- 
 
İNKÂR EDEMEYİZ Kİ 
 

Alevi demişler bize evveli 

Aslımızı inkâr edemeyiz ki 

Evvel Allah ya Muhammed ya Ali 

Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

Aslımızı inkâr edemeyiz ki 

 

On iki imamla sırra bağlıyız 

Üçe dörde beşe bire bağlıyız 

Hünkâr Hacı Bektaş Pire bağlıyız 
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Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

Aslımızı inkar edemeyiz ki 

 

Özümüz kırklara kalbinim hakka 

Aynı cemde mürşit talibin çeke 

Semahlar kurula kandiller yaka 

Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

Aslımızı inkâr edemeyiz ki 

 

Anamız Hatice Zühret-ül Fatma 

Çatma bize mel’un beyhude çatma 

Kızılbaş’tır diye ardımdan atma 

Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

Aslımızı inkâr edemeyiz ki 

 

Şaşkın Veli dört mezhebi bilirim  

Be ademi nasıl dörde bölerim 

Müslüman doğmuşum İslam ölürüm  

Bundan ayrı yola gidemeyiz ki 

Aslımızı inkâr edemeyiz ki 
 

-113- 
 
BEYPAZARI’NA 

 
Nasıl meth edeyim beylerin şehri? 

Tarihler boyunca varsın Beypazar. 

Nallıhan’dan geçer Sakarya nehri, 

Beylerin pazarı birsin Beypazar. 

 

 



 272

 

Kapağzı’nda hoş geldiniz yazılı,  

Inözü’de mağraların dizili, 

Dağ köylerin koyun ile kuzulu  

Sen koca şehirsin ersin Beypazar. 

 

Gelegıra ile Uruş nahiye, 

Güzel Karaşar’ın yüksekte niye, 

Yaratmış Tanrı seni gezelim diye 

Buralara gelen görsün Beypazar. 

 

Tarihi evlerin görmeye değer.  

Karakoca suyun içenler öğer, 

Havuç ile turpun ilaçmış meğer  

Yiyenlere şifa olur Beypazar, 

 

Güzellerin al yazmaya bürünür,  

Ne kadar bürünse güzel görünür.  

Şalvarları topuğunda sürünür 

Geleneğin böyle kalsın Beypazar. 

 

Çarşamba günleri Pazar kurulur, 

Bir hengâme kalabalık görülür, 

Köylü kentli çarşılarda belirir 

Gelene gidene yarsın Beypazar. 

 

Şaşkın Veli seni bin kere gezdi,  

Hanların çok idi otelin azdı, 

Hüseyin Yurdahak kitabın yazdı  

Ozanlar kalbinde sırsın Beypazar 
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-114- 
 
KOCAMIYOR Kİ 

 
Saçlarım ağarmış dişlerini dökülmüş 

Gönül kocamadı kocamıyor ki... 

Farkına varmadan bel im bükülmüş 

Gönül kocamadı kocamıyor ki... 

 

Gözüm feri kaçmış yüzüm buruşmuş, 

Alnım çizgi çizgi boynum kırışmış. 

Saçlara bıyığa aklar karışmış 

Gönül kocamadı kocamıyor ki... 

 

Ellerini titriyor sırtımda sızı 

Soluk kabarıyor dertlerini dizi 

Yine bırakmıyor bu nefis bizi 

Gönül kocamadı kocamıyor ki 

 

Veli der halime gülen gülene 

Ne mutlu ki sürünmeden ölene 

Sözüm yoktur kocalığı bilene 

Gönül kocamadı kocamıyor ki 

 

-115- 
 

MERHABA 
 

Ankara’dan Sincan’a dek yürüsem 

Yeni kente varıp kavunun yesem 
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At derenin suyun içip dinlensem 

Sincan’dan Yeni kente merhaba 

 

Delinede yüce dağlar deline 

Türküler söylenmiş Ayaş beline 

Karadutlar kına yapar eline 

Ayaş’a da Güdül‘ede Merhaba 

 

Kasabayla Oltan yoluma uzak 

Çağ köyüne varıp bağların gezek 

Akkaya şehitler domates ezek 

Çağ köyüne. Akkaya’ya Merhaba. 

 

Gömleksiz köprüsü. Kımir’in çayı 

Söğütlü iğdeli gördüm Ova’yı 

Gönül gezmek ister koca dünyayı 

Dikmen ile Oymaağaca Merhaba 

 

İsterim göreyim Gelegıra’yı 

Yıllar önce gezmiş idim orayı 

Taar üzümün bir ayrı 

Gelegıra, Taar’ ada Merhaba. 

 

Gördüm Ak Yazı’yı bir şehir olmuş 

Sanayi kurulmuş, fabrika kurulmuş. 

Beypazarı adı beylerden kalmış 

Beypazar’a. köylerine Merhaba. 

 

Ak Yazı’yı geçip. Tekke’yi görsem 

Macun’un cevizli sucuğun yesem, 
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İnce Pelit köyde bir mola versem 

Tekke, Macun, İnce Pelit’e Merhaba, 

 

Yoğunpelit ‘in alt yanı bahçelik 

Taşlıdır tarlalar kayalar helik 

Kayı çiftliği de güzel üstelik 

Yoğunpelit’e. Kayı’ya da Merhaba 

 

Kabaca’da yatar Baba Kaygısız 

Ziyaret etmesem derler saygısız 

Evliya’ya dil uzatan duygusuz 

Kabaca’da o canlara Merhaba 

 

Üreğil düvenlik Dağı’na ekli 

Saray köyle davaları sürekli 

Karpuzu olurdu beyaz benekli 

Üreğil’de canlara da Merhaba 

 

Zevde köyün alt yanı Süveri 

Süveri taşınca yıkar her yeri 

Kalta köyü Kayı’dan da ileri 

Zevde köye Kalta’ya da Merhaba 

 

Kızılcasöğüt’ü Akçakavağı 

Kiğmir’in kıyısı Güzel Ova’yı. 

Yüce dağlar serin eder havayı 

Akçakavak ova’ya da Merhaba. 

 

Varayım Uruş’a gezem köyleri 

Derelli ‘nin yamaçlarda evleri. 
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Çeltiklik yapmışlar hep ilerden 

Derelli ‘ye. Uruş’a da Merhaba. 

 

Saray Köseler de tanırlar bizi 

Karaşar’ın hoştur baharı, yazı. 

Yeter Şaşkın Veli kısa kes sözü 

Üç köydeki canlara da Merhaba 

 

-116- 

 
ÖLÜME BENİM 
 
Sofu yol gösterme hakkı bilirim 

Karışma gittiğini yoluma benim 

Hak ademde hakka kurban olurum 

Kurban ol Muhammed Ali’me benim. 

 

Münkir değilim ki inkar edemem 

Kötü söz zehirdir inan yutamam 

Hak benim kalbimde Şam’a gidemem 

İtikadım vardır Veli ‘me benim. 

 

Beni de yaratmış yaradan seni 

Var mıdır noksanı gel göster hani 

Nasıl görüyorsan öyle bil beni 

İhtiyacım yoktur çalıma benim. 

 

Sana bu sırları anlatmak zordur 

Gözün bakar amma kalp evin kördür, 

Kulda günah işler üç nesne vardır 

Sözüm geçer el ve dilime benim. 
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Benim Şaşkın Veli hemi de seme 

Yaradılış aynı ademdir sima, 

Arada derede kalırsın deme 

Bir kefen bulunur ölüme benim. 

 

-117- 

 
TEŞEKKÜR    

 

Sağ olsun yeğenim Ahmet’le Nadir 

Alıp göndermişler sayar mı nedir 

Yüce Rabbim büyük her şeye Kadir 

Bizim hanede de bilgisayar var 

 

Yeğenim Nadir Özden sözünün eri 

Böyle insanların kalbimde yeri 

Bu aygıtın bence büyük değeri 

Bizim hanede de bilgisayar var 

 

Adem Bey getirdi bilgisayarı  

Dedim evlat yapıver şu ayarı 

Başını ağrıttım darılma bari 

Bizim hanede de bilgisayar var 

 

Veli der ki hayatımı yazamam  

Yaşlanmışım vatanımı gezemem 

Ben kimsenin kuyusunu kazamam 

Bizim hanede de bilgisayar var 
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-118- 
 

BİLEMİYORUM 

 
Neyse konuşmuyon sus diyen m’oldu 

Selamı sabahı kes diyen m’oldu  

Güzel suratını as diyen m’oldu  

Küs müsün dargın mı bilemiyorum 

Kabahat kimdedir bulamıyorum 

 

Ne dargın ne de küs gibi 

Kaş yıkışın göz eğişin sus gibi 

İnce ince söyleyişin yas gibi 

Küs müsün dargın mı bilemiyorum 

Kabahat kimdedir bulamıyorum 

 

Veli der kimsenin kazmam kuyusun  

Buldun m’ola daha benden iyisin 

Düşün hele sen bu canın neyisin 

Küs müsün dargın mı bilemiyorum 

Kabahat yuvarlak bulamıyorum. 

 
-119- 

 

HALİMİ 
  

Düz yolda ayağım takıldı taşa 

Tökeziyip düştüm kırdım belimi 

Ne gelecek bilmem sağ olan başa 

Düşmanlar görmesin garip halimi 
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Kaburgam ağrıdı soluk gelmedi 

Doğrulup kalkmaya elim ermedi 

Neyledim feleğe aman vermedi 

Böyle imiş yaradanın zulümü 

 

Şaşkın Veli şükür eyle haline 

Kul olmayam münafıka zalime 

Razı oldum sürünmeden ölüme 

Varsın dostlar götürsünler salımı 

 

-120- 
 
BİR GÜN 

 

Dünyayı ukbayı heçe saymazsan 

Boşa gelip şaşa gidersin birgün 

Kainatı yerde hele doymazsan 

Boşa gelip şaşa gidersin bir gün 

 

Kurtulmazsan nefsin şeytan elinden  

İçemezsen rahmetlerin selinden 

Bir garibi incitirsen dilinden 

Boşa gelip şaşa gidersin birgün 

 

KUR’AN’ın ilminden hisse almazsın 

Ak karayı okuyup da bilmesen 

Ecelinden evvel hele ölmezsen 

Boşa gelip şaşa gidersin birgün 

 

Bir mürşide varıp talip olmazsın 

Erden erenlerden ümmet almazsan 
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Şaşkın Veli gibi kendin bilmezsen 

Boşa gelip şaşa gidersin birgün 

 

-121- 
 

DOKTOR 
 

Söyle doktor söyle derdim kaç çeşit 

Kemiğin erimiş kansere eşit 

Takatım kesildi sedyede taşıt 

Dermansız dertlere giriftar oldum 

Çare olur diye doktora geldim 

 

Çare bile olsa ömrüm kısa 

Ölümden korkup da etmiyom tasa 

Felç olurum diye çekiyom husa 

Dermansız dertlere giriftar oldum 

Çare olur diye doktora geldim 

 

KARAŞAR beldesi efeler yurdu 

Dağ dağdağa yaslanmış görünmez ardı 

Saymakla biter mi Veli’nin derdi 

Dermansız dertlere giriftar oldum 

Çare olur diye doktora geldim 

 

-122- 
 

YEŞERİR Mİ 

 

Kinaylı kinaylı bakar yüzüme 

Katı kalplilerde göz yaşarır mı 
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İnanmıyor gerçek olan sözüme 

Hilebaz olanlar iş başarır mı 

 

Yolcu yolunda gerek uyur yatar mı 

Viran kalan evde baca tüter mi 

Ekilmeyen yerde tahıl biter mi 

Yağmur yağmayınca ot yeşerir mi 

 

Şaşkın Veli boşa çeker küreği 

Görmeyeli biz unuttuk süreği 

Taştan katı imansızın yüreği 

Kırıp parçalasan bu taş erir mi 

 

-123- 
 

BİZİM YAYLAMIZ 
 

Bizim yaylamızda çatmamız vardı 

Ayşe, Eşe, Satı, Fatma’mız vardı 

Köyden yaya yapıl gitmemiz vardı 

Gel gidelim gardaş bizim yaylada 

Gölet de yapmışlar Eğriova’ya 

 

Bizim yaylamızın yolları uzun 

Yaylaya göçerdik ilkbahar yazın 

Sesleri gelirdi turnanın kazın 

Gel gidelim gardaş bizim yaylaya 

 

Bizim yaylamızda geyikler gezer 

Alabalıkları göllerde yüzer 

Sarıçam köknarı göklere uzar 
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Gel gidelim gardaş bizim yaylaya 

Varıp yaslanalım Eğriova’ya 

 

Hıdırellez çiçekleri açardı  

Papatya kekiği koku saçardı 

Veli der yaylaya ağalar göçerdi 

Gel gidelim gardaş bizim yaylaya 

Bir otağ kuralım Eğriova’ya 

 

-124- 
 

KALDIK 
 

Dereler de taşmış geçilmiyor ki 

Çaylarda bulanmış içilmiyor ki 

Şimdi gelinle kız seçilmiyor ki 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Kadınlar erkeğin yolun kesmezdi 

Komşu komşusuna asla küsmezdi 

Gelin kaynanaya surat asmazdı 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Her evin önünde var bir araba 

Hasret kaldık yün tiftikli çoraba 

Tahtalar yıkılmış bahçe haraba 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Küçükler buyruktan geri kalmazdı 

Cinayetle hırsızlık da olmazdı 
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Küslüğü kesliği erken almazdı 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Ne ekin eken var ne de ot biçen 

Ne at katır kalmış ne karakaçan 

Hanelere dolmuş sincapla sıçan 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Unutmuşlar akrabayı töreyi 

Değirmenler durmuş vermez yöreyi 

Ben de bilmez oldum akı karayı 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Kapatmışlar çay içtiğim kahveyi 

İmar eylemişler eski mahleyi 

Unuttuk kavalı flütü neyi 

Ne devri alem ne yanda kaldık 

 

Güğümle helkeyle su taşıyan yok 

Öküz tımar edip at kaşıyan yok 

Veli der yazacak bizde dertler çok 

Ne devri alem ne yanda kaldık 
 

-125- 

 

TAŞIDI BENİ 
 

Bir sevgiden koparıp da almışım 

El oğlunun şehvetinden bulmuşum  

Bir evladım olacağın bilmişim 

Dokuz ay karnımda taşıdım seni 
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Senin sancıların beni ağlattı 

Ter döktükçe Allah’ıma yalvarttı 

Acı,sevinç yüreğimi kabarttı 

Dokuz ay karnımda taşıdım seni 

 

Kuzum bu dünyaya kolay gelmedin 

Dünyaya gelince öyle meledin 

Göbeğin kestiler seni bekledim 

Dokuz ay karnımda taşıdım seni 

 

Düşünmedim oğlan olsun kız olsun 

Dua ettim el ayağı düzgün olsun 

Süt emsin de büyümesi tez olsun 

Dokuz ay karnımda taşıdım seni 

 

Ana şefkatiyle seni avuttum 

Ninnilerle salıncakta uyuttum 

Ağladıkça kucağımda hep tuttum 

Dokuz ay karnında taşıdım seni 

 

Bir dakka görmesem yüreğim çarpar 

Ağladığın duysam kıyamet kopar 

Veli’yi anası durmayıp öper 

Dokuz ay karnımda taşıdım seni 
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-126- 

 

VEYSEL BABA’YA 
 

Şarkıda türküde elbet sen varsın 

Nasıl unuturum Veysel babayı 

Bu kara toprağa ölmeden vardım 

Nasıl unuturum Veysel babayı 

 

Yirminci asırda ozan sen idin 

ATATÜRK’e ağıt yazan sen idin 

Felek ile düğüm çözen sen idin 

Nasıl unuturum Veysel babayı 

 

Çiğdemle sümbülle haldaş idin sen 

Name gelinlere yoldaş idin sen 

Necib’e ağlayan kardaş idin sen 

Nasıl unuturum Veysel babayı 

 

Öğretmendin öğretmenler okuttun 

Türkülerle halı kilim dokuttun 

ATA öldü, gözyaşların akıttın 

Nasıl unuturum Veysel babayı 

 

Âşıklara dert ortağı sen idin 

Mahzunî Şerif’e Pir Sultan dedin 

Tarihlere geçti güzelim adın 

Nasıl unuturum Veysel babayı 
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Seni yılda değil, her gün anarım 

Her fırsatta taş plağın çalarım 

Veli der ki kahırlanır ağlarım 

Nasıl unuturum Veysel babayı 

 
-127- 

 

BULAMADIM 
 

Yandı yürek yandı aşkın elinden  

Sinemi soğutur kar bulamadım 

Nedir çektiklerim elin dilinden 

Kendime münasip yâr bulamadım 

 

Dostlarım kaçışır hep gamlerimde  

Bazen şaş görürüm son demlerimde 

Alem dost oluyor hoş günlerimde 

Derdine ortağız der bulamadım 

 

Veli der anlayan olmaz sözümden 

Dostun tavırları kaçmaz gözümden   

Kustum salya sümük aktı ağzımdan   

Eliyle yüzümü yur bulamadım  
 

-128- 
 
SEVDAYI 
 

Kavlimiz ne idi nerede kaldık  

Unutturacaksın aşkı sevdayı 
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El gün görür diye buraya geldik 

Unutturacaksın aşkı sevdayı 

 

Bu sözlerden ne dediğimi anla 

Alıp vermediğin ne idi benle 

Bir derdin varise beni de dinle 

Unutturacaksın aşkı sevdayı 

 

Böyle sitem yapılır mı insana 

Koymadı mı bunca ayrılık sana  

İster küfret ister ilen sen bana  

Unutturacaksın aşkı sevdayı 

 

Veli gibi giy melamet hırkasın  

İnsan sevdiğine dönmez arkasın 

Beni bırak yaradandan korkasın 

Unutturdun bana aşkı sevdayı 

 
-129- 

 
KOR İMİŞ 
 

Yine akşam oldu hava karardı 

Dumanlı görünür dağların ardı 

Gurbet elde artar garibin derdi 

Bu ayrılık ateş ilen kor imiş 

Yardan ayrı yaşaması zor imiş 

 

Şu garip geceler hüzün artırır 

Gurbet bizi yiye yiye bitirir 

Yâre selamımı kimler götürür 
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Bu ayrılık ateş ile kor imiş 

Gurbet elde yaşaması zor  imiş 

 

Veli der ayrılık beter ölümden  

Yaban elde kimse bilmez halimden 

Ne haber var ne mektup var gülümden 

Bu ayrılık ateş ile kor imiş  

Gurbet elde yaşaması zor imiş 

 

-130- 
 
KOZU 
 

Felek ile aram açık bu sıra 

Yükledi kalbime ince bir sızı 

Orada da bulur gitsem Mısır’a  

Paylaşamıyoruz kocaman kozu 

 

Bir yanımda çile bir yanım devran 

Bir yanımda dostlar, bir yanım mervan 

Tevrat, Zebur, İncil büyüktür KUR’AN 

Feleğin emrine uyarım bazı 

 

Güzel imar etmiş cihanı Kur’an  

Mü’minin kalbine girip oturan 

Darda kalan kullarını kurtaran 

Yalvarmaya yok ki Veli’nin yüzü 
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-131- 
 

DAĞLAR BU 

 
Ak yazıdan öte Tekke dağıdır,  

Yürüyüp geçtiğim bizim dağlar bu 

Yeğler yaylası yolun sağıdır,  

Hem çamlı çeşmeli bizim dağlar bu 

 

Çekicin pınarı dinlenme yeri  

Oturup bir yudum içmeli bari  

Yonbelit yaylaya göçmüyor gari,  

Nallı nakışı derler bizim dağlar bu 

 

Kaşa ekli Karacören hessesi, 

Harmancıkla kale biraz ötesi 

Güzel olmuş şu söz ağın çeşmesi,  

Suların içtiğim bizim dağlar bu 

 

Çakmacuk Beşpınar armut her yanı  

Çoban pınarında kesem kurbanı 

Güzelim tarlalar bakımsız hanı,  

Otunu biçtiğim bizim dağlar bu 

 

Kirez yanı öküz çayra bitişir,  

Kayalarda keklikleri ötüşür 

Köy yerinde ağlat armut yetişir,  

Ağlatlı, armutlu bizim dağlar bu 

 

Damdumun kayası Hacı Mehmet var,  

Dağları gezmeye vermiştik karar 
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Kavuşuk sazağa tez gelir bahar,  

Çiğdemli, sümbüllü bizim dağlar bu 

 

Erenlerin dağı hepsi ulu çam  

Yüzümü sürmüşüm eğlemesem gam  

Men ulu divana bağlanmışım tam,  

Evliya yatağı bizim dağlar bu 

 

Dere tepe yüce dağlar ezeldir,  

Elim işimizi Mevla düzeltir 

Memleketim karış karış güzeldir,  

Sıra sıra duran bizim dağlar bu 

 

-132- 
 
ELBET  
 

Gider bu güzellik sana da kalmaz 

Açılan çiçekler solacak elbet 

Seven yüreklere böyle naz olmaz 

Dost dostun kıymetin bilecek elbet 

 

Yıllardır görmedim kimseden vefa 

Zalımın yüzünden çektiğim cefa 

Yazdım bu kalbime kaldırdım rafa 

Eden ettiğini bulacak elbet 

 

Sitemlidir sözüm acep kim anlar 

Birbirine yük mü oldu insanlar 

Hanı nerede bizden evvelki canlar 

Bu şaşkın Veli de ölecek elbet 
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-133- 
 
GÖNLÜMÜ 

 

Yine bu gün serim uyku tutmadı 

Bir vesvese aldı garip gönlümü 

Aza koydum çoğa gücüm yetmedi 

Bir vesvese aldı garip gönlümü 

 

Hesap ettim gelen ile gideni 

Bu işlerin elbet vardır nedeni 

Bir gün toprak sarar nazik bedeni 

Bir vesvese aldı garip gönlümü 

 

Eşindin de şaşkın Veli eşindin 

Kimsenin suçu yok kendin kaşındın 

İşlediğim günahları düşündüm 

Bir vesvese aldı garip gönlümü 

 
-134- 

 
KAYIRDI 
 

Alemi de kendim gibi sanınca 

Gelen itekledi gidende vurdu 

Sahtekarın sözlerine kanınca 

Dolarlarım aldı gitti savurdu 

 

Senetleri aldık avukata gittik 

Hanımımla derdimizi arz ettik 
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Yıllarca bekledik nidek sabrettik 

Dedik bu mütayit bizi kavurdu 

 

Avukat yavaş yavaş bizi boşladı 

Guya mütahiti sözle taşladı 

Güvenimiz sarsılmaya başladı 

Neyini alayım diye duyurdu 

 

Veli der ey olmaz bu derin yara 

Anayı kızından ayırır para 

Hile düşünenler hep yansın nara 

Suçlu olduk haksızı o kayırdı 

 

-135- 
 

KARA GÖZLÜM 
 

Anlamıyor musun bakışlarımdan 

Seni çok seviyom bil kara gözlüm 

Neye nazlanıyon neye kaçarsın 

Yeter üzme beni gel kara gözlüm 

 

Her görüşte dikkatimi çekiyon 

Niye öyle düşman gibi bakıyon 

Üstelikte kaşlarını yıkıyon 

Yıkma o çehreni gül kara gözlüm 

 

Veli’nin halinden bilemedin ki  

Akan gözyaşların silemedin ki 

Çağırdığı yere gelemedin ki 

Gideyim de burada kal kara gözlüm 
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-136- 
 

KADINLAR GÜNÜ 

 

Hizmet için yaratılan kadına  

Vurun copu şu kadınlar gününde  

Tarihlere geçen güzel adına 

Vurun copu bunca aklın önünde 

 

Yılda bir kez kadınları andılar 

Kadınlar gününde hep toplandılar 

Laiklik hakkını hep kullandılar 

Yer aldılar atamızın yanında 

 

Veli der ki rezaletler bitmiyor 

Bir de gaz sıktılar cop da yetmedi 

Kadınsız hanede baca tütmüyor 

Kadın dövmek var mı senin dininde 
 

-137- 
 
BİRGÜN DURUR MUYUM GURBET ELLERDE 
 

Eğer gurbet eller beni tutmasa  

Bir gün durur muyum gurbet ellerde 

Geçim derdi bizde ayrı bir tasa 

Yoksa durur muyum gurbet ellerde  

 

Halden anlamazlar boyun bükeyim 

Dillerini bilmem derdin dökeyim 
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Sılanın hasretin nasıl çekeyim 

Bir gün durulur mu gurbet ellerde  

 

Şaşkın Veli uğrun uğrun ağlarım  

Ah çektikçe şu sinemi dağlarım 

Gurbet elde geçti gençlik çağlarım 

Bir gün durulur mu gurbet ellerde 

 

-138- 

 
YOL KARAGÖZLÜM 
 

Benden ayrılmaksa senin muradın 

Gideceksen aha yol kara gözlüm 

Yıllar evvel sen beni çok aradın 

Şimdi defterinden sil kara gözlüm 

 

Niye hırçınlaştın neye darıldın 

Dalına mı bastım niçin kırıldın 

Bunca yıldır boşuna mı sarıldın 

Bu derde bir çare bul kara gözlüm 

 

Kinaylı bakıyor dövecek misin 

Beni mekanımdan kovacak mısın 

Bir kaşık suyunan boğacak mısın 

Sonu iyi olmaz bil karagözlüm 

 

Nedir geçmişleri şimdi kusmalar  

Hoş olmuyor böyle surat asmalar 

Hele darılmalar bir de küsmeler 

Veli bir gün gider kal kara gözlüm 
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-139- 
 

PEDERİN 

 

Yıllar oldu sıladan ayrılalı  

Ne mektubun geldi ne bir haberin 

Zengin m’oldun buradan sıyrılalı 

Seni de Almancı yaptı kaderin 

 

Burayı sen bilmen orayı da biz 

Unuttunuz Türkiye’yi gayri siz 

İnşallah iyidir yeni haliniz 

Başınız sağ olsun öldü pederin 

 

Ayşe teyzen öldü anan da hasta 

Hanımı ödlü de dayın da yasta 

Duydun mu olaylar oldu Sivas’ta 

Yanan o canların acısı derin 

 

İnsanlara değer var mı orada 

Tavuk kadar önemi yok burada 

Yüzde seksen fakir halkım kirada 

Üç daire al da kiraya verin 

 

Şaşkın Veli der ki dön gayrı n’oldun 

Anasız babasız gurbette kaldın 

Yoksa Almanlara damat mı oldun 

Hâlâ seni bekler o nazlı karın 
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 -140- 
 
BİTMEDİ 

  

Hâlâ çalışıyom hâlâ koşuyom 

Ömrüm tükeniyor işim bitmedi 

Yaşım yetmiş oldu hâlâ yaşıyom 

Ömrüm tükeniyor işim bitmedi 

 

Aklım ereliden beri çalıştım 

Bu feleğin cilvesine alıştım 

Azığımı dostlar ile bölüştüm 

Ömür bitiyor işler bitmedi 

 

Veli yaradana der ki hal bu mu 

Böyle imiş bu hayatın albümü 

Dostun sözü yaraladı kalbimi 

Ömür bitiyor işler bitmedi 
 
-141- 

 

DÜŞ MÜYDÜ  
 

Hayal meyal gördüm dün gece seni  

Hayal mıydı gerçek miydi düş müydü 

Unutmam demiştin hanı ya beni 

Verdiğin sözlerin hepsi boş muydu 

 

Sırtına giymişin ipek alları 

Belindeydi yine acem şalları 

 



 297

Unuttun mu o döktüğün dilleri 

Benden ayrılalı günün hoş muydu 

  

Şaşkın Veli boşa düştü peşine 

Bülbül bile sitem etmez eşine 

Niye yaktın beni aşk ataşına 

Bilemedim bahar mıydı kış mıydı 

 

 -142- 

 
KÖYÜM 
 

Yıllar geçti köyüm seni özledim 

İnişli yokuşlu yolların güzel 

Tekke’nin dağından çok gelip geçtim 

Dolaşımın başı bellerin güzel 

 

Zemheri ayında Nallıkaş’ının 

Tokadını yedim çetin kışının 

Çilesi biter mi fakir kişinin 

Ağlayıp yas eden dillerin güzel 

 

Kaştan alıççığın dere taşlıdır 

Çalı çırpı ağlatları yaşlıdır 

Biz de mevsim iki yazlı kışlıdır 

Baharda açılan güllerin güzel 

 

Şimdi Kozbeli’nde mekan kurmuşlar 

Güzel binalara emek vermişler 

Bahçeleri taş duvarla örmüşler 

Darab’a çekilen tellerin güzel 
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Seyreyle köyümü Kozbeli’nden de 

Kurtulmuş Kocakız yaz selinden de 

Eser yok takklı kız gelinden de 

Çeki çember yoksa şalvarın güzel 

 

Az gelir köyümü nasıl meth etsem 

Sayamam vasfını ömür tüketsem 

Hiç aklımdan çıkmaz gurbete gitsem 

Ağlatlı armutlu dalların güzel 

 

Veli der ki ana ata diyarım 

O köyde doğmuşum o köyde varım 

Aynı Karaşarlı sevgili yarim 

Edepli erkanlı hallerin güzel 

 

 -143- 

 

SEVDİRMEYEN YÂR 
 

Yâr koynuna sokturmuyor elimi 

Sevecen görünüp sevdirmeyen yâr 

Koklatmıyor bana konca gülünü 

Sevecen görünüp sevdirmeyen yâr 

 

Kınalı elini tutup okşasam 

Saçlarını gül yerine koklasam 

Dizlerine yatıp sevgi beklesem 

Sevecen görünüp sevdirmeyen yâr 
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Kurban olam mah yüzüne diline 

Sarılmak isterim ince beline 

Tersler gibi baksana şu haline 

Sevecen görünüp sevdirmeyen yâr 

 

Aşk ateşi düştü Veli yanıyor 

Ah çektikçe yaraları kanıyor 

Söz verip de bir de geri dönüyor 

Sevecen görünüp sevdirmeyen yâr 

 

 -144- 
 

DEMİŞLER 

  

Gülden nazik evliyalar dervişler 

İnsanlığa hizmet edip ermişler 

Bülbül konuştuğu karga olunca  

Burnu pisliklerden çıkmaz demişler 

 

Her olur olmazın yanına gitme 

Derdini hoyrata açıp belletme 

Komşudan aldığın atı terletme 

El atına binen iner demişler 

 

Kaba çamın gürlemesi dalına 

Ağaç şirin olur meyve gülüne 

Bayramı kutlanır yaban eline 

Deliye de her gün bayram demişler 

 

Ne zamanda yaşıyoruz ne günde 

Hiç hile olur mu imanda dilde 
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Ölüde ağlanır oyun düğünde 

Ağlayanlar bir gün güler demişler 

  

Şaşkın veli edep haykırı gülme 

Riyakarı sevme kusura kalma 

Her şey alda mazlum âhını alma 

Mazlum âhı yerde kalmaz demişler 

 

 -145- 

 

ÜRKÜYORUM 
 

Bu kadar günahla bu kadar suçla 

Divanına varmaya da korkuyom 

Medet Mürvet günahlarım bağışla 

Utanıyom yalvarırken ürküyom 

 

Aklım ermez elif ile gafına 

Muhtacız biz senin lütuf affına 

Almaz isen didarına saffına 

Utanıyom yalvarırken ürküyom  

 

İşlediğim günah boyumdan aştı 

Emel defterlerim doldu da taştı 

Şaşkın Veli şimdi derdine düştü 

Utanıyom yalvarırken ürküyom 
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 -146- 
 

YAYLA 

 

Yaylalar içinde güzel Eğriova 

Seyretmek isterim hep doya doya 

Yaylamıza yakın şu Kartalkaya 

Köroğlu dağına çıkmak isterim 

 

Mahleler kurulmuş dağ eteğine 

Efeler çeşmesi yerinde yine 

İnşallah seneye gelirim gene 

Mahya tepesinden bakmak isterim 

 

Göleti var Eğriova’nın düzünde 

Alabalıkları suyun yüzünde  

Seyretmeli seni kışın yazında 

Göletlerden balık tutmak isterim 

 

Veli’nin gönlü genç kendisi koca 

Kurbağa seslerini dinlesem gece 

Yaylanın yazısı bir uçtan uca 

Yazılarda koyun gütmek isterim 

 

 -147- 
 

O YÂRE 
 

Çıkıp çıkıp şu dağları beklesem  

Gelir diye yollarını yoklasam 
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Mor menekşe çiğdem şiir toplasam 

Alırmı ki gül uzatsam o yâre 

 

O yâri beklerken kalırım darda 

Nisan yağmurları ıslarsa orda 

Ben senin aşkından düşmüşüm derde 

Bilrmiki hal uzatsam o yara 

 

Şaşkın veli hayal ürünü kurma 

Çıkıp o dağlara kendini yorma 

Yeterki gönül ver gül bile verme 

El uzatsam gelirmiki o yare 
 

 -148- 
 

İSTERDİM 
 

Amerika varya büyük düvermiş 

Büyük devletleri görmek isterdim 

Washington’da görmelere değermiş  

Öyle bir ülkeye varmak isterdim 

 

Bilmem ama orada fakir belki yok 

Varsa bile karınları belki tok 

Resimlerin gördüm güzelmiş Nevyork 

O büyük ülkede durmak isterdim 

 

Başkanlar hükmediyor cihana 

Müttefik devletler saygılı ona 

Veli der Türklüğüm övünçtür amma 

Türkleri tanır mı sormak isterim 
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 -149- 
 

ALDI 

 

Göz göze gelince dilim tutuldu 

Bir bakışta aklım başımdan aldı 

Kalbimin köşküne girip oturdu 

Süzdü gözlerini kalbime açtı 

 

Mah cemali güneş yüzü ay gibi 

Yanak benli kaşları da yay gibi 

Ürkek bakışı var biraz toy gibi 

Gönül eyleyecek beni mi buldu 

 

Nazar ettim boya boda turunca 

Cevap da vermedi hatır da sorunca 

Dilsizler de dile gelir görünce 

Veli bile derin hülyaya daldı 
 
 -150- 
 
DEMİŞ 
 

Askerlikten mada gurbet gezmemiş 

Deniz görmüş ama derin yüzmemiş 

Şiir değil mektup bile yazmamış 

Kırk senelik eserime el komuş 

Yazdığım türküye o benim demiş 

 

Nice âşık nice ozanlar gördüm 

Halkın dertlerini yazanlar gördüm 
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El atına binip gezenler gördüm 

Kırk senelik eserime el komuş 

Yazdığım türküye o benim demiş 

 

Şaşkın Veli der ki çalan çalana 

Milletin malına dalan dalana 

Karıştı gidiyor doğru yalana 

Kırk senelik eserime el komuş 

Yazdığım türküye o benim demiş 

 

 -151- 
 

GEZMEK İSTERİM 

 

Bazı hüzün dolar garip gönlüme 

Çıkıp şu dağlarda gezmek isterim 

Bu kaderin zararı var gönlüme 

Kötü kader seni bozmak isterim 

 

Gönül ya bu bazen derine dalar 

Çıkar yücelere kendin oyalar 

Öyle mahzunlaşır ah çeker ağlar 

Sel olan gözyaşım süzmek isterim 

 

Katı kalpli gözler yaş döker oldu 

Hükmeden şu gönül dert çeker oldu 

Şimdi yâr emrine bel büker oldu 

Vefasız yâre de kızmak isterim 

 

İnsan Hak emrine boynunu eğer 

Şimdi vermiyorlar insana değer 
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Yâr bizi oyalar dururmuş meğer 

Veli der dertleri yazmak isterim 
 

 -152- 
 

MERSİN’E  
 

Akdeniz kıyısı şu güzel Mersin 

Deniz seyretmeye turistler gelsin 

Harikalar şehri Tarsus’u görsün 

Mucizeler dağı Ashab-ı Kehf var 

 

Üç yüz yıl uyutmuş onları Rabb’i 

İnanan gönüller Allah’a tabi 

Peşlerinden gitmiş çobanın kelbi 

Mucize diyarı Ashab-ı Kehf var 

 

Silifke’nin yoğurdunu yiyelim  

Denizin içinde kule görelim 

Sahil boylarında gezip duralım 

Mucize diyarı Ashab-ı Kehf var 

 

Şaşkın Veli gezdi Mersin yalısın  

Sen İçel’sin içlilerle dolusun 

İskenderun, Adana, Hatay yolusun  

Mucize diyarı Ashab-ı Kehf var 
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 -153- 
 

CANLARIM 
(Karaşar Derneği İçin)  
 

Güzel Karaşar’ın bu gecesine 

Hoş sefa geldiniz benim Canlarım 

Kültür derneğinin eğlencesine 

Hoş sefa geldiniz benim canlarım 

 

İşte bunlar Köroğlu’nun torunu 

Dağlar arasında almış yerini 

Görün Karaşar’ın Efelerini 

Vurun davullara gelsin Efeler 

Çalsın sazandarlar koşsun nâmeler 

 

Gümbür gümbür ötsün Davullar sazlar 

Dönsün bu meydanda Efeler kızlar 

Karaşar’a ait işte bu sözler 

 

Zeybekleri Saralan’da bastılar 

Çepkenini çam dalına astılar 

Üç kardaşı bir tahtada kestiler 

Yattım uykulara uyanamadım 

Yağlı kamalara dayanamadım 

 

Çıkamadım Saralan’ın düzüne 

Çayır çimen çıkıverdi dizime 

Üç yüz atlı birden geldi üstüme 
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Yattım uykulara uyanamadım 

Yağlı kamalara dayanamadım 

 

Bolu çeteleri döndü deliye 

Öldürün hasasnı kıyman Aliye 

Kelleleri bahşiş gitti Bolu’ya 

Yattım uykulara uyanamadım 

Yağlı kamalara dayanamadım 

 

Derede dermenim boşuna döner 

Havada kartallar leşime döner 

Üç yüz atlı gelmiş peşimde döner 

Yattım uykulara uyanamadım 

Yağlı kamalara dayanamadım 

 

Silindi mi Maşafa’nın Kalayı 

Bozuldu mu Zeybeklerin alayı 

Sinaplıyı öldürmenin kolayı, 

Yattım uykulara uyanamadım 

Yağlı kamalara dayanamadım 

 

Kaytan bıyrık kama çeker oğrundan 

İçtiğim kahveler gelsin burnundan 

Bırak beni bu iş çıktı çığrından 

Yattım uykulara uyanamadım  

Yağlı kamalara dayanamadım 
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 -154- 
 

KİME DARILAYIM 

 

Senden gayrı kimselerim kalmadı 

Kime darılayım kime küseyim 

Çok dilek diledim biri olmadı 

Kime darılayım kime küseyim 

 

Kah darıldı kahı küstü yıldızım 

Evlendi el oldu oğlumla kızım 

Hiç belli olmuyor baharım yazım 

Kime darılayım kime küseyim 

 

Şaşkın Veli eski dostlar nerde 

Hal hatır sorsalar ara sırada 

Diyarı gurbette kaldık burada 

Kime darılayım kime küseyim 

 

 -155- 
 

SİNEME 
 

Böyle güzel böyle şirin dilberi 

Görünce sineme sarasım gelir 

Bu dünyada zor biçilir değeri 

Ona dünya malı veresim gelir 

 

Cemaline bakar bakar doyamam 

Öpmek değil sevmeye de kıyamam 
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Sineme sarayım seni diyemem 

Ama vuslatına eresim gelir 

 

Şaşkın Veli elbet güzeli sever 

Güzel çirkin farksız veririm değer 

Böyle bir güzel de olursa eğer  

Sardıkça sarasım gelir sineme  

 

 -156- 

 

YARATMIŞ 

 

Yaratılan güzel yaratan güzel 

Adem’i balçıktan güzel yaratmış 

Kainatı kurmuş Adem’den ezel  

Gündüzünü gece ile karartmış 

 

Çizivermiş eğri doğru yolunu 

Hibe etmiş şu dünyanın malını 

Özenerek yarattığı kulunu 

Duydum cennetinden dışarı atmış 

 

Akıl ermez hikmetine ilmine 

Dayanılmaz sitemine zulmüne  

Narı varmış sonumuzda külmüne 

Kulunun günahını gramla tartmış 
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 -157- 
 

ÇOCUKLARIMIZ 

 
Devlet yardımıyla ayakta duran 

İşte bizim küçük çocuklarımız 

Bayramdan bayrama şekeri yiyen 

İşte bizim küçük çocuklarımız 

 

Sevgiyi şefkati kimden görecek  

Acıyan olursa bir su verecek  

Anasız babasız yavrum ölecek 

İşte bizim küçük çocuklarımız 

 

Yuvalarda itip kakan bulunur 

Anası olsaydı bahrı delinir 

Öksüzlerin kıymeti mi bilinir 

İşte bizim küçük çocuklarımız 

 

Hele de anası yoksa yavrumun  

Nazını kim çeker ufak torunun 

Veli der biter mi yavrum sorunun 

İşte bizim küçük çocuklarımız 

 

 -158- 
 

GÖLCÜK  
 

Gecenin üçünde sallandı gölcük 

Çöktü koca okul temeli çürük 

Ne yapsın kuzular yaşları küçük  
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Bu ne iştir sorumlu yok suçlu yok 

Ölen öldü soyguncu yok borçlu yok 

 

Duyulmadı feryat ile figanlar  

Yine telef oldu tazecik canlar 

Ne hak yere ölüyor bu insanlar 

Bu ne iştir sorumlu yok suçlu yok 

Ölen öldü soyguncu yok borçlu yok 

 

Ders almıyoruz ki yok önlem alan  

İhmalkârlar yurdu ettiler talan  

Yeter Şaşkın Veli söyleme kalan  

Bu ne haldır sorumlu yok suçlu yok 

Ölen  öldü kalanlardan borçlu yok 

 

 -159- 
 

NEREDE 
 
Dertten içende yok neşeden de yok 

Kadehten içen yok şişeden de yok 

Görünen beylerin sanmam karnı tok 

Rakıya verecek mangır nerede 

 

Yârla sohbet etmek mahşere kaldı 

Çilingir sofrasının ömrü azaldı 

Akşamcı dostlarım hülyaya daldı 

Rakıya verecek mangır nerede 

Gayri içemiyoz ara sıra da 
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Biz unutur olduk demi devranı  

Şaraba kail ol viskiler hani  

Türk rakısı çeker Veli’nin canı  

Rakıya verecek mangır nerede  

Gayrı içemiyoz ara sırada 

 

 -160- 

 

ADEM’DİR DİYE 

 
Beşer yaratıldık elbet beşeriz  

Gün olur ki kendimize şaşarız 

Hıyarım var dense tuzla koşarız 

Ona güveniriz ademdir diye 

 

Tanımayan biri bir selam verse 

Ne alemlerdesin birader dese  

Değil malım mülküm canımı yese 

Ona güveniriz ademdir diye 

 

Bir sözünde elli yalanı olsa 

İnanırız ona para da çalsa  

Bin bir hile ile kapıya gelse 

Güveniriz ona ademdir diye 

 

Veli’ye desinler insan da şunu 

Kendim gibi biliyorum komşumu 

Mevla kul yaratmış Adem’dir tümü 

Güveniriz ona Adem’dir diye 
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 -161- 
 

TÜRKÜ 

 
Kırılacak dallara çıkıp basmalı değil 

Ellerin sözü ile yâre küsmeli değil 

 

Hoş kokuyor derlerin nanesi 

Kardan beyaz o gelinin sinesi 

 

Dibi görünmez çaydan dalıp geçmeli değil 

Her yüzüne gülene sırrın açmalı değil  

 

Hoş kokuyor derlerin nanesi 

Kardan beyaz o gelinin sinesi 

 

Güvendiğim dostlarım vallaha düşman oldu 

Veli bir güzel sevdi sonunda pişman oldu 

 

Hoş kokuyor derlerin nanesi 

Kardan beyaz o gelinin sinesi 

 

 -162- 
 

YAKINIR 
 
İster isen güller ister kurşun at  

Gül bile fırlatsan bana dokunur  

İstersen lafla döv ister tokat at 

Söz bile fırlatsan bana dokunur 
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Bir çiğ söz insanı deler de geçer  

Hal bilmezse düşen kalmaz mı naçar 

Ere meydanı bekler namert tez kaçar  

Sinek bile uçsa insan sakınır 

 

Kendini bilmezler birer hükela 

Böyle cahiller var başlara bela 

Hep alim kesildi cahil cühela 

Şaşkın Veli boş boşuna yakınır 

 

 -163- 
 

BABAM 

 

N’olur yaşasaydı kahraman Babam 

Kızarak da olsa öğüt verseydi 

Onu kurtarmaya yetmedi çabam 

Babalar gününe keşke erseydi 

 

Sağ iken hor oldu kıymet bilmedik 

Yokluk var da hatırını sormadık 

Evlenince bir arada durmadık 

Evlat mürüvveti bari görseydi 

 

Bilinmiyor ataların kıymeti 

Ana ayağında dünya cenneti 

Öğüt olur nasihati sohbeti 

Sağ olsa da yine kalbim kırsaydı 

 

Onun yaşaması bana gururdu 

En ufacık hatalarım görürdü 
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Hem nasihat hem akıl verirdi 

Yaşasaydı keşke beni dövseydi 

 

Ne çare atanı kaybettin Veli’m 

Evlat atasına etmesin zulüm 

İntizar edemem dedi ey oğlum 

Azarlayıp yine kalbim kırsaydı 

 

 -164- 

 

ATMIŞLAR 
 

Dost görünen hilekâr o düşmanlar 

Gizli gizli bizi taşa taşa tutmuşlar 

Bilmem neden hakir görür insanlar 

Eleştirip arkamızdan atmışlar 

 

Öğünmedim geçmişimle dünümle 

Alıp veremedikleri nedir benimle 

Dünyayı mı yıktım sanki ünümle 

Üstelik de dedikodu etmişler 

 

Veli kadeh iken bir Şaşkın olduk 

Şairliği kim yetirmiş biz bulduk 

Yeni yeni dostla düşmanı bildik 

Değer bilmeyenler pula satmışlar 
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 -165- 
 

ORDUMUZ 

 

Ata’nın yattığı yerler nur olsun 

Bu millet hür doğdu daim hür olsun 

İlelebet Türk ordusu sağ olsun 

Yobazlara taviz vermez ordumuz 

Laiktir bu millet laik yurdumuz  

 

İsmet Paşa Atatürk’ün sırdaşı 

Fevzi Baba Ata’nın arkadaşı  

Beraberce kazandılar savaşı  

Düşmanlara taviz vermez ordumuz  

Laik kalacaktır bizim yurdumuz 

 

Paşalar yürüyor ata izinden 

Nem kapar yobazın hilaf sözünden 

Vatan medet bekler oğlu kızından 

Düşmanlara taviz vermez ordumuz 

Laiktir bu millet laik yurdumuz  

 

Veli der ataya biz minnettarız  

Ata’nın izinde hepimiz varız 

Ordu millet birdir koca küfvarız 

Düşmanlara taviz vermez ordumuz 

Laik kalacaktır bizim yurdumuz 
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 -166- 
 

ANAMA  

 

Çapalardı fideleri kırmadan  

Dağda taşta çalışırdı durmadan 

Erken göçtü bir mürüvet görmeden 

Anneler gününü görmedi anam 

 

Sırtında taşırdı biçtiği otu 

Makinede çeker sağdığı sütü 

Yağı yumuşaktı peyniri katı 

Anneler gününü görmedi anam 

 

Sığırın tersinden tezek ederdi 

Nöbetleşe gezeğe de giderdi  

Onun çok korktuğu zalım pederdi 

Anneler gününü görmedi anam 

 

Bayramdan bayrama kına yakardı 

Onca çamaşırı elle yıkardı 

Eskileri iğne ile dikerdi 

Anneler gününü görmedi anam 

 

Yorulmazdı yemekleri yaparken 

Ağlar idi yüzümden öperken 

Veli der ki anam göçtü çok erken 

Anneler gününü görmedi anam 
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 -167- 
 

ATAMIYORUM 

 

Benden fazla kurnaz olmuş insanlar 

Şeş ile caarla ütemiyorum 

Bazı baldır bazı katrandır laflar  

Kem sözün zerresin yutamıyorum 

 

Aklım erer iken kalp de kırmadan 

Hillet sarmış hiç farkına varmadım 

Doktordan hekimden fayda görmedim 

Ağrıdan sızıdan yatamıyorum 

 

Şaşkın Veli’m bu sözlerin güm güme 

Resimlerim yerleştirdim albüme  

Yıllar önce taht kurdu şu kalbime 

Sıyırıp gönlümden atamıyorum 

 

 -168- 
 

 VARALIM 
 

Bu yola gitmeye karar vermişiz  

Bağrı açık yalın ayak varalım 

Çok cefalar çekip sitem görmüşüz 

İsterim ki hesabını soralım  

 

Rengimiz bellidir al kana benzer 

Ay yıldızlı bayrak göklerde gezer 
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Güneş kızıl doğar aya da nazar  

Tan yeri atarken dostu görelim 

 

Veli der Aliler kızıl giymişler 

Kan üstünde ay yıldızı görmüşler 

Onun için Kızılbaşlar demişler 

Vatan bizim bu vatanda ölelim  

 
 -169- 

 
O 
 

Sanki yüz senelik düşmanım gibi 

Görünce kaşını yıkıverdi o  

Öyle hüzünlüydü öyle üzgündü 

Gözünden yaşları sıkıverdi o 

 

Sanki bir yastığa baş koymamıştık 

Mutlu günler geçti hiç doymamıştık 

Sabahlara kadar uyumamıştık 

Şimdi dudağını büküverdi o 

 

Çile çektik ise zevki de vardı 

Seviyorum derdi o bana yardı 

Ayrılınca benden hoyratlar sardı 

Gördüm keklik gibi sekiverdi o 

 

Şaşkın Veli der ki dost bana küstü  

Bilmiyom ne yaptım selamı kesti 

Nerede rastlarsam suratın astı 

Yıkıp çehresini bakıverdi o 
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 -170- 
 

GURBET 

 

Yokluk bizi gurbet ele atacak 

Gitsem bir türlü gitmesem öyle 

Yatağım yok, yorganım yok satacak 

Satsam bir türüdür, satmasam öyle 

 

Köyümde kalsam uğrarım derde 

Elimden tutacak amcamız nerde 

Ankara’ya gitsem dayım yok orda  

Gitsem bir türlüdür gitmesem öyle 

 

İstanbul’un taşı toprağı para 

Zengin olacağım dedim o yâre 

Benim köyüm bura, İstanbul nere 

Gitsem bir türlüdür gitmesem öyle 

 

Fakir olanların olmaz dayısı 

Derdi çekmektense ölmek iyisi 

İzmir’i duyarım, deniz kıyısı 

Gitsem bir türlüdür gitmesem öyle 

 

Alemin gayesi murada ermek 

Bana nasip olmaz yâr bağı dermek 

Antalya, Mersin’i isterim görmek 

Gitsem bir türlüdür gitmesem öyle 

 

Doğunun insanı hep yarı açtır 

Dört ayı yaz geçer, sekiz ayı kıştır 
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Karadeniz derler, havası hoştur 

Gitsem bir türlüdür gitmesem öyle 

 

Gel Veli bekle sen kendi köyünde 

Bulgur, bulamaç yap evinde 

Canavar, ayısı var dağında 

Çıksam bir türlüdür gitmesem öyle 

 

 -171- 

 

EKMEK  
 

Böyle midir şu feleğin buyruğu 

Zenginlerin dağdan aşar kayığı 

Uzar gider fakir halkın kuyruğu 

Bekler bekler beş ekmeği alamaz 

 

Kuyruk uzadıkça ekmek azalır 

Emeklinin zaten ömrü kısadır 

Sırası gelir ya ekmek mi kalır 

Halk ekmeğin tükendin bilmez 

 

Yıllar önce biz kuyruğu biliriz 

Alışkınız, gider gider geliriz 

Er gelirsek ön sırayı alırız 

Yakışmıyor, kuyruk bozmak olmaz 

 

Şaşkın Veli yine kızdı yazıyor 

Uyanıklar hep sırayı bozuyor 

Çağ atladık derler, kuyruk uzuyor 

Fakir halkım sürünür de ölmez 
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ON DÖRT (14) HECELİ ŞİİRLER 
 
-172- 

 
EL OLUR  

 

Zaman geçer, yaz gelir; ağaçlarda gül olur  

Her ağaç meyve vermez, meyvesiz de dal olur  

Kim der bu söze yalan, iyilik baki kalan  

Değil teyzenle halan, baban bile el olur 

 

Güzele vermem meyil, divane gönlüm eyil  

Aşığa menzil değil, dağlar bile yol olur  

Bize oldu olanlar, böyle kötü planlar  

Yârinden ayrılanlar, bu zamanda dul olur 

 

Yaşın seksen olunca, eller sana gülünce  

Saçların dökülünce, kafan bile kel olur  

Ne canlar gitti nice, heçe emeğim heçe 

Ya gündüz ya bir gece, Veli'ye de gel olur 

 

-173- 
 

OY ZAMANI 

 
Yıllar aşındı geçti, geliyor oy zamanı 

Her gelen alıp kaçtı, yamanın var yamanı 

 

Yine vatandaş olur, miting yerine gelir 

Nutukları hoş bulur, demez sölerin han? 
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Dil dökerler oy için, vaatler biçim biçim 

Seçimden sonra hiçim, dört yıl olmaz soranı 

 

Palavralar nutuklar, rahat olur koltuklar  

Yine eski artıklar, bilmez sanmayın beni 

 

Vekil olur hürsünüz, sizler bakar körsünüz 

Yine yürütürsünüz, su altından samanı 

 

Veli der halkım kanar, yüzler değişir sanar 

Oy verir kendi yanar, göremez ki dumanı 

 

-174- 

 

YAZABİLİRSEN 
 
Geçmişte hatalara, dalmışlar sefalara 

Silahlı çetelere, kız kızabilirsen 

 

Çilelerden çıkmadan, sınırları yıkmadan 

Gerçekleri korkmadan, yaz yazabilirsen 

 

Özgürlüğün sırrını, vatandaşın sorunu 

Vatanın her yerini, gez gezebilirsen 

 

Milletin dileğini bulmalı kolayını  

Susurluk olayını, çöz çözebilirsen 

 

Veli’nin gerçek sözü, beyler sömürdü bizi  

Boynu kalın faşizmi, ez ezebilirsen 
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-175- 
 

VARSIN 

 

Unuttu mu sanırsın her şarkıda sen varsın 

Şarkıları dinle de ateş bacayı sarsın 

 

Adına türkü yazdım diller seni söylüyor   

Yaylaları da gezdim Yollar seni gözlüyor    

 

Türküler ezber olmuş söylüyor bebe belik 

Çağırdıkça türkünü oynuyorlar üstelik 

 

Şarkılarda söylendi üç köyün dillerinde 

Şaşkın VELİ yoruldu Karaşar yollarında 

 

-176- 

 

DÜNYA 
  

Dünya fani diyenler inan yalan söylemiş 

Şu üç günlük ömürle boşa gönül eylemiş 

 

Doyulur mu dünyaya cennet misali güzel 

Mevlana hazretleri gel gel demiş çok ezel 

 

Hoş olur suyun sesi şırıl şırıl akarken 

İnsan kendinden geçer bir nazarla bakarken 

 

Bülbül feryat ederken dinlemeli sesini 

Her ölenin ardından ana eder yasını 
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Şaşkın veli sözünü söylüyor boş boşuna  

Bir gün köpekler işer mezarının taşına  

 

-177- 
 

SICAKTIN 

 

Yıllar evveli sana bakardım doyamazdım 

Solmuş o güzelliğin böyle mi olacaktı 

Seni öpmeye değil sevmeye kıyamazdım 

 

Nerde gençlik çağların yıllara mı bıraktın  

Ne kadar güzel idin hem de öyle sıcaktın 

  

Dargın mısın aynaya eski resimlerine 

Boşver ömür geçmiştir gelmez gayrı geriye 

Üzülmek fayda etmez dalma fazla derine 

 

Nerede o gençlik çağın yıllara mı bıraktın 

O çağlarda hem beni belki alemi yaktın 

 

Burnun çok havalıydı kimseyi beğenmezdin 

Sana yaklaşılmazdı, hep gökyüzünde gezdin 

Şimdi şu haline bak sanki dünyadan bezdin 

 

Hani o güzelliğin böyle mi olacaktı  

Ne kadar güzel idin hem de öyle sıcaktın 
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Bir zamanlar peşinde Mecnun gibi gezdirdin 

Sonunda Mecnun gibi canımdan da bezdirdin 

Şu halini görünce Veli’yi de kızdırdın 

 

Hani o güzelliğin yıllara mı bıraktın 

O çağlarda hem beni belki alemi yaktın 

 

 -178- 

 

ARIYORUM ARKADAŞ 
 
Karaşar’a varınca arıyorum arkadaş 

Senle sohbet ederdik oturup kardaş kardaş 

Sen geliyordun bize yürüyüp yavaş yavaş 

Seni çağırdı Felek kurtuldun bu hayattan 

Sana yazdıklarımı okuyorum keyattan  

 

Yoksun artık kahvede yoksun Pazar yerinde  

Yoksun şapşabın yanı söğüt gölgelerinde 

Senden dert bela gitti benim yaram derinden 

Seni hep arıyorum hüzünlü günlerimde 

 

Çünkü senle gardaştık muhabbetler ederdik 

Tekçi Haydar agamla yetim bağa giderdik 

Ora sohbet yeriydi gençler hep oradaydı  

Niyazi Hoca hani Gökten bir yıldız kaydı 

 

Sohbet edecek kimse bulamıyorum köyde  

Toraman da uğrardı hafta değil de ayda 

Arkadaş arıyorum sokak kahvede evde 
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İşte böyle kardaşım bu hallerle yaşıyom 

Sizler gidelden beri dertlerle uğraşıyom 

 

Akgül Ali’si agam ansızın çekip gitmiş  

Demek takdir böyleymiş kuzuları terk etmiş  

Sayın Güdüllü ağam hastanelerde yatmış  

Şimdi yalnız gibiyim Karaşar’ın içinde 

Beni yalnız bıraktın böyle kederli günde 

 

Veli daima anar Hasan Hüseyinleri  

Ahmet Mehmet İbrahim sayam sana kimleri 

Nice Ali Veliler Felek aldı binleri 

Nerde Hocam Erdoğan nerde Hasan Pekerim 

Hani İmirze dayım Topal Ali pederim 

 

 -179- 
 

UYKULARIM BÖLÜNDÜ 
 

Unutamıyom seni böyle uzak kaldıkça 

Uykularım bölündü sen aklıma geldikçe 

 

Ne hülyalar kurmuşum gönül seni sevdikçe 

Uykularım bölündü senden ayrı kaldıkça 

 

Sevda nedir bilmezken aşkı bile tatmadım 

Neler düşündüm neler sabaha dek yatmadan 

 

O mahmur bakışını kalbimde gizliyorum 

Ay değil gün de geçse inan ki özlüyorum 
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Bir gün gelirsin diye yolunu gözlüyorum 

Uykularım bölündü sen aklıma geldikçe 

 

Aylar yıllar geçmeden görmeye gelir misin 

O gönül bahçesinden bir çiçek verir misin 

 

Veli yanıp kül olsa kadrimi bilir misin 

Uykularım bölündü sen aklıma geldikçe 

 

 -180- 
 

BAKARAK 
 

Her gün geçerim ordan evinize bakarak 

N’olur bir mendil salla pencereye çıkarak 

Geceler çok bekledim sigaramı yakarak 

N’olur bir mendil salla lambaları yakarak 

 

Neden görünmüyorsun yoksa bana küstün mü  

Babangilden korkup da umudunu kestin mi 

Pencerenin altına çemberini astın mı 

N’olur bir mendil salla lambaları yakarak 

 

Fazla naz usandırır yeter sitemin bana 

Zalim baban duydu da baskımı yaptı sana  

Sokağa salmazlarsa pencereye çıksana  

N’olur bir mendil salla etrafına bakarak 

 

Yoksa hapiste misin kapattılar mı seni  

Böyle miydi kavlimiz gelecektin ya  heni 
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Pencerenin altında sabahlattın hep beni 

N’olur bir mendil  salla perdeleri çekerek 

 

Bilirim unutmadın bu senin ilk aşkındır 

Bekleyip gitti sanma senin Veli’n şaşkındır 

Çıkabilirdin cama o ev senin köşkündür 

N’olur bir mendil salla koş balkona sekerek 
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ON ALTI (16) HECELİ ŞİİRLER  
 

 -181- 
 
BU TOPRAKTA  

 

Gel gardaş sarıl toprağa, bu toprakta neler bitmez 

Şöyle bir bak bahçe bağa, bu toprakta neler bitmez  

Çamın ayrı özelliği, yurda verir güzelliği 

Şu çınarın ezelliği, bu toprakta neler bitmez 

 

Kendinden biter ağaçlar, çalı, çımkıdır yamaçlar  

Yeşil yapmaksa amaçlar, bu toprakta neler bitmez  

Meyve yüklü elma, armut ,kiraz, erik var karadut  

Sen ekersen verir mabut, bu toprakta neler bitmez 

 

Ekşi limon, kırmızı nar, zeytin kara, hurma kibar  

Çiçeğiyle gelir bahar, bu toprakta neler bitmez  

Severim muz ile narı, sıcak mevsimin baharı 

Ek yetiştir eyle kârı, bu toprakta neler bitmez 

 

Şeftali var, pare kaysı meyvelerden olur eysu  

Vişneyi sevem doğrusu, bu toprakta neler bitmez  

Portakalı, mandalini bitkiler toprak gelini 

Çekme topraktan elini, bu toprakta neler bitmez 

 

Yenidünya, caneriği yenir bademin koruğu 

Uzar asmanın doruğu, bu toprakta neler bitmez 

Saymadığım türlü meyve, tatmadığım belki çok va 

Tatlı üzüm, ekşi ayva, bu toprakta neler bitmez 
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Bir de sayam sebzeleri, sivri çarliston biberi 

Domatesin ayrı yeri, bu toprakta neler bitmez 

Patlıcan ile fasülye, nohut gibidir bezelye 

Kelem pırasayı çiğ ye, bu toprakta neler bitmez 

 

Havucun var vitamini, bir ekersin verir bini 

Ek toprağı besler seni, bu toprakta neler bitmez 

Siyah turpla, beyaz şalgam, derde deva söker balgam 

Ek tahılı eyleme gam, bu toprakta neler bitmez 

 

Nimet ekin, arpayı ek kavun karpuz hıyar evlek 

Sen ek de o vermesin tek, bu toprakta neler bitmez 

Veli der ki toprak ana, her nimeti verir bana 

Sular isen bakar sana, bu toprakta neler bitmez  
 

-182- 

 
DERT 
 
Acep kimlere anlatam, derdim seni, derdim seni  

Sıyrıl ki yakamdan atam, derdim seni, derdim seni  

Gitmiyorsun kovdum seni  

 

Dert çekmeyen bilmez çile, kimse almaz versem ele  

Allah vermesin bir kula, derdim seni, derdim seni  

Halden hale koydun beni  

 

Daim peşimi yokladın, çevirip yolum bekledin  

Ben seni elden sakladım, derdim seni, derdim seni  

Genç yaşımda yordun beni 
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Doktor hekim anlamaz ki, seni ilaç önlemez ki  

Anam babam dinlemez ki, derdim seni, derdim seni  

Bir bilene dersem seni 

 

Bulacaksın göğe uçsam, kurtulamam nere kaçsam  

Hacıya hocaya açsam, derdim seni, derdim seni  

Kaçtım senden buldun beni 

 

Dert neler açtın başıma geceler girdin düşüme  

Demedim seni eşime derdim seni derdim seni  

Seni bilen var mı hani 

 

Şaşkın Veli vay ne derim, bu dertle nere giderim  

Hakka şikayet ederim, derdim seni, derdim seni  

N’olur gayri bırak beni 

 

-183- 
 
GELMEDİ 
 

Hafta bitti ay ekledim gelir diye çok bekledim 

Yollarını gözetledim bilmem neden gelmedi yar 

  Yoksa başka sebep mi var 

 

Güz geçince geldi kışlar, gazel döktü hep ağaçlar 

Şahit olsun dağlar taşlar, bilmem niçin gelmedi yar 

  Bu işte bir sebep mi var 

 

Deli gücükle zemheri, kışın en şiddetli yeri 

Bir hoş günde gelse bari,bilmem neden gelmedi yar 
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  Yoksa başka sebep mi var 

 

Dallar açtı çiçeğini, cemre döktü öceğini  

Söylerdi geleceğini, bilmem niçin gelmedi yar 

   Bu işte bir sebep mi var 

 

Dört mevsimin hepsi geçti, on iki ay sene aştı 

Gelse bile tadı kaçtı, bilmem neden gelmedi yar 

Yoksa başka sebep mi var 

 

Veli der ki soldu güller, umut ile yaşar kullar 

Görmeyeli geçti yıllar , bilmem neden gelmedi yar 

Yoksa başka sebep mi var 

 
-184- 

 
SEÇİM 

 

Vatandaşın paraları yine keyat oldu gitti 

Eski derin yaraları, sarılmadı kaldı gitti 

 

Seçimlerde şenlik olur, beyler ayağına gelir 

Kandırıp oyunu alır, oyumuzu aldı gitti 

 

Vaatleri güzel sözler, çokta inanırız bizler 

Millete eğilen yüzler şimdi asık kaldı gitti 

 

Veli der kim kimi dinler zorladı bizde geçimler 

Keşke olmasa seçimler beyler, halkı böldü gitti 
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-185- 

 

KIZILIRMAK 
 
Durgun durgun akıyorsun kızılırmak kızılırmak 

Bentleri sen yıkıyorsun kızılırmak kızılırmak 

 

Başını bilmem sonun nere, yüzün yere süre süre 

Ak yorsun dura dura, kızılırmak kızılırmak 

 

Bilirim toprak yalarsın, ovaları sen sularsın 

Gider denize dalarsın, kızılırmak kızılırmak 

 

Şaşkın Veli süzdü seni öyle etkiledin beni 

O aldığın canlar hani, kızılırmak kızılırmak 

 

-186- 
 

İRFAN 
 
İrfan meclisine girmek kolay değil, ter döktürür 

Mürşit eteğini tutmak sineyi, aşka yaktırır 

 

Bu yol edep ile başlar, edepsizi alem taşlar 

Bu mecliste dolar boşlar, münkiri dara çektirir 

 

Veli’m bu yol Ali yolu, bu yolun mürşidi ulu 

Pirimiz Bektaşi Veli, ulu pınarlar aktırır 
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-187- 

 

TÜRKÜ 
  

Türkü söyleyip coşalım, Türkiye'mde Türkiye'mde  

Oyun oynayıp koşalım, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Kerem yanmış Aslı için, ferhat dağı delmiş niçin  

Emrah'tan türküler seçin Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Pir Sultan'ım şaha gitmiş, Dadaloğlu dağda yatmış  

Köroğlu da kavga etmiş, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Baba Yunus derviş olmuş, gah ağlayıp gahi gülmüş  

Sevgiyi insanda bulmuş, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Kul Himmet'im Hasandede'm, Kazak abdal der ki nedem  

Veysel söyler sümbül çigdem, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Karac'oğlan elif demiş, Elif'e türkü söylemiş  

Türküyle gönül eylemiş, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Türküler sevgiden gelir, sevenler sevgiyi bilir  

Aşıklık türküyle olur, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Türk milleti türkü sever, bir Türk’üm dünyaya değer  

Türkü bilmez varsa eğer, Türkiye'mde Türkiye'mde 

 

Veli türkü söyler evel, türkü söyler sazla kaval  

Türkülere olmaz zeval, Türkiye'mde Türkiye'mde 
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-188- 
 

 KARAŞARLIM 

 

Hallerinden de bellidir, bunlar benim Karaşarlım 

Başörtüleri güllüdür, bunlar benim Karaşarlım 

 

Yolun kesip geçmez öyle, gelenekler bizde böyle 

Eksikliği varsa söyle, bunlar benim Karaşarlım 

 

Mürşitlerini sayarlar, Cem olup Erkan kurarlar 

Geleneklere uyarlar, bunlar benim Karaşarlım 

 

Çekisi çemberi güzel, üç etek giyimler ezel 

Bunlar bilmez ki matmazel,bunlar benim Karaşarlım 

 

Sırtına yüklenir otu, demez ki talihin kötü 

Ayşe Fatma aha Satı, bunlar benim Karaşarlım 

 

Tezek eder kasnak kasnak, Çarıkla çiğneyip basmak 

Bizde yok dostlara küsmek, bunlar benim Karaşarlım. 

 

Kazma ile ekin eker, üstelik bir türkü çeker 

Hayvanı yalınız yıkar, bunlar benim Karaşarlım 

 

Ortaklaşa gezek güder, kanlagal karlığa gider 

Gak kurutur ağlat eder, bunlar benim Karaşarlım 

 

Boş durmaz köyde yaylada, davar güder Eğriova’da 

Eşine yardımcı o da, bunlar benim Karaşarlım 
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Her sabaha bir gün doğar, ineği koyunu sağar 

Turfan çalkar yayık yayar, bunlar benim Karaşarlım 

 

Ormanda çalışır eşi, yardım etmek onun işi 

Tarhana çorbası aşı, bunlar benim Karaşarlım 

 

Veli’m sılaya doyamam, ana bacıya kıyamam 

Vasıflarını sayamam bunlar benim Karaşarlım 

 

-189- 
 
HIZIR İLYAZ 
 

Gelin bir dilek tutalım yarın Hızır İlyaz günü 

Dua edip de yatalım yarın Hızır İlyaz günü 

 

Altı mayıs bayram ola Hızır ile İlyaz gele 

Kardaş kardeşini bula yarın Hızır İlyaz günü 

 

Çıkalım kıra bayıra postu serelim çayıra 

Cümleyi Hızır kayıra yarın Hızır İlyaz günü 

 

Velim sen Hak yoluna yat nasip olsun ab-u hayat 

Gam kederi dışarı at yarın Hızır İlyaz günü 

 

-190- 
 
ÇEKE GELDİ 

 

Bu ayrılık sinem başın yaka geldi yaka gider 

Gözlerimin kanlı yaşı aka geldi aka gider 
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Dert bir yana gam bir yana hep dertleri verdi bana 

Ademoğlu bu cihana baka geldi baka gider 

 

Düşünmedim hiç hileyi kabullendim her belayı 

Şaşkın Veli bu çileyi çeke geldi çeke gider 

 

-191- 
 

DERNEĞİMİZ 
 
Kurulalıdan bu yana önem verirler insana  

Fakire yardımdan yana bizim kültür derneğimiz 

 

Çocukları okutuyor kültüre kültür katıyor 

Fakir elinden tutuyor bizim kültür derneğimiz 

 

Acıklı gün ölümüzde toplanıp derneğimizde  

Yemekler verilir bizde bizim kültür derneğimiz 

 

Felaketzedeyi bulur ev yapar hayvanda alır  

Hizmetleri baki kalır bizim kültür derneğimiz 

 

Gece şenlikler yaptılar zeybekleri tanıttılar 

Kültüre kültür kattılar bizim kültür derneğimiz 

 

Veli över derneğini büyüklerin emeğini  

Dünyada duyuldu ünü bizim kültür derneğimiz 
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-192- 

 

NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR 
 

Bayramların adı kaldı ağızlarda tadı kaldı 

Bayram dayı bile öldü nerede o eski bayramlar 

 

Tek tek gezerdik evleri iğde leblebi günleri 

Dolduruyorduk cepleri nerede o eski bayramlar 

 

Karamela idi şeker soyar idik teker teker 

Cızbızlarda ne hoş kokar nerede o eski bayramlar 

 

Para verenler olurdu o evi herkes bilirdi 

Duyan çocuklar gelirdi nerede o eski bayramlar 

 

Hısımlar yemek verirdi tepsiler gider gelirdi 

Zengin fakiri bilirdi nerede o eski bayramlar 

 

Değişti milletin huyu parasız vermezler suyu 

Sevinsek de bayram deyi nerede o eski bayramlar 

 

Veli der kurban etleri kesenler yiyor butları 

Bayramların yok tatları nerede o eski bayramlar 
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 -193- 
 

ANALIM ŞAH HÜSEYİNİ 
 

Gece gündüz zikir ile  

Analım Şah Hüseyin’i 

Muharremden evvel bile  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Resullulah’ın torunu  

Ol Murtaza’nın onuru 

Fatma Ana’nın gözün nuru  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Mazlum Hasan’ın kardeşi  

Bulunmaz dünyada eşi 

Ehli Beyt’in tek güneşi  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Gel diyorlar Küfe’ye git  

Hazırlandı Ehli Beyit 

Peygamber torunu Seyit  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Hüseyin göçünü tuttu  

Dostlarının derdi arttı 

Ayrılık acı firkatti  

Analım Şah Hüseyin’i  
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Gelip helalleşti herkes,  

Yola girdi kavim kardeş 

Şehribanü  Hüseyn’e eş  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Ehli Beyit düştü yola  

Felaketi bile bile  

Hep dediler uğur ola  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Konak konak yol aldılar  

Koca bir çöle vardılar 

Müslüm akili sordular  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Yollar Kerbela’ya düştü  

Çöle çadırları açtı  

Süfyan yollara durmuştu  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Sordu burası neresi  

Dediler Kerb’in belası  

Şah der sonumuz burası  

Analım Şah Hüseyin’i  

 

Şah bakındı etrafına  

Dedi bunlar kıyar cana 

Veli ağlar yana yana  

Analım Şah Hüseyin’i 
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Gidi yezit bu nasıl iş  

Öldürün Hüseyin’i demiş 

Böyle zulüm görülmemiş  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Ebu Süfyan yolu kesti  

Fırat kan ağlıyor  küstü 

Figan Kerbela’ya düştü  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Dizmişler Mervan soyunu  

Vermezler Fırat suyunu  

Bunlar Yediz’in oyunu  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Çevirdi Yezit ordusu  

Etrafa kurdular pusu 

Yoktur Allah’tan korkusu  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Hür dedi ki ya Hüseyin  

Seninle ben de geleyim 

Yolunda şehit olayım  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Söyledi canım vereyim  

Varıp küffarı böleyim 

Senden evvel ben öleyim  

Analım Şah Hüseyin’i 
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Hüseyin dedi sen hürsün  

Kerbela bir yiğit görsün  

Divanda bizimle varsın  

Analım Şah Hüseyin’i  

 

Harbe başladı hainler  

Vahı feryadı kim dinler  

Yemiş iki kişi bunlar  

Analım şah Hüseyin’i  

 

Tek tek çıktılar meydana  

Kerbela boyandı kana 

Nalet Yezid’e Mervan’a  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Kerbela bile huzursuz  

Çocuklar ağlıyor susuz 

Zeynep Gülsüm hep uykusuz  

Analım Şah Hüseyin’i 

 

Hüseyin’in sabrı taştı  

Yaralandı attan düştü 

Kafirler başına uştu  

Analım şah Hüseyin’i  

 

Şimir kesti kafasını  

Al kan etti sinesini  

Çağırın gelsin anasını  

Analım şah Hüseyin’i  
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Veli burada sözü kesti  

Özü dayanmadı sustu 

Ağlar Şah Hüseyin dostu  

Analım şah Hüseyin’i 
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SONUÇ 
 

Âşık edebiyatı; halk inanışlarını, geleneklerini, halkın duygu ve 

düşünce dünyasını her zaman bütün gerçekliği ile yansıtan ve âşıklar 

tarafından yaşatılarak günümüze kadar ulaşmış bir geleneğin adıdır. 

Halk âşıkları, tıpkı akıp giden bir nehrin kolları gibi birbirlerini 

çoğaltmış, kültürümüzün birer taşıyıcısı olmuş, geleneğimizin devamını 

sağlamışlardır. Bu silsile, Türklerin bilinen ilk tarihlerine kadar uzanmakta ve 

hekimlik, büyücülük gibi toplum içerisinde birçok görevleri de bulunan ozan, 

kam, baksı isimleriyle anılan kişilerle başlamaktadır. Ozan, kam, baksı gibi 

isimlerle anılan bu kişiler, daha sonra bu görevlerini bırakmışlar ve sazlarıyla 

diyar diyar gezerek insanlara koşmalar, destanlar, türküler söyleyip 

kendilerini anlatmışlardır. Bazen de bulundukları bölgelerde çalıp söyleyerek 

hayatlarını sürdürmüşlerdir. 

Anadolu’da ozan-baksı geleneğinin âşık edebiyatı başlayana kadar 

sürdüğü kabul edilmektedir. Bu dönemden sonra, temelinin daha eski 

dönemlere dayandığı düşünülen âşıklık geleneğinin XVI. yüzyıldan itibaren 

başladığı düşünülür. XX. yüzyıla gelinceye kadar âşıklık geleneği, farklı 

evrelerden geçmiştir. Bunun sebebi, toplumda meydana gelen değişikliklerle 

âşıklık geleneği arasındaki sıkı ilişkidir. Sosyal değişimin âşıklık geleneğini 

etkilemesi, her yüzyılın âşıklık geleneği açısından farklı bir özellik 

göstermesi sonucunu doğurmuştur. Bu da bize, geleneğin canlı bir varlık 

hüviyetinde olduğunu göstermektedir. 

XX. yüzyıla gelindiğinde âşıkların rolünün önceki asırlara göre biraz 

daha sınırlandığı görülmektedir. Son yıllarda görülen bilim ve teknolojideki 

baş döndürücü gelişmeler insanların bakış açısını tamamen değiştirmiştir. 

Artık insanların ilgi alanları çok çeşitlenmiş, ilgilendikleri alanla ilgili bilgiye 

insanlar çok rahat ulaşır olmuşlardır. Çoğu bölgede kahvehanelerdeki ya da 

başka mekânlardaki âşık fasılları yerini çoktan internet kafelere ya da oyun 

salonlarına bırakmış durumdadır. Çok az yerde yapılan fasıllara rağbetin 

eskisi kadar fazla olmadığı da bir vakıadır. 
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Teknolojideki gelişmelerin günümüz âşıkları açısından olumlu tarafları 

da vardır. Artık onlar da teknolojinin imkânlarından çeşitli şekillerde 

faydalanmaktadırlar. Şiirlerini kitaplaştıranlara ve kaset çıkaranlara sıklıkla 

rastlanabilmektedir. Bununla birlikte CD’lerle ya da çeşitli teknolojik veri 

depolama araçlarıyla dinleyicilerine ulaşanlar da vardır. Bu noktada radyo ve 

televizyon programlarının işlevi çok önemlidir. Kitlelere en çabuk ve en etkili 

ulaşabilen araçlar olarak radyo ve televizyonun, son yıllarda âşıkların 

sadece ülkelerinde değil bütün dünyada kendilerini ve sanatlarını tanıtma 

imkânı bulmalarında önemli misyonu olmuştur. Bu sayede tekrar bu kültürün 

tanıtılması ve sevdirilmesi mümkün olabilmiştir.  

XXI. yüzyılın başlarında, dünyadaki değişim hiç olmadığı kadar 

hızlanmıştır. Unutulmamak ya da unutturmamak isteyenlerin bu değişime 

ayak uydurması kaçınılmaz olmuştur. Üretilenin şimdilerde “popüler kültür” 

denilen kültür ortamı içinde yer bulup, etki alanını genişletebilmesi için 

icrasının değişmesi gerekmektedir. Artık herkes kabul etmektedir ki geleneği 

yaşatmanın yolu, zamanın değer yargılarıyla geleneğin sentezlenmesinden 

geçmektedir. 

Günümüzde görsellik de insanlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu 

yüzden saz şiirinin sanat değeri kadar âşığın kılık kıyafeti, üslubu da önem 

kazanmıştır. Önceden saz eşliğinde icra edilen âşıkların güzellemeleri, 

taşlamaları, koçaklamaları… şimdilerde gitar, bateri gibi enstrümanlarla 

söylenmektedir. Âşıkların çalgılarıyla birlikte sanatlarını icra ettikleri yerler de 

değişmiştir. Daha önce kahvehanelerde söyleyen âşıklar şu anda radyo ve 

televizyon programları yapıp sanatlarını bu programlarda icra etmeye 

çalışmaktadırlar.Bütün bunlara rağmen âşıkların toplumun tamamına hitap 

ettiğini söyleyemeyiz. Şiir kalitesi bakımından üst düzeyde olan eserler bile 

halk tarafından dinlenmemektedir. Bunda da medyanın büyük bir payı 

olduğu düşünülebilir. Çünkü halka sunulan ürünlerin birçoğu ya orijinalliğini  

kaybetmiş ya da gelenekle ilgisi olmayan ürünlerdir. 

Günümüzde dikkati çeken başka bir özellik de âşıkların çeşitli 

ideolojik ve siyasi propagandalarda iletişim aracı olarak kullanılmasıdır. 
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Aslında bu faaliyet Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yapılmaya 

başlanmıştır. Yapılan inkılâplar âşıklar tarafından halka tanıtılmıştır. 

Âşıklar hayatın her türlü rengini şiirlerinde işlemişlerdir. Bu yüzden 

geleneğin temsilcilerinin yapıtlarında folklor, tarih, sosyoloji, dilbilim gibi bilim 

dallarına yardımcı olabilecek birçok malzeme bulunmaktadır. Halkın 

hayatında meydana gelen her türlü değişiklik; göç, doğal afetler, savaşlar 

hatta kişler arasında geçen olaylar, âşıkların şiirlerinden yola çıkılarak tespit 

edilebilir. Bir nevi âşıklar halkın aynasıdır. İşte bu yüzden gerek kendi 

duygularını anlatırken gerekse de milletimizin hassasiyetlerini anlatırken 

çeşitli tür ve konularda eserler vücuda getiren âşıkların incelenmesi ve 

yorumlanması ilim dünyası açısından üzerinde durulması gereken bir 

konudur.   

Hayatını, sanatını ve şiirlerini incelemeye çalıştığımız geleneğin 

günümüzdeki temsilcilerinden biri olan Veli Namlı, 1935 yılında Ankara’nın 

Beypazarı ilçesi Karaşar nahiyesinde dünyaya gelmiştir. Veli Namlı’nın 

ailesinde âşıklık geleneğiyle ilgilenen bulunmamaktadır. Kendisi ilkokul 

yıllarında hiçbir şiir ezberlemeden irticalen birkaç dize de olsa şiir söylemeye 

başlamıştır. Yazdıklarından bazıları okul dergisinde yayımlanır. Bu, şairi 

yüreklendirir. Asıl şiirlerini 13-14 yaşlarından sonra yazmaya başlamıştır. 

Yazdığı şiirleri bir ajandada saklar ve bu ajandayı yanında taşır. Ancak 

sonraları ajandayı kaybeder ve ilk şiirleri yok olur. Şair ilk şiirlerini 

beğenmez. O dönemlerde kafiyeyi, ölçüyü bilmediğini vurgular. Bunlara 

bakılarak onda âşıklık ruhunun birdenbire oluşmadığını ve ruhundaki 

hassasiyetin çocukluğundan itibaren başladığını söyleyebiliriz. Ayrıca saz 

çalmaya merakı vardır, çok uğraşır; ancak bir türlü çalmak nasip olmaz. 

1950’de okulu bitirince Ankara’ya gelir ve ağabeylerinin iğne iplik 

tezgahında bir müddet çalışır. Ağabeylerinden pek ilgi göremeyince geri 

döner. 1953’te Malıköy’ünde diğer ağabeyiyle birlikte bir lokanta işletirler. 

Ancak işler iyi gitmez ve lokantayı kapatırlar. Köyüne dönecek parası yoktur. 

O da Malıköy’e yapılan bir çeşme inşaatında çalışarak köye dönüş parası 

kazanır ve köyüne döner.  
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Babasının adı Ali’dir; ancak mavzerini temizlerken ayağını 

vurduğundan topal kalmış ve kendisine Topal Ali denmiştir. Veli Namlı’nın 

babası, o dönem Karaşar’da meşhur olan tütün kaçakçılığı yapmıştır. Tütün 

kaçakçılarına “Ayıngacı” derlermiş. Daha sonraları Erzurum Horasan’dan, 

Karaköse’den at getirerek at canbazlığı yapmıştır. Veli Namlı’nın babasıyla 

at satışı için köyünden çıktığı olur. Onun ikinci gurbete çıkışı bu şekildedir. 

Üçüncü gurbeti askere gidişidir. Askerden tekrar köyüne dönünce ehliyet ve 

kamyon alır. Eski teknolojiye sahip kamyonlar onu bir hayli yorar. Dağ 

başlarında arızalanan araçlar ona şiirler söyletmiştir. 1963’te her şeyi bırakıp 

Ankara’ya gider ve memuriyet hayatı başlar. Burada da devletin çeşitli 

birimlerinde çalışır. En çok yazdığı dönem, emekli olmadan önceki iş hayatı 

dönemidir. Bunu, çekilen zorluklara bağlamaktadır. Ona göre dert, söyletir. 

Yaşadığı değişken meslek hayatı, onun şairliğini pekiştirmiştir. 1987’de 

emekli olur. 

Veli Namlı’ya göre şiir; yetenek, ilham ve birikim sonucu yazılır. O, 

şiirlerini ilham sonucu yazdığını söylemektedir. Ona göre şiirin giriş kısmı 

yazıldığında arkası mutlaka gelir. Veli Namlı, badeli bir âşık değildir ve zaten 

badeli âşıklığı da inanmamaktadır. Kendisinin böyle bir rüya görmediğini 

söylemektedir. Ona göre önemli olan sevgidir, aşktır. Sevgi olmazsa rüyanın 

bir kıymeti yoktur, sevgi varsa her şey mümkündür. 

Veli Namlı’ya göre âşık, bir gönül adamıdır. Veli Namlı, bugün de 

eskiden olduğu gibi âşıkların görevlerinin devam ettiğini düşünmektedir. Veli 

Namlı’ya göre iyi bir âşık, sosyal konulara karşı mutlaka duyarlı olmalı, 

toplumun sesi olmalıdır. Âşık her konuda bilgi sahibi olmalıdır. Halkın 

dertlerini dile getirebilen kişi ozandır. Ozan, haksızlığa tahammül edemez. 

Bir yerde bozukluk varsa ona lakayt kalamaz. Ozana yazdıran da bu 

düşüncedir.  

Veli Namlı, kişiliğinin, karakterinin, ahlâkının şiirlerine yansıdığını 

düşünmektedir. Kendisinin insanlara çabuk inandığını, çekingen bir yapısı 

olduğunu, girişken olamadığını belirtmektedir. Bu çekingen taraf, ona göre 

zaman zaman hakkının da yenmesine neden olmuştur. Dövüş-kavgayı 
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sevmediğini, insanları incitmekten çekindiğini vurgulamaktadır. Hak 

yenmesine tahammülü hiç yoktur. Onun ruhundaki incelik, gramofona ve taş 

plaklara olan ilgisiye somutlaşmaktadır. Antika sayılabilecek nitelikte iki 

gramafon ve bin civarında da plağın sahibi olan şair, eski dönem 

sanatçılarını büyük bir zevkle yıllardır gramafonundan dinlemektedir. Bu 

arada çok az insanda olan ya da kimsede olmayan bazı plaklar sayesinde, 

eski sanatçıların bazı eserlerinin izinsiz bir şekilde günümüz sanatçıları 

tarafından kendi malıymış gibi çalınıp söylendiğini üzülerek belirtmektedir. 

Elindeki plakların bunun şahidi olduğunu da eklemektedir. 

Şair hakkında şimdiye kadar derli toplu bir çalışma yapılmamıştır. 

Ancak değişik çalışmalarda kendisine de yer verilmiştir. Sayın Günay 

Günaydın’ın Haccettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

yaptığı, “Geçmişten Günümüze Karaşar Folkloru” adlı master tezinde, 

yörenin halk edebiyatıyla ilgili bölümünde, şairin bazı şiirlerine yer vermiş ve 

şiirlerin bazılarını notaya almıştır. Mamak Belediyesi’nin Yaşayan Ozanlar 

Şiir Kitabı’nda şiirlerinden bazıları, Türk Halk Ozanları Topluluğu 

Antolojisi’nde de bir kısım şiirleri yayımlanmıştır. Beypazarlı araçtırmacı 

yazar sayın Hüseyin Yurdabak, “Beypazar Şairleri, Hayatı, Eserleri” adlı 

derlemesinde şaire de yer vermiş ve bazı şiirlerini yayımlamıştır. Bu arada 

mahalli sanatçı Mustafa Kemal Ceylan bazı şiirlerini türkü formunda çalıp 

söylemektedir. 

Çalışmamızda Veli Namlı’nın 193 tane şiirini inceledik. Bu şiirlerin 

tasnifini ise şu şekilde yaptık: Öncelikle şiirleri 7’li, 8’li, 11’li, 14’lü ve 16’lı  

hece ölçülerine göre ayırdık. Şiirlerinin 9 tanesi 7’li, 59 tanesi 8’li, 103 tanesi 

11’li, 9 tanesi 14’lü ve 13 tanesi de 16’lı hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Görüldüğü üzere şiirlerini daha çok koşmaya uygun 11’li hece ölçüsüyle 

yazmıştır.  

Veli Namlı, hakkını arayamadığından yakınır. Bu nedenle kendisine 

“Şaşkın” mahlasını uygun görmüştür. Şaşkınlıkla ilgili bir de anısı vardır: 

Müdürün şoförlüğünü yaptığı dönemde, müdürü encümen toplantısına 

götürmek için yola çıkar. Ancak dalgınlık sonucu müdürü toplantının 



 350

yapılacağı yer yerine daireye getirir. Veli Namlı’nın arkadaşları “sen 

gerçekten de şaşkınmışsın.” diyerek şaire takılırlar. Kısaca şair, mahlasına 

paralel davranışlar gösterdiğinden mahlasıyla özdeşleşir. 

Teşbih, istiare, mübalağa, istifham, teşhis, tenasüp, telmih, tariz, 

irsad-ı mesel onun şiirlerinde kullandığı edebî sanatlardandır. Özellikle 

teşbih, telmih ve irsad-ı mesel sanatlarında oldukça başarılıdır. 

Göndermelerde bulunduğu olaylar ve kullandığı orijinal benzetmeler 

şiirlerine farklı bir hava katmaktadır. Şair sanatları bilinçli olarak 

kullanmadığını ifade etmiştir. O, sanatların kendiliğinden ortaya çıktığını 

belirtmektedir. 

Veli Namlı, uzun yıllar önce Karaşar’dan ayrılmıştır; ama asla 

Karaşar’la bağını koparmamıştır. Bu nedenle şiirlerinde mahallî söyleyişlere 

ve deyimlere sık sık rastlanır. Atasözlerine de şiirlerinde yer verir. Şairin 

şiirlerinin dili yalındır. Zaten o âşıkların halkın sesi olması gerektiğini 

savunmaktadır. Bu sebeple de söylenilenlerin anlaşılabilmesi için şiirlerinde 

sade bir dil kullanmıştır. Pastoral ve lirik şiirlerinde oldukça coşkuludur. 

