
 

KARS AŞIKLARININ HAYATLARI, SANATLARI VE  

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

        

        

        

        
 
 

 
 

  
   

YAYINA HAZIRLAYAN 

KÜRŞAT ÖNCÜL 



1 
 

 

 

KARS AŞIKLARININ HAYATLARI SANATLARI ve  

ŞİİRLERİNDE ÖRNEKLER 

 

 

 

 

 

 

YAYINA HAZIRLAYAN 

KÜRŞAT ÖNCÜL 

 

 

 

 

 

 

 

KARS 2011 

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


2 
 

 

 

 
 
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALKBİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Y AYINLARI: 1 
 

 

 

 

 

Bu kitabın bütün hakları Kafkas Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’ne aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
 

 

 

 

Dizgi ve Sayfa Düzeni 

Seçil Coşkun Özkul 

 

 

Kapak Tasarım 

Seçil Coşkun Özkul 

 

ISBN 

978-605-62386-1-1 

 

 

e posta                         
onculkursat@yahoo.com 

 
 



3 
 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................... 3 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................................ 18 

KARS ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE KAHVEHANE KÜLTÜRÜ ..................................................... 19 

Özet ............................................................................................................................................................... 19 

Giriş ................................................................................................................................................................ 19 

ÂŞIK ALİ BULUTOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................... 23 

Özet ............................................................................................................................................................... 23 

Hayatı............................................................................................................................................................. 23 

2. Sanatı ......................................................................................................................................................... 24 

2. Mahlası ...................................................................................................................................................... 26 

4. Şiirleri ......................................................................................................................................................... 27 

5. Şiirlerinin Konusu ....................................................................................................................................... 28 

Sonuç ............................................................................................................................................................. 31 

KAYNAKLAR ................................................................................................................................................... 31 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................... 32 

ÂŞIK ALİ OSMAN KAHRAMAN HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................. 35 

Özet ............................................................................................................................................................... 35 

1. Hayatı ......................................................................................................................................................... 35 

2. Sanatı ......................................................................................................................................................... 36 

3. Mahlası ...................................................................................................................................................... 40 

4. Şiirlerinin Konusu ....................................................................................................................................... 42 

Sonuç ............................................................................................................................................................. 43 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................... 45 

ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .................................................................... 48 



4 
 

Özet ............................................................................................................................................................... 48 

1. Hayatı ......................................................................................................................................................... 48 

2. Sanatı ......................................................................................................................................................... 49 

3. Mahlası ...................................................................................................................................................... 52 

4. Şiirleri ......................................................................................................................................................... 53 

5. Şiirlerinin Konusu ....................................................................................................................................... 55 

6. Elde Ettiği Ödüller Ve Hakkında Yapılan Çalışmalar .................................................................................... 57 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................... 59 

ÂŞIK ARİF GÖKÇE’NİN HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................... 63 

Özet ............................................................................................................................................................... 63 

1. Hayatı ......................................................................................................................................................... 63 

2. Sanatı ......................................................................................................................................................... 64 

3. Mahlası ...................................................................................................................................................... 66 

4. Şiiri ............................................................................................................................................................. 67 

5. Şiirlerinin Konusu ....................................................................................................................................... 67 

6. Hikâyeciliği ................................................................................................................................................. 69 

7. Hakkındaki Çalışmalar ................................................................................................................................ 69 

Sonuç ............................................................................................................................................................. 69 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................... 70 

ÂŞIK ARİF TELLİOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................... 74 

Özet ............................................................................................................................................................... 74 

1. Hayatı ......................................................................................................................................................... 74 

2. Sanatı ......................................................................................................................................................... 75 

3. Mahlası ...................................................................................................................................................... 76 

4. Şiirleri ......................................................................................................................................................... 77 

5. Şiirlerin Konusu .......................................................................................................................................... 78 



5 
 

6. Eserleri Ve İşlediği Konular ......................................................................................................................... 80 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................... 82 

ÂŞIK AYHAN ŞİMŞEKOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ....................................................... 84 

Özet ............................................................................................................................................................... 84 

1. Hayatı .................................................................................................................................................... 84 

2. Sanatı ..................................................................................................................................................... 85 

3. Mahlası .................................................................................................................................................. 88 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................... 89 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................... 91 

6. Şiirlerindeki Dil Özellikleri ...................................................................................................................... 92 

8. Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ............................................................................................................... 93 

9.  Aldığı Ödüller ............................................................................................................................................. 93 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................... 94 

BAHATTİN YILDIZOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ........................................................... 96 

Özet ............................................................................................................................................................... 96 

1. Hayatı .................................................................................................................................................... 96 

2.Sanatı .......................................................................................................................................................... 97 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 100 

4. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 101 

5. Şiirlerinde Biçim Yapısı ......................................................................................................................... 105 

6. Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ......................................................................................................... 107 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 107 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 108 

ÂŞIK BİLAL ERSARI HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .................................................................. 115 

Özet ............................................................................................................................................................. 115 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 115 



6 
 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 117 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 123 

4. Şiirlerinin Biçim ve Şekil Özellikleri ...................................................................................................... 125 

5. Şiirlerinin Konusu: ................................................................................................................................ 127 

6. Hakkında Yapılan Çalışmalar: ................................................................................................................... 129 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 130 

ÂŞIK CEMAL KANBAY HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .............................................................. 137 

Özet ............................................................................................................................................................. 137 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 137 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 138 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 140 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 140 

5. Hakkında Yapılan Çalışmalar ................................................................................................................ 143 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 144 

ÂŞIK EMRAH NER HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ...................................................................... 146 

Özet ............................................................................................................................................................. 146 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 146 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 148 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 151 

3. Şiirleri .................................................................................................................................................. 152 

4. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 153 

5. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 155 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 157 

ÂŞIK ENSAR ŞAHBAZOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .................................................... 160 

Özet ............................................................................................................................................................. 160 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 160 



7 
 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 162 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 164 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 165 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 168 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 169 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 171 

ÂŞIK ERCAN ŞİMŞEKOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ..................................................... 178 

Özet ............................................................................................................................................................. 178 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 178 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 179 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 179 

4. Şiir Özellikleri ....................................................................................................................................... 180 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 183 

6. Eserler ve Âşık İçin Yapılan Çalışmalar.................................................................................................. 187 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 189 

ÂŞIK ERDAL BALIK HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................................... 194 

Özet ............................................................................................................................................................. 194 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 194 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 195 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 197 

4. Şiirlerinin Biçim ve Şekil Yapısı ............................................................................................................. 197 

5. Şiirlerinde Tema ................................................................................................................................... 198 

6. Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Aldığı Ödüller ..................................................................................... 202 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 203 

ÂŞIK EROL ERGÜLİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................................... 207 

Özet ............................................................................................................................................................. 207 



8 
 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 207 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 209 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 211 

4.Şiirler Özellikleri ........................................................................................................................................ 213 

4. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 214 

5. Eserler ve Âşık İçin Yapılan Çalışmalar.................................................................................................. 216 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 217 

ÂŞIK EYÜP SARIBATIR HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................ 222 

Özet ............................................................................................................................................................. 222 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 222 

2.Sanatı ........................................................................................................................................................ 223 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 224 

4.Şiirleri ........................................................................................................................................................ 226 

5.Şiirlerinin Konusu ...................................................................................................................................... 227 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında  Yapılan Çalışmalar....................................................................................... 232 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 233 

ÂŞIK GÜNAY YILDIZ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................................. 241 

Özet ............................................................................................................................................................. 241 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 241 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 246 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 248 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 248 

5. Şiirlerinin konusu ................................................................................................................................. 249 

6. Hikâyeciliği ........................................................................................................................................... 252 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 253 

ÂŞIK İLGAR ÇİFTÇİOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ........................................................ 261 



9 
 

Özet ............................................................................................................................................................. 261 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 261 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 263 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 266 

4. Âşık Ilgar Çiftçioğlu Üzerine Çalışma Yapanlar ...................................................................................... 266 

5. Şiirlerinde Konu ................................................................................................................................... 266 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 272 

ÂŞIK KÂZIM KAZAKLI HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .............................................................. 276 

Özet ............................................................................................................................................................. 276 

1. Hayatı ....................................................................................................................................................... 276 

2. Sanatı ....................................................................................................................................................... 278 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 280 

4.Şiirleri ........................................................................................................................................................ 281 

6. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 282 

7. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 283 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 285 

ÂŞIK KEMAL DEVRANİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................ 289 

Özet ............................................................................................................................................................. 289 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 289 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 291 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 292 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 293 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 295 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 299 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 301 

ÂŞIK MAHMUT KARATAŞ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ....................................................... 305 



10 
 

Özet ............................................................................................................................................................. 305 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 305 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 307 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 317 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 317 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 318 

6. Eserleri Ve Hakkında Yapılan Çalışmalar .............................................................................................. 322 

ÂŞIK MEHMET TEKBAŞOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................ 324 

Özet ............................................................................................................................................................. 324 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 324 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 326 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 329 

4. Şiirleri ve İşlediği Konular ..................................................................................................................... 329 

5. Hikâyeciliği ........................................................................................................................................... 332 

6. Eserleri Ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 332 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 334 

ÂŞIK HİCABİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................................................ 336 

Özet ............................................................................................................................................................. 336 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 336 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 337 

3. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 345 

4. Mahlası ................................................................................................................................................ 358 

5. Şiirleri .................................................................................................................................................. 358 

6. Eserleri Ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 359 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 361 

ÂŞIK MUSA KAYA HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ...................................................................... 367 



11 
 

Özet ............................................................................................................................................................. 367 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 367 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 370 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 375 

4. Şiirlerinin Şekil ve Biçim Özellikleri ...................................................................................................... 376 

5. Şiirlerinin konusu ................................................................................................................................. 377 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 381 

ÂŞIK MUSTAFA AYAZ KURBANOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................. 383 

Özet ............................................................................................................................................................. 383 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 383 

2. Sanatı ....................................................................................................................................................... 384 

3.Şiirlerinin Konusu ...................................................................................................................................... 386 

4. Mahlası ................................................................................................................................................ 387 

5. Şiirleri .................................................................................................................................................. 388 

6. Şiirlerinin Dil Özellikleri ........................................................................................................................ 389 

7. Hikâyeciliği ........................................................................................................................................... 390 

8. Aldığı Ödüller ....................................................................................................................................... 392 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 392 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 393 

AŞIK MUSTAFA BALTA HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................ 400 

Özet ............................................................................................................................................................. 400 

Giriş .............................................................................................................................................................. 400 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 401 

2. Sanatı ....................................................................................................................................................... 402 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 404 

4.Şiirleri ........................................................................................................................................................ 404 



12 
 

5.Şiirlerinin Konusu ...................................................................................................................................... 405 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 406 

ŞİİRLERDEN ÖRNEKLER ................................................................................................................................. 407 

ÂŞIK MÜRSEL SİNAN UĞURSU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .............................................. 415 

Özet ............................................................................................................................................................. 415 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 415 

2. Sanatı ....................................................................................................................................................... 417 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 420 

4. Bade İçmesi ve Âşık Oluşu .................................................................................................................... 421 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 421 

6. Şiirlerindeki Biçim ................................................................................................................................ 432 

7. Dil Özellikleri ........................................................................................................................................ 433 

8.Şiir Türleri .................................................................................................................................................. 434 

9.Âşıklık Geleneğine ve Âşıklığa Bakışı ......................................................................................................... 437 

10.Aldığı Ödüller ve Başarıları ...................................................................................................................... 438 

11.Üzerine Yapılmış Çalışmalar ve Eserleri ................................................................................................... 439 

SONUÇ ......................................................................................................................................................... 439 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 440 

ÂŞIK ORHAN KARADAĞOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................... 446 

Özet ............................................................................................................................................................. 446 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 446 

2. Sanatı ....................................................................................................................................................... 448 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 450 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 450 

5. Şiirlerinde Biçim ................................................................................................................................... 450 

6. Şiirlerinde Konu ................................................................................................................................... 452 



13 
 

7. Âşık Orhan Karadağoğlu’nun Günümüz Âşıklarına ve Âşıklık Geleneğine Bakış Açısı ............................ 453 

8. Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Aldığı Ödüller .............................................................................. 454 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 455 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 455 

ÂŞIK ORHAN KURTOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ........................................................ 457 

Özet ............................................................................................................................................................. 457 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 457 

2.Sanatı ........................................................................................................................................................ 459 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 460 

4. Şiirleri ....................................................................................................................................................... 460 

5. Şiirlerinin Konusu ..................................................................................................................................... 462 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 464 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 465 

ÂŞIK ÖMER DUMANOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ...................................................... 468 

Özet ............................................................................................................................................................. 468 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 468 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 470 

3. Şiirlerinin Şekil ve Biçim Yapısı ............................................................................................................. 472 

4. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 474 

5. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 477 

6. Aldığı Ödüller ....................................................................................................................................... 478 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 478 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 480 

ÂŞIK ÖMÜRCAN YILDIZ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ........................................................... 485 

Özet ............................................................................................................................................................. 485 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 485 



14 
 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 487 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 497 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 499 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 500 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 501 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 502 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 503 

ÂŞIK SABRİ YOKUŞ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................................... 508 

Özet ............................................................................................................................................................. 508 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 508 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 509 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 512 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 513 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 515 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 518 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 519 

AŞIK SADIK MİSKİNİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................................ 522 

Özet ............................................................................................................................................................. 522 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 522 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 523 

3. Mahlas Alması ..................................................................................................................................... 529 

4. Kitapları ............................................................................................................................................... 529 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 531 

ÂŞIK SERHATLI LEMİNHAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................. 536 

Özet ............................................................................................................................................................. 536 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 536 



15 
 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 537 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 538 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 539 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 541 

6. Eserleