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B İL İN M E Y E N B İR H A L K Ş A İR İ : Â Ş IK H Ü S E Y İN

Em ine K IR C I C)
K ültür vc Turizm Bakanlığı M illî Folklor
Araştırma Daircsi'ncc her yıl beş ilimizde
folklor saha araştırması yapılmakladır. Bu
vıl, mayıs ayı sonunda İçel ili folklor saha
araştırması
yapıldı.
Köy
köy
gezilip
kültürüm üze ait bir çok malzeme (edebiyat,
müzik, oyun, yemek, el sanatları, gelenek ve
görenek) derlendi.

Hayran oldum makam ına yapına
Olayım kapında kul H aşan Dede
Cihan dağlarım itmişsin vatanGerçekten sayılur birliğe yelen
V a ru p .................. bîm ekân tulan
Fakirin muradın ver Haşan Dede
Size hor bakanın yoklur im am
Sen mürüvetkânsın etmem gümanı
Kıyamet günleri mahşer zamanı
Bizlcrc şefaat kıl Hasaıı Dede

E n son M u t’a gidildi. M u t’un Köprübaşı
köyünde
çalışırken,
kendisinde
cönk
olduğunu öğrendiğim iz A bidin C ılız’ın yanına
çittik. Sohbetimiz sırasında bize o köyde
yaşamış bir âşıktan söz etli. A bidin C ılız’ın
verdiği bilgilere göre:

Gerçek olan sözlerinden bilinür
Gölgenizde nice canlar dolunur
M ağfiret keramet sizde bulunur
M üşgül halimizi gör Haşan Dede

Aşık Hüseyin, Köprübaşı köyünde 1907
(1323) yılında doğmuştur. Sağlığında H oca
Hüseyin diye çağrılırmış, bunun sebebi de
okuma yazması ve dinî bilgisinin fazla
olmasıymış. H oca Hüseyin evlenmiş fakat
çocuğu olmamış. Çiftçilikle geçimini sağlar
köyden dışarıya çok sık çıkmazmış. Şiirlerini
önce yazar, bir müddet sonra yazdığı şiir
lerini yırtar atarmış. Bu sebeple yazılı bir
kaynak tesbit edemedik. Âşık 1979 yılında
ölmüş.
Sadece
bulduğum uz
cönklerden
birinde bir mersiye, ve kaynak kişimizin ez
berindeki iki dörtlüğü kaydettik.

Bülbül gezer has bağçeniıı gülünde
D urnalar yüzer deryasında gölünde
Söylenur ismimiz halkın dilinde
İlmi kudretin var Haşan Dede
Nice canlar geldi geçli şu handan
G ö n ü l arzeyledi sizleri candan
Cüm lem iz şefaat bekleriz senden
Bizlcrc hidayet ver 1-Iasan Dede
G ö n ü l arzeyledi yanına vardım
H angini söylevim çok benim derdim
Mahşerde şefaat dünyada yardım
Dileğimiz çoklur ver Haşan Dede

Aşağıdaki manzume, âşığın 1948 yılında
A dana ili sınırları içindeki Durhasan Dede
tekkesinde söylediği mersiyedir.

İsminiz yâd olur dillerde her an
Sen nıürüvelkânsın kesilmez aman
D ünyada muhabbet mahşerde iman
Bu noksan olursa dur Haşan Dede

Medet mürvet dedim geldim kapuna
Hidayet umarım Durhasan Dede
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