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Özet 
Bildirimizde İncelediğimiz Âşık Mehmet İnan, 1911 yılında Amasya merkeze 
bağlı, eski adı “Girap” olan Yeşilöz köyünde doğmuştur. Amasyalı Âşık Kul 
Fedai’nin son çıraklarındandır. Kul Fedai ile birlikte Amasya ve çevresindeki 
köylerde, ayin-i cemlerde zakir âşıklık yapmıştır. Hacı Bektaşi Veli müritlerinden 
ve Sarı Saltuk evlatlarından olan Sarı İsmail sülalesindendir. Hem Dedekân hem 
de Ocakzâde bir âşıktır. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Şerife'dir.  Bölge 
halkı arasında çok sevilen âşık, gördüğü bir rüyada; Âşık Kul Fedai’nin verdiği 
Engünî mahlası ile deyiş, duvaz-ı imam, mersiye ve şiirler yazmıştır.   

Âşık Mehmet İnan hakkında bugüne kadar iki kısa paragraf yazı dışında 
yayımlanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Derlemeci Muzaffer Sarısözen 
âşıktan 1943 yılında kendi köyünde derlemeler yapmıştır. Bu derlemelerden 
"Değirmen Önünde Bir Böyük Tarla" ve "Kaf-u'nun Hitabı İzhar Olmadan" adlı iki 
türkü uzun yıllar sonra Altan Demirel tarafından notaya alınarak TRT THM 
repertuvarına kazandırılmıştır. Âşık Mehmet İnan, kendi köyünde 01. 08. 1988 
yılında hakka yürümüş ve yine kendi köyünde toprağa verilmiştir. Ölümünden 
sonra sevenleri tarafından mezarı türbe ve ziyaretgâh haline getirilmiştir. Bu 
bildiride âşığın hayatı, şiirleri, zakirlik ve sanatsal yönleri incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yeşilöz, zakir, Âşık Engünî, Mehmet İnan, deyiş. 

Abstract 
Aşık Mehmet İnan, whom we analyse in our study, was born in 1911 in Yeşilöz 
village whose old name was Girap, belonging to the center of Amasya. He was 
one of the last apprentices of Aşık Kul Fedai. He worked as musician minstrel 
with Kul Fedai in Amasya and the neighbouring villages in cem rituals. He is a 
descendant of Sarı İsmail family and disciple of Hacı Bektaş Veli. He was a 
minstrel both from family and from congregational school. His father's name was 
Ahmet and mother's name was Şerife. In a dream he had, the minstrel, who was 
loved by the people in the region, composed deyiş (spiritual song), duaz-ı imam 
(hymnsto the twelve imams), mersiye (heoric poems) and poems with his nick 
name Enguni granted to him by Aşık Kul Fedai. 

So far, there is no knowledge published about Âşık Mehmet İnan except for two 
short paragraphs. Compiler Muzaffer Sarısözen compiled some of his works in 
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his village in 1943. Of these compilations, two folk songs titled "Değirmen 
Önünde Bir Böyük Tarla" and "Kaf-u'nun Hitabı İzhar Olmadan" were turned in 
to musical notes years later by Altan Demirel andaddedtothearchives of TRT 
THM. Âşık Mehmet İnan died in 01th of August 1988 and was buried in his own 
village. Following his death, his tomb was turned into a shrine and visit place by 
his lovers. In this study, the minstrel's life, poetry, musical practice and artistic 
properties are analyzed. 

Keywords: Yeşilöz, musician minstrel, Minstrel Enguni, Mehmet İnan, spiritual 
song. 

 

Giriş 

Anadolu’da ki Alevî topluluklarının gerek dini gerekse sosyal yaşantılarında 
dedelerin ve zakirlerin1 çok önemli fonksiyonları vardır.  Anadolu’da çok 
köklü bir geçmişe sahip olan Alevi inanç ve kültürü, sözlü gelenekle Dedeler ve 
Zakirler sayesinde günümüze kadar taşınabilmiştir. Dedeler yüzyıllar boyu 
kendilerine bağlı olan taliplerine önderlik etmiş, dinî ve sosyal yönlerden 
toplumu bilgilendirmişlerdir. Toplumun sadece inanç yönünden ihtiyaçlarını 
gidermekle kalmamış; cenaze, evlenme, toplumdaki hukuki sorunları çözme 
vb. gibi sosyal sorumlulukları da yerine getirmişlerdir.  

Anadolu Alevîliğinde dedelik kurumu “Ocak” denilen bir sisteme bağlıdır. 
Ocak sahibi olan ailelere “Ocakzâde” denilmiş ve Ehl-i Beyt’in soyundan 
geldiğine inanılmış, zamanla dedelik görevi de ocakzâde dedeler tarafından 
yerine getirilmesi gereken önemli bir kurum halini almıştır.  Bu şekilde 
ocaklar, sözlü geleneği güzel bir şekilde yaşatan ve aktaran roller 
üstlenmişlerdir. Bu yüzden ocaklara büyük saygı gösterilip onun temsil ettiği 
değerlere büyük bir kutsallık ve manevi güç atfedilir. Yine bundan dolayı 
birçok dede soylu Alevî büyüğünün mezarı, süreç içerisinde önemli 
ziyaretgâhlara dönüşmüş, bu yerler sürekli ziyaret edilen, adak adanan ve 
dilek tutulan kutsal mekânlar haline gelmişlerdir (Yaman, 2006: 55-64). 

Zakirlik kurumu da hiyerarşik olarak dedelik kurumundan geride olsa da 
Anadolu Aleviliğinde önemli bir yere sahiptir. Zakirler cemler de ve muhabbet 
sofralarında bağlama ile alevi inancının gereği olan deyiş, nefes, duvaz-ı imam, 
mersiye vb. gibi tasavvufi eserleri seslendirirler. Dedelerin çok büyük kısmı 
bağlama çalabilmekte ve aynı zamanda zakirlik işini de yapabilmektedirler. 
Ancak hâl böyle olsa da hemen her dedenin bir ya da birkaç zakiri bulunur. 
Dedelik ve zakirlikle birlikte bağlama da Alevi inanç ve kültürünün kuşaktan 
kuşağa aktarılmasında çok önemli görevler üstlenmiştir. Bundan dolayı da 
hem bağlama hem de cemlerdeki on iki hizmetten biri olan zakirlik kurumu ve 
zakirler Alevi kültüründe çok özel bir yere ve saygınlığa sahiptir.  

                                                           
1 Ayin-i Cemlerde saz eşliğinde deyişler, nefesler söyleyerek 12 hizmetten birini yerine getiren 
Hakk âşığıdır. 
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Zakirlik geleneğinin kökenleri İslam öncesi eski Türk topluluklarındaki 
destan söyleme geleneğine dayansa da kurumsal kimliğini Hace Ahmet Yesevî 
ve ona ait hikmetlerle oluşmuştur. Zakirler nerdeyse 800 yıldır Yesevî’nin 
ortaya attığı dört kapı kırk makam ilkelerine bağlı eserler üretmişlerdir. Bu 
eserler de zamanla hem edebi hem de müzikal olarak yeni bir akımı başlatmış, 
deyiş, semah, tevhit, duvaz-ı imam, mersiye, nefes, ilahi vb. gibi gerek sözel 
gerekse müzikal olarak ayırt edilebilir yapılar oluşmuştur (Kurt, 2016: 269-
286).  

Bu bildiride sizlere tanıtacağımız Âşık Engûnî ’de hayatını yukarıda 
bahsedilen sorumluluk ve saygınlıkla yaşamış, ölümünden sonra da mezarı 
sevenleri tarafından ziyaretgâh haline getirilmiş olan ocakzâde bir zakir 
âşıktır. 

Amasya’nın eski adı Girap olan Yeşilöz köyünde 26.03.1911 (25 
Rebiulevvel 1329) yılında dünyaya gelmiştir. Asıl Adı Mehmet İnan’dır. 
Babasının adı Ahmet, annesinin adı Şerife’dir. Hem ocakzâde bir aileye 
mensup dede, hem de bir zakir âşıktır. Hacı Bektaş-ı Veli müritlerinden, aynı 
zamanda bir ocak olan Sarı İsmail sülalesindendir. Şimdiki adıyla “Yassıçal”, 
eski adıyla “Ebemü” köyünden Kapı ağa medresesinden ve Tokat/Erbaa 
Keçeci Baba evlatlarından olan Derûnî Baba’dan tasavvuf dersleri almış olan 
(Yıldız, 2011: 19; Çelebi, 1991: 12-25; Doğanay, 2000: 133) Fedayi Baba’ya 
talip olmuş, Fedayi Baba’dan yol, erkân ve zakirlik konusunda eğitim almıştır.  

Babası, Yemen savaşına katılmış ancak cepheden geriye dönememiştir. 
Kendi köyünde hayvancılık ve çiftçilik yaparak yaşamını sürdürmüştür. 1925-
1930 yılları arasında yine kendi köylüsü Fatıma Hanım ile evlenmiş, Ahmet ve 
Dudu adında iki çocuğu olmuştur. 1939 yılındaki Erzincan Depremi’nde eşi 
Fatıma Hanım hayatını kaybetmiştir. Aynı depremde bacanağı da hayatını 
kaybetmiş, baldızı döndü hanım sağ kurtulmuştur. O dönemdeki olağan üstü 
durumlar ve büyüklerin baskısı ile eşini kaybetmiş olan baldızı Döndü Hanım 
ile evlenmiştir. Bu evlilikten Firdevs, Sultan ve Kaya adında üç çocukları daha 
olmuştur. 

Mülayim ve beyefendi bir kişiliğe sahip olan âşık çevresi tarafından çok 
sevilmiştir. Kendi köyünde ve yakın çevrelerde dedelik ve zakirlik yaparak 
cemler yürütmüş, uzunca bir süre de Fedayi Baba’ya zakirlik yapmıştır. 
Medrese eğitimi almış ve bölgede sevilen sayılan bir dede olan Fedayi 
Baba’dan manevi ilimler ve Alevi-Bektaşi tasavvufu konusunda çok şey 
öğrenmiştir. Eski yazıyı bilen Engünî, ilerleyen yıllarda kendi kendine Latin 
harfleri ile okuma yazmayı da öğrenmiştir (Bk. Resim 1). 

Sevenleri ve taliplerinin birçoğunun ifadesine göre, zaman zaman 
kerametler gösterdiğine inanılırdı. Örneğin, günün birinde Hamdullah Efendi 
türbesinde musahip2 kurbanı kesilecektir. Âşık Engûnî de kurban ceminde 

                                                           
2 Aleviler arasında yol ve erkân gereği olması gereken yol kardeşliğinin adıdır.  
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post dedesi, aynı zaman da zakirdir. Kurban sahibi, bir türlü yerinde 
duramayan huysuzlanan kurbanı ipinden tutup tekbirleyerek orta yere getirir. 
Âşık Engünî’nin isteği üzerine kurban sahibi kurbanı cemin orta yerine salar. 
Bu arada kurban üzerine birkaç tane duvaz-ı imam okur. Sakinleşen hayvan 
orada halka olanların her birine adeta niyaz eder ve Âşık Engûnî’nin karşısına 
durarak gözlerinin içine bakar ve kesilirken huysuzlanmaz. 

Yine başka bir kerametten bahsedilir. Abacı köyünden Kemal isminde birisi 
vardır. Kurban kerametini görmüş, Mehmet Dede’ye bağlanmıştır. Âşık Engûnî 
bir gün Abacı’ya Kemal Bey’i ziyarete gider. Kemal Bey’in evi köyün biraz 
dışında olduğundan, kapının önüne büyük saldırgan bir köpek bağlanmıştır. 
Köyün girişinde misafirlerini karşılayan Kemal Bey Âşık Engûnî’nin önüne 
geçerek; “Mehmet Dede, ben senin önünden gideyim de köpek sana bir zarar 
vermesin!” der. Âşık Engûnî bunun üzerine ona “Hayır, dokunma!” der. Bu 
sırada etrafta beş altı kişi daha vardır. Harmana çıkar çıkmaz köpek 
havlamaya, sağa sola saldırmaya başlar. Bunun üzerine Mehmet Dede köpeğin 
gözlerinin içine bakarak “Sus, bir daha başka bir insanoğluna havladığını 
duymayayım!” diyerek azarlar. Durgunlaşan köpek kafasını yere indirerek 
mahcup bir ifadeyle bakmaya başlar. Günler sonra çevredeki komşular Kemal 
Bey’in evinin önüne gelince köpeğin salınmış olduğunu görürler. Gelenler, 
köpeğe ne olduğunu sorduklarında, Kemal Bey de “Şaştım, Mehmet Dede öyle 
dediğinden beri köpek kimseye havlamıyor. Ben de saldım. Ben bu ıssız yerde 
onun sayesinde duruyordum, bana bir köpek getirin”, der. 

Âşığın hastalandığından dolayı tedavisi için Anakarada yaşayan damadı 
Nebi İnan gelir. Kayınbabasını Amasya’ya doktora götürmek ister. Tüm 
ısrarlara rağmen âşık, “Beni götürme, gidince sana söyleyeceklerini ben 
biliyorum, Doktor Ankara’ya gitti diyecekler”. Der. Israrları kıramaz sonunda 
Amasya’ya giderler ve sekreteri, Doktorun Ankara’da olduğunu söyler. Bunun 
üzerine köylerine geri dönerler. Aynı günlerde Amasya-Turhal arasında 
minibüs ile yolcu taşımacılığı yapan ve âşığı çok seven, Yeşilöz köyüne komşu 
Aydınca’ dan Talip Kurt adındaki seveni ziyaretine gelmiştir. Talip Bey’e aynen 
şunları söyler; “Yarın öğleden sonra mutlaka burada ol, ben saat üçte 
yolcuyum, hakkını helal et”. Talip Bey âşığı bu konuda çok fazla ciddiye 
almamış ve âşığın söylediklerini unutmuştur. Ertesi gün akşamüzeri âşığın 
dedikleri aklına geldiğinde aceleyle yola çıkar. Köye vardığında bir de bakar ki 
âşığın cenazesi defnedilmiş, köylü mezarlıktan dönmektedir. Talip Bey bu 
duruma o kadar üzülmüştür ki, yıllarca konu her açıldığında saat üçte âşığın 
yanında olamadığı için duyduğu pişmanlığı dile getirmiştir. 

Sevenleri arasında, rüyasında deyiş söyletilmesi, üzerine doğan nur, 
kaybolan fes ve bunlara benzer birçok kerametler gösterdiğine dair 
menkıbeler anlatılır.  

Âşık Engünî, Fedayi Baba’nın zakiri olarak yürüttüğü cemlerin birinde, 
kendisine ait bir deyiş söylerken büyüklenme ve böbürlenme olmasın diye o 
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deyişin şah beytini söylemekten imtina eder. O günün gecesi, üstazı ve yol 
büyüğü Fedayi Baba rüyasına girer ve ona der ki; “O kadar engin gönüllüsün, 
her gelene haklısın dersin, kimseyi kırmazsın, kendine ‘Engünî’ diyemiyor 
musun?” der. Âşık o günden sonra deyişlerinde Engünî mahlasını kullanmıştır. 

Âşık Engünî ağırlıklı olarak, yöredeki adıyla içeri havaları veya tarikat 
havaları da denilen deyiş, nefes, duvaz, mersiye, semah vb. gibi tasavvufi 
eserleri icra etse de, yörenin halk türküleri ve müzik tavrına da hâkim bir 
âşıktır. Muzaffer Sarısözen başkanlığındaki Ankara Devlet Konservatuvarı 
derleme ekibi 05.07.1943 yılında Yeşilöz köyüne de uğramış, Âşık Davut 
Arslan ve Âşık Engûnî’den deyiş, semah, ağıt gibi türkülerden oluşan 12 eser 
derlemişlerdir (Elçi, 1997: 246). Derlenen bu 12 eserlerden “Değirmen 
Önünde Bir Böyük Tarla” (Bk. Nota 1) adlı ağıt ve “Kaf u Nun Hitabı İzhar 
Olmadan” (Bk. Nota 2) adlı deyiş olmak üzere iki tanesi yıllar sonra Altan 
Demirel tarafından notaya alınarak TRT THM arşivine kazandırılmıştır.  

Elimizdeki ses kayıtlarını incelediğimizde müzikoloji açısından şu tespiti 
yapmak yerinde olacaktır. “Kaf u Nun Hitabı İzhar Olmadan” adlı eserin 
melodi yapısı ve icra tavrı, Azerbaycan âşıkları arasında yüzlerce yıldır icra 
edilen ve âşıklar arasında bir ustalık eseri sayılabilecek “Osmanlı Divanisi” 
adlı eserin adeta çok yakın bir varyantıdır. Zaten Engûnî’nin diğer icralarına 
bakıldığında da müzikal tavır olarak Azerbaycan âşıklarına yakınlığı göze 
çarpmaktadır. Bu durumu şu şekilde izah edebiliriz; Anadolu’nun birçok yeri 
ile birlikte Amasya, Tokat, Sivas ve çevreleri de 93 Harbi adıyla bilinen, 
Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) öncesinde ve sonrasında Azeri 
coğrafyasından yoğun göçlere maruz kalmıştır. Aralarında toplumun sosyal, 
siyasal ve inançsal açıdan etkilendiği, XIX. asrın önemli klasik Azerbaycan 
şairlerinden biri olan “Seyyid Mir Hamza Nigârî”, gibi isimlerin de bulunduğu 
birçok köklü aile ve birçok Azeri âşık da Amasya’ya yerleşmiştir. Bu aileler 
kısa zamanda yerli halk ile kaynaşarak bir sempatizan kitle oluşturmuş, 
zamanla da bölgedeki sosyal ve kültürel doku üzerinde etkili olmuştur.  

Bu göçlerle birlikte Azeri coğrafyasından buralara yerleşmiş olan 
“Karapapak”, “Papaklı” gibi adlarla anılan âşıkların hem üstazı Fedai Baba’yı 
hem de Aşık Engünî ve o dönemim daha birçok âşığını etkilediğini 
düşünmekteyiz. Bu da müzikal açıdan incelenmesi gereken ayrı bir durumdur. 

Âşık Engûnî yaşadığı süre içerisinde hiç kimseyi kırmamaya özen 
göstermiş, her zaman alçak gönüllü olmuştur. Özellikle Alevi-Bektaşi 
tasavvufu, yol, erkân konularında kendini yetiştirmiş ve hayatını inandığı gibi 
yaşamış, yazdığı deyişler ve şiirler de kendi yaşam felsefesini yansıtmıştır. 
1988 yılında kanser hastalığına yakalanan âşık, çevresindekilere kırk yıldan 
fazla bir zamandır sakladığı bir sırrı paylaştığı için hasta olduğunu söylemiş ve 
bu hastalık sonucu 01.08.1988 yılında Yeşilöz köyünde vefat etmiştir. Vasiyeti 
üzerine kendi evinin bahçesinde toprağa verilmiştir. Ölümü, “Ligarî” mahlası 
ile deyişler yazan yakın dostu Abdullah Çelebi’yi derinden etkilemiş ve 
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ölümünün yedinci gününde Ligarî tarafından Âşık Engünî’ye olan sevgi, saygı 
ve özlemini anlatan bir deyiş yazılmıştır (Bk. resim2). 

Ölümünden sonra da Engünî’nin kerametlerinin devam ettiğine inanılır. 
Abacı köyündeki taliplerinden çocuğu olmayan bir aile rüyasında Âşık 
Engünî’yi görür, onlara; mezarına bir kurban getirdikleri takdirde bir 
oğullarının olacağını ve adını Mehmet koymalarını söyler. Ertesi gün bu aile 
Yeşilöz köyüne gelir Engünî’nin kabri başında kurban keser ve bir oğlan 
olması için dilekte bulunurlar. Aradan dokuz, on ay geçince bir oğlan çocukları 
olur ve adını Mehmet koyarlar. Aynı aile daha sonra Engünî’nin mezarının 
etrafını ve üzerini kapatarak türbe haline getirir veher yıl da ziyarete gelirler. 
Bu olayın duyulmasından sonra türbe günümüze kadar çok sayıda insan 
tarafından, özellikle de çocuğu olmayan aileler tarafından ziyaret edilmiş, 
ziyaretçilerin birçoğu da çocuk sahibi olmuşlardır. Günümüzde de saygıyla 
ziyaret edilen dilek dilenen, adak adanan bir ziyaretgâh haline gelmiştir. Yine 
bu durum da sosyolojik olarak ayıca incelenmesi gereken bir durumdur. 

Türkçeyi iyi kullanabilen âşık, şiirlerinde anlaşılır sade bir dil kullanmıştır. 
Şiirlerinde ağırlıklı olarak Alevi-Bektaşi tasavvufuna uygun temaları işleyen 
âşık, sosyal konularda da eserler vermiştir. Deyişlerinde genellikle 8’li ve 11’li 
hece kalıbını kullanmış, şiirlerinde de geleneksel duraklardan “6+5” durağı 
tercih etmiş, ancak istisna olsa da bazı deyişlerde bu durakların yeri 
görülmüştür. 

Âşık Engünî ile ilgili üç paragraf bilgi ve birkaç deyişi Sabri Yücel tarafından 
2003 yılında yayımlanan “Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinde Yetişen Ünlü Kişiler” 
adlı kitapta yayımlanmış, bunun dışında hakkında herhangi bir yayın ve 
çalışma yapılmamıştır. 

Sonuç 

Bugüne kadar hakkında çalışmalar birkaç satırdan öte geçmemiş olan Âşık 
Engünî, çok güçlü deyişler yazmış ve hayatını bu yola adamıştır.  Ancak 
mütevazılığı gereği sadece kendi çevresinde sesini duyurmuştur. Önemli bir 
kişilik olan Âşık Engünî’yi, gerek sosyolojik, gerek edebi, gerekse müzikal 
anlamda Türk kültür dünyasının tanımasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak için gerek Üniversite, gerekse bölgedeki diğer ilgili kamu 
kurumlarının desteği ile geniş çaplı çalışmalar yapılmalıdır. Hatta Âşık Engünî 
özelinden hareketle bölgedeki eski ve yeni tüm bilinmeyen âşıklar kayıt altına 
alınmalıdır. 
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Deyişlerinden bazı örnekler şunlardır, 

KALDI 
Nasıl şad olayım divane gönül  
Dünyada gülecek halim mi kaldı  
Felek pençe vurdu kırdı kolumu  
Durup tutunacak elim mi kaldı 
 
Gider iken şaşırdılar yolumu  
Gazel edip soldurdular gülümü  
Kırıp talan eylediler dalımı  
Bülbüller ötecek dalım mı kaldı 
 
Şu dünyaya geldim ama gülmedim  
Ağlar iken gözüm yaşın silmedim  
Hiçbir şeyden muradımı almadım  
Bir murat alacak halim mi kaldı 
 
Sam yelleri bağlarımı bozuyor  
Sinemdeki yaralarım azıyor  
Zalim kahrı ciğerimi eziyor  
Hatırın soracak dilim mi kaldı 
 
ENGÜNÎ’yem dertlerimi açamam  
Feleğin kahrından asla kaçamam  
Muhannetin köprüsünden geçemem  
Geçip de gidecek yolum mu kaldı 
 
İMİŞ 
Vücudun evini seyrettim ancak  
Gönüller bağının dalı kurumuş  
Gençliğin çağını uçurdum elden  
Önünde kocalığın sonu zorumuş 
 
Gençliğimde geçerdim sarplardan 
Sohbetten kaçar idim yâdlardan  
Çok öğüt alırdım büyük zatlardan  
Aldığım öğüdün kârı varımış 
 
Acep ne olacak halimiz yaman  
Gönül yaylasını bürüdü duman  
Dünyadan ahirete gittiğim zaman  
Âdem gidip Âdem gelmek zorumuş 
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Ali Kul Abdullah damarda kanım  
Halil Başçavuşsa cisminde canım  
Halim ile Hüseyin lal ü mercanım  
Onlarla sohbetlerimiz kârımış 
 
İşte ben gidiyorum açıldı yollar 
Bahar da açılır o gonca güller  
Kaba ağaç dalıyla gürlüyor derler 
Bildim bu sözlerin yeri varımış 
 
ENGÜNÎ sırrını söyleme sakın  
Melâmet göyneğini eğnine takın  
Söylediğin canlar hakka çok yakın  
Bilirim onlarda eser varımış 
 
DÜŞÜRME (Duvaz İmam) 
Gözlerimin nuru ey adil şahım  
Ruhumuzu gayrilere düşürme  
Bu iki cihanın ser-padişahı  
Ruhumuzu gayrilere düşürme 
 
Bir Kün emriyle dünyayı kuran  
Nice yüz bin yıl kandilde duran  
Hayber’in bâbını çekip koparan  
Ruhumuzu gayrilere düşürme 
 
Cemî’an cihanı yoktan var eden  
Sünger alıp kalp evimi arıtan  
Kara taştan seksen deveyi yürüten  
Ruhumuzu gayrilere düşürme 
 
İmam Zeynel Abidin dilimde virdim  
İmam Bakır’a yüzümü sürdüm  
Yetiş İmam Cafer sen eyle yardım  
Ruhumuzu gayrilere düşürme 
 