Ölçüye uyması için bazı kelimelerde ses düşmesi veya ses değişikliği 

yapmıştır.  

Veli Namlı, şiirlerinde değişik anlatım türlerinden örnekler vermiştir. 

Özellikle koşmalarında “hikâye yoluyla anlatım tekniğini” kullanmıştır. 

Şiirlerindeki tasvirlerinde canlılık ve sözcüklerin uyumu dikkati çeken 

özelliklerdir. Özellikle doğayı ve kendi memleketini  anlattığı şiirlerinde “tasvir 

yoluyla anlatma”, “soru yoluyla anlatma” tekniğinden yararlanmıştır. “Öğüt 

ve hitap yoluyla anlatım”, “Açıklayarak (Doğrudan Doğruya) Anlatım” 

kullandığı diğer anlatım teknikleridir.  

Veli Namlı, şiirlerinde en çok koşma nazım şeklini kullanmıştır. Hem 

biçim bakımından hem de konu bakımından koşmanın neredeyse bütün 

çeşitleriyle şiir yazmıştır. Koşmalarında dikkati çeken en önemli unsur yoğun 

lirizmidir. Taşlamaları koşma türünün önemli bir bölümünü teşkil eder. Veli 

Namlı kendini hiçbir zaman toplumsal olaylardan soyutlamamıştır. Özellikle 

ülkemizde yaşanan yokluk dönemleri taşlamaların ana eksenini oluşturur. 
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Koşmadan sonra en çok semai şeklini kullanmıştır. Semailerinde daha çok 

aşk ve doğa konularına değinmiştir. Koşma ve semai dışında varsağı, türkü, 

destan, ilahi, nefes, şathiye, nutuk, münacat türlerinde şiirler yazmış olan 

Veli Namlı 10 değişik tür kullanmıştır.  

Veli Namlı, gördüğü, okuduğu, duyduğu her şeyden etkilenerek 

şiirlerini yazdığı için şiirlerindeki konu çeşitliliği oldukça fazladır. İyi bir 

müşahittir. Hem yaşadıklarından hem de gözlemlediklerinden yola çıkarak 

başarılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde daha çok beşerî aşkı işlediğini 

belirtebiliriz. O, şiirlerinde daima sevdiğine kavuşma arzusunu dile 

getirmiştir. Sevdiği gezip tozarken âşık, sürekli acı çekmiştir. Onun aşkının 

ateşinden yanıp kavrulmuştur. O, daima sevdiğinin yanında olmasını 

istemiştir. Ama sevdiği ona çok naz etmiştir. Aşkını anlatırken Leyla ile 

Mecnun, Kerem ile Aslı gibi efsaneleşmiş halk hikâyelerinden de 

yararlanmıştır. 

Haksızlık, onu harekete geçiren ve olabildiğince sesini yükseltmesine 

neden olan önemli olaylardan biridir. Haksızlıkların illa ki kendisine yapılması 

gerekmemektedir. Rüşvet, yolsuzluk, sahtekârlık, geçim sıkıntısı, 

siyasetçilerin halkın sorunlarıyla ilgilenmemesi gibi konular  onun 

taşlamalarında yer alan konulardır. Taşlamalarında oldukça başarılıdır. Veli 

Namlı, küçük yaşlardan itibaren memleketinden ayrıldığı için gurbet kavramı 

şiirlerinde fazlasıyla yer almıştır. Memleketinin insanları, dağları, meyveleri, 

toprağının verimliliği çiçekleri, kuşları… onun hep özlem duyduğu ve dile 

getirdiği unsurlardır.  

Veli Namlı, vatanını, bayrağını çok sevmektedir. “Türkiye’m” ifadesi 

şiirlerinde sıkça yer alır. Atalarımızın her karış toprağına kanlarını dökerek 

kurtardığı bu vatanda kısır çekişmelerle vakit kaybetmememiz gerektiğini 

vurgular. Özellikle geçmiş dönemde oynanan oyunların tekrar oynanmasına 

karşı dikkatli olmamız ve aynı hatalara düşmememiz gerektiğini her fırsatta 

dile getirmiştir. Herkesi birliğe ve beraberliğe davet etmiştir.  

Veli Namlı, saz çalamamak gibi kendisinin de kabul ettiği eksik yönleri 

olmakla beraber, günümüz âşıklık geleneğinin temsilcilerinden biridir. 
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Âşıklığı meslek edinmiş olmasa da Veli Namlı’da âşıklık geleneğinin 

özellikleri mevcuttur.  

Şair, Karaşar’da yapılan bütün yöresel şenliklerde bulunmaktadır. 

Onun şiirleri, başka ses sanatçıları tarafından bestelenip söylenmektedir. 

Tüm Halk Ozanları Derneği’nin üyesi olan Veli Namlı, Ankara 

Abidinpaşa’daki evinde, şiirlerini söylemeye ve çok meraklı olduğu antika 

gramofonundan taş plaklarını dinlemeye devam etmektedir. 
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ÖZET 

DİNÇ Mesut, Âşıklık Geleneği İçinde Karaşarlı Veli Namlı’nın Hayatı, 

Sanatı Ve Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. 

Ankara’nın Beypazarı ilçesi Karaşar nahiyesinde 1935 yılında 

dünyaya gelen Veli Namlı, ilkokul yıllarında birkaç dize de olsa irticalen 

şiirler söylemeye başlar.  

          Yazdıklarından bazıları okul dergisinde yayımlanır. Bu, şairi 

yüreklendirir. Asıl şiirlerini 13-14 yaşlarından sonra yazmaya başlamıştır. 

Yazdığı şiirleri bir ajandada saklar ve bu ajandayı yanında taşır. Ancak 

sonraları ajandayı kaybeder ve ilk şiirleri yok olur. Şair ilk şiirlerini 

beğenmez. O dönemlerde kafiyeyi, ölçüyü bilmediğini vurgular. Saz çalmaya 

merakı vardır, çok uğraşır; ancak bir türlü çalmak nasip olmaz.  

1950’de okulu bitirince Ankara’ya gelir ve ağabeylerinin iğne iplik 

tezgahında bir müddet çalışır. Ağabeylerinden pek ilgi göremeyince geri 

döner. 1953’te Malıköy’ünde ağabeyiyle birlikte bir lokanta işletirler. Ancak 

işler iyi gitmez ve lokantayı kapatırlar. Köyüne döndükten sonra babasıyla 

at satışı için köyünden çıktığı olur. Askere gider. Askerden dönünce ehliyet 

ve kamyon alır. Eski teknolojiye sahip kamyonlar onu bir hayli yorar. Dağ 

başlarında arızalanan araçlar ona şiirler söyletmiştir. 1963’te her şeyi 

bırakıp Ankara’ya gelir ve memuriyet hayatı başlar. Burada da devletin 

çeşitli birimlerinde çalışır. Şoförlüğünü yaptığı müdürü yanlış yere 

götürmesiyle “Şaşkın” mahlası iyice yayılır. En çok yazdığı dönem, emekli 

olmadan önceki iş hayatı dönemidir. Bunu, çekilen zorluklara 

bağlamaktadır. Ona göre dert, söyletir. Yaşadığı değişken meslek hayatı, 

onun şairliğini pekiştirmiştir. 1987’de emekli olur. 

Şair üç evlilik yapmıştır. İlk iki evliliğinden çocukları olmayan şairin 

son evliliğinden, Hatice Hanım’dan, Şule, Emine, Ali, Deniz ve Emel 

isminde beş çocuğu olmuştur. 

Âşığın şiirleri, âşık şiirinin özelliklerini gösterir niteliktedir. Şiirlerinde 

7’li, 8’li, 11’li, 14’lü, 16’lı hece ölçüsünü kullanır. Bunlar arasında en çok 11’li 

hece ölçüsünü (103), ikinci olarak 8’li hece ölçüsünü (59) kullanır. 9 tane 7 
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nazım şekli olan koşmanın hem konu bakımından hem de biçim bakımından 

hemen hemen her çeşidiyle şiir yazar. Yalnız taşlamaları apayrı bir yer tutar. 

Ona göre şiir, sevgi işidir. Yazmak için sevmeyi bilmek gerekir. Neredeyse 

her konuda şiir yazar. Bunların başında beşerî aşk, sosyal konular, siyaset, 

gurbet, dert ve ıstırap, ihtiyarlık, dinî konular gelmektedir.  

Şair rüşvete, yolsuzluğa, haksızlığa karşı şiirlerinde olabildiğince 

sesini yükseltir. Siyasilerin milleti düşünmeyen tavrı, onun şiirlerinin ana 

konusu olmuştur. O da bir memurdur ve geçim sıkıntısını iyi bilenlerdendir. 

Şair olarak haksızlıklara, sosyal adaletsizliklere tepki göstermiştir. 

Uzun yıllar önce Karaşar’dan ayrılmıştır; ama asla Karaşar’la bağını 

koparmamıştır. Bu nedenle şiirlerinde mahallî söyleyişlere ve deyimlere sık 

sık rastlanır. Atasözlerine de şiirlerinde yer verir. Pastoral ve lirik şiirlerinde 

oldukça coşkuludur. Ölçüye uyması için bazı kelimelerde ses düşmesi veya 

ses değişikliği yapmıştır.  

Âşık Veysel için ve Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıldönümünde 

hazırlanan şiir yarışmalarına katıldı. Şiirleri bazı şiir antolojilerinde 

yayınlandı. Ayrıca şairle Ankara Devlet Konservatuarı müzik hocası Günay 

Günaydın da özel olarak ilgilendi, Karaşar folkloruyla ilgili tezinde şairin 

şiirlerinden örnekler verdi. Bazı türkülerini notaya aldı. Bazı sanatçılar 

tarafından türküleri çalınıp söylendi. 

Veli Namlı şu anda Tüm Halk Ozanları Derneği’ne üyedir. Şair, 

Ankara Abidinpaşa’daki evinde, şiirlerini söylemeye ve antika 

gramofonundan taş plaklarını dinlemeye devam etmektedir. 
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ABSTRACT 

DİNÇ Mesut, Veli Namlı of Karaşar’s Life, Art and Works in the 

Tradition of Poetry, Master Thesis, Ankara, 2007. 

Veli Namlı who was born in Karaşar in Beypazarı which is related to 

Ankara in 1935. He starts to tell a few line in his primary school years. Some 

of the written lines were pulished at his school magazine , this encouraged 

him end he started to write  his poem at the age of 13-14. He wrote his 

poem in an aganda. He always carried it behind him but he lost it. Therefore 

he got lost his first poem at that time he did not like his poem because of the 

non sense of the rhyme and he was not able to use it correctly. 

Veli Namlı was curious to play the stringed instrument, he tried it 

much but he could not. In 1950 after he had finished school he came to 

Ankara and started to work with his brother for a while in sting yarn bench; 

but he could not find any interest from his brother because of this he 

returned back home. In 1953 in Malıköy he and his brother opened a 

restaurant; but they could not succoed in managing it they close it end he 

again returned back home and started to go with his father, there he and his 

father sometimes sold horses. He joind the army to do his militay service 

whon he came back from his military service he took his licence and an old 

lorry. This job was tiredness for him. Because of this old lorry and because it 

always got broken down every where it made hom write and say mary 

poems. In 1963 he left every thing and came to Ankara end started his 

official stuation as a driver started. He worked in many different parts there. 

Once he brought his manager to a false place therefore they called 

him(Şaşkın) 

Mostly he wrote his poem betore he got retired in 1987, he reasoned 

that because of the difficulty of life. Veli Namlı had got married three times, 

he did not have any children from his first and second marriege from his last 

marriege with Hatice he has got five children their names Şule, Emine, Ali, 

Deniz, and Emel. 
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The poems of Veli Namlı has characteristics of bord poems. In his 

poems he uses syllablemeter 7, 8, 11, 14 and 16. He uses the most syllable 

meter with 11 and secondly the syllablemeter with 8. He wrot with the other 

syllablemeters a proximatly ten for each one. He writes poems in nearly all 

types of the free form of poem which is one of the type of nazım used the 

most in the style example either subjector shape. 

According to him poem is love, a poem writer should know how to 

love the others even though he writes nearly in all topics the head of these 

written are (beşerî aşk) (humman love ), social subjects, politics, oldness 

relignen, sickness and distress. At the some time he is againist to bribery, 

unlawfullness and injustice in his poems especially the subject of politicians 

who do not think of their military is the main topic for him. Veli Namlı has 

been away from his home land for a long time but he is still having relation 

with his relatives their as a result he uses some local words in his poem. 

Although he uses proverbs in his poem, adaptading to the syllables makes 

disapear of words and change of voices. 

Veli Namlı joined the compotition of the coming of a Atatürk to Ankara 

and Aşık Veysel’s his poems were published in the poem antholoji, at the 

same time he had a relation with the  music teacher of the Rebublic 

conservatory Günay Günaydın in his thieses gave some examples of Veli 

Namlı’s poems why dealing with the folklore of Namlı’s home land, Karaşar. 

Veli Namlı is a member of Tüm Halk Ozanları Derneği, he lives in 

Ankara in Abidinpaşa, he tells his poems and listens to his gramophone.      
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