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Erzurum’un Narman kazasından olup şöhretli 
âşıklarımızdandır.

Narman’ın Samgara (Samikale) köyünden Ka-
sımoğulları ailesinden olan Sümmanî’nin asıl ismi 
Hasan oğlu Hüseyin’dir.  

Türk halk şiirinin ustalarından biri olan Sümmanî, 
‘bâde içmiş Hakk âşıkı’ olarak hürmet görmüş ve 
Sümmanî Baba diye anıla gelmiştir. 

Âşıklık geleneği icabı sazıyla beraber birçok 
memleketi gezmiş, dolaşmış; âşık meclislerine ka-
tılmış; birçok âşıkla karşılaşmıştır. Doğu illerimiz 
başta olmak üzere Ahıska, Tiflis, Batum ve Kırım’a 
gitmiştir. Başta Erzurumlu Erbabî olmak üzere 
Nihanî, Ummanî, Sezaî, Zuhurî, Çıldırlı Şenlik, Po-
soflu Zülâlî, Yusufelili Muhibbî, Trabzonlu Kararî gibi 
ünlü âşıklarla meclis kurmuş, karşılıklı saz çalıp, söz 
söylemiştir.

Sümmanî, tarihimizin en talihsiz savaşları-
nın vuku bulduğu bir devirde yaşamış; 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı ile Balkan ve Birinci Dünya Sa-
vaşlarının getirdiği felâketleri görmüştür. 

Elimize geçen bir kâğıtta, “Sümmanî, terbiyevî 
ve ahlâkî öğüt veriyor.” notuyla kaydedilen bir öğüt 
destanıyla bir de koşmasını sunuyoruz

Dosdoğru git gönül, târikden çıkma,
Şeytandan şefaat, şifâdar olmaz.
Terk-i salat ile oturup kalkma,
Konuşma puşt ile, namus ar olmaz.

Seyrettim dünyanın kalmakalını,
Gözledim kâmilin pür-kemâlini,
Sakın alma bir zennenin dulunu,
Gönlü havayidir, vefâdar olmaz.

Yoksulluk dediğin ömürler söker,
Katran kaynamakla hiç olmaz şeker,
Aslı bozuk olan aslına çeker,
Aslı ham demirden mücevher olmaz.

Hissemend ol kâmillerin sözünden,
Gel kemâli kazan özü özünden,
Evlât düşse atasının gözünden,
Değil Mevlâ razı, berhudar olmaz.

Fitne münafıkın yeri nâr iken,
Bir kuluna güzel Mevlâ yâr iken,
Evvelâ adamın vakti var iken,
Sonra yoksul olsa gözü dar olmaz.

Lâf edip âlemde varın söyleme,
Eşim uygun diye yârın söyleme,
Her olur olmaza sırrın söyleme,
Şimdiki insana beh-pazar olmaz.

Kemâli var mıdır her bir gedanın,
Lezzeti yok mudur şirin sedanın,
Âhiri haraptır haramzadenin,
Çalar, çırpar, yiyer; kisb ü kâr olmaz.

Zâlimler içinden hicret et, durma,
Ki, hicret sünnettir, kimseye sorma,
Aslım zadegân diye kendin kurma,
Mezar taşı ile iftihar olmaz.

Böğürüp meydanda hasman olanlar,
Tövbe edip yani pişman olanlar,
Ta ezelden sana düşman olanlar,
Sakın teslim olma kafadar olmaz.

Âh edip Sümmanî sararıp solma,
Gelen Mevlâ’dandır, kimseden bilme,
Sevilen bir yere çok gidip gelme,
Kesilir muhabbet, itibar olmaz.

  ***
Kaza-yi Ardahan, karye-i Bağdad,
Seyrettim bir hoca, ummâna benzer.
Bu dünya durdukça Hakk etsin âbâd
Tekellümde mâhir, imrâna benzer.

Ahlâkı halîmdir, her hâli güzel,
Ehli perverdedir, kemali güzel,
İhlâsı bütündür, cemâli güzel,
Bir şâh-i âlişan, hubâna benzer.

Ömer Faruk’dur, efendi nâmın,
Pîrler taksiminden olsun in’âmın,
Vâsıl-ı şâd olsun âhir hitâmın,
Nurlu vechi mâh-i tâbana benzer.

Medhine meftunsun dertli Sümmanî,
Dilinde vird eyler ilm-i Kur’an’ı,
Bülbül tek sadalı, nezük lisanı,
Zihni zekavetli merdâna benzer.

1901-Ardahan

Yunus ZEYREK

Saz ve söz ustalarımızdan: 
NARMANLI SÜMMANÎ 

(1860-1915)


	049.pdf