Musa Kazım Rıza destim demanım 
Tâki’yeNâki’ye vardır imanım  
Hasan Askeri’yi candan severim  
Ruhumuzu gayrilere düşürme 
 
Severim Mehdi’yi sahip zamanı  
Alıversin başımızdan dumanı  
ENGÜNÎ’yem pek tutuver damanı  
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Ruhumuzu gayrilere düşürme 
 
KALMAMIŞ (1) 
Karış karış şu dünyayı dolaştım  
Eski gidiş eski düzen kalmamış  
Çok çalıştım bir menzile ulaştım  
Hakkı hakikati bilen kalmamış 
 
Kimi sofu olmuş kimisi hacı  
Koymuşlar başına takvayı tacı  
Yokladım sohbeti zehirden acı  
Namazı fâsıktır niyaz kalmamış 
 
Oturmuş dedeler köşe başına  
Hiç bakmazlar o talibin işine 
 Lokma yerler ama boşu boşuna 
Tarikat bozulmuş düzen kalmamış 
 
Birazı da aşığım diye gezer âlemde  
Eli tezenede dili yalanda 
Milleti aldatır gözü planda 
Hayır, hasenat nedir bilen kalmamış 
 
ENGÜNÎ dünyayı boş yere gezme  
Varıp bir kimsenin kuyusunu kazma  
Kuyuya düşersin yolundan azma   
Ut, edep hayâ nedir bilen kalmamış 
 
KALMAMIŞ (2) 
Gördüm şu dünyanın temeli bozuk  
Hakkı hakikati bilen kalmamış  
Herkesin ameli kendine azık 
Girip doğru yolu gören kalmamış 
 
Muhannetin köprüsünden geçerler  
Tatlı diye bu zehiri içerler 
Bir zamanda yollarından kaçarlar  
Hakkı hakikati seçen kalmamış 
 
Çağırınca hepsi çıkar meydana  
Hakkın huzurunda yüzleri kara  
Bir derde düşmüşler onulmaz yara  
Ali’nin yoluna giren kalmamış 
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Birbirine içerden kin tutarlar 
Çiğ lokmayı aç kurt gibi yutarlar  
Yeri gelir baykuş gibi öterler 
Hakkın doğru rahın süren kalmamış 
 
Şahin gibi havalanıp uçarlar  
Misafir gelince yandan kaçarlar  
Mey bulursa höpürhöpür içerler  
Ab-ı hayat suyunu içen kalmamış 
 
Bir de hak yoluna dolanır insan  
Dede’den kaçıyor darılıp küsen  
İster dur köşende istersen usan  
Dedenin yanında duran kalmamış 
 
Yalanı ağzında gezdiriyorlar  
Nameyi şeytana yazdırıyorlar  
Alevî zümresin(i) ezdiriyorlar  
Yokladım, kendini bilen kalmamış 
 
Hakkı bilenlerin geçiyor vakti 
Ahir baykuşlara kalacak tahtı  
ENGÜNÎ bunları ayıklar Mehdi 
Gelecek günleri bilen kalmamış 
 
ERENLER 
Arzulayıp geldim illerinize  
Kurbanınız kabul olsun erenler  
Cemalinizde gördüm nurlarınızı  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Muhammet Mustafa Ahmed-i  
Muhtar Sefiller müzmini sahip Zülfikar 
Saki-i Kevser’in bir ismi  
Haydar Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Âşık olan göher yükün tayladı  
Gerçek olan çok ummanlar boyladı  
İmam Hasan zehirinûş eyledi  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Ağlaya ağlaya şu gönlüm coştu  
Hakkı seven kullar sıratı geçti  
Kerbela’da Şah Hüseyin şehit düştü  
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Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Balım Sultan batın okunu attı 
Allah diyen kullar murada yetti  
Yetmiş üç yıl Zeynel zindanda yattı  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Yezitler de bildiğini ettiler  
Evlad-ı Resule hem kin tuttular  
Şah İmam Bakır’a kiriş taktılar  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Sığınıp duralım kâm-ı Gaffar’a  
Lanet olsun Yezit ile küffara  
Kurşun akıttılar İmam Cafer’e  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Hacı Bektaş erenlerin sulağı  
Hu deyince yakın eder ırağı 
Musa-yı Kazım da Horasan’ın çırağı  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Ehli beytin ahvalini gördüler  
Yezidîler feryat edip güldüler  
İmam Rıza’ya da zehir verdiler  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
On iki şehzade sultanımız 
Doğru yola gider bizim irfanımız  
Taki, Naki, Askerî’dir burhanımız  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Mürşitten hidayet inayet geldi  
Ali, Zülfikar’ı hak için çaldı  
Sadakat şecaat Ali’den kaldı  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Cihanda arif ol devrana bakın  
Bed-meyli likadan özünü sakın 
Sahip zaman Mehdi’nin gelmesi yakın  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
Baharın ahkâmı dereler çaylar  
Mürşidin nefesin eritir dağlar  
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ENGÜNÎ durmadan haline ağlar  
Kurbanınız kabul olsun erenler 
 
HASAN İLE HÜSEYİN’DİR  
Dost bağının gonca gülü  
Erenlerin şah bülbülü  
Zeynel Abidin’in yolu  
Hasan ile Hüseyin’dir 
 
Bağdat’ta Mansur’un dârı  
Bedestende ola şârı 
Bakır’ın, Cafer’in yâri  
Hasan ile Hüseyin’dir 
 
Musa-yı Kazım’ın atası  
Tâki’ninNâki’nin ceddi bekası  
Askerî, Mehdi’nin sesi 
Hasan ile Hüseyin’dir 
 
ENGÜNÎ’yem budur sözüm  
Pîre teslim ettim özüm  
Cesedimde iki gözüm  
Hasan ile Hüseyin’dir 
 
BULUNMAZ 
Özümden ikiliği kaldırmazsa  
Erenler yolunda eli bulunmaz  
Yolu da uğrasa bir azman sarpa  
Dergâha varmaya yolu bulunmaz 
 
Nice konuk eyler ise hanede  
Çıkıp çıkıp ders verirsen sahnede  
Eyüp gibi derdin olsa sinede 
O derde çare ile derman bulunmaz 
 
Vücudun da cesedin de sağ olsa  
Çevre yanın mor sümbüllü bağ olsa  
Aramızda engellerin dağ olsa  
Gönülden gönülün teli bulunmaz 
 
Gönül kuşu gelip konsa sazımı  
Söylesem elde olan varımı   
Sen de gözeteydin nazlı yârimi 
Yaralı olmasam merhem bulunmaz 
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ENGÜNÎ’yem tahammül et bu işe  
Hiç bilinmez neler gelecek başa  
Yalan dünya emeklerim hep boşa  
Gam yeme ey gönül çare bulunmaz 
 
AH-Ü ZARIM KERBELA(Mersiye) 
Yanar bu sinemin aşkı sönmüyor 
Gece gündüz ah-ü zarım Kerbelâ 
Akar gözlerimin yaşı dinmiyor 
Gece gündüz ah-ü zarım Kerbelâ 
 
Seher vakti kalkar figan ederim 
Dağlıdır yüreğim em’in’iderim 
Canımı yoluna kurban ederim 
Gece gündüz ah-ü zarım Kerbelâ 
 
İzin sürüp izlerini izlerim 
Ah ettikçe sinem yanar sızlarım 
Hüseyin aşkına ağlar gözlerim 
Gece gündüz ah-ü zarım Kerbelâ 
 
Bütün Ehl-i Beyit kara bağladı 
Fatma ana ciğerini dağladı 
Cihan duydu kuru çaylar çağladı 
Gece gündüz ah-ü zarım Kerbelâ 
 
Uçan turnalara sorasım gelir 
Varıp divanına durasım gelir 
Hünkâr güllerini göresim gelir 
Gece gündüz ah-ü zarım Kerbelâ 
 
ENGÜNÎ’yem gece gündüz ağlarım 
Aşk elinden sinemod’adağlarım 
Bahar seli gibi akar çağlarım 
Gece gündüz ahu zarım Kerbela 
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Resim 1. Engünî'nin kendi el yazısı ile tuttuğu mecmua örneği 
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Resim 2. Liğarî'ninEngünî'ye yazdığı şiir 
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Nota 1. 
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Nota 1. (2) 
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Resim 3. 
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Resim 4. 
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Resim 5. Âşık Engünî. Mehmet İnan 

 

 

 

Resim 6. Engünî’nin türbe haline getirilen kabri 
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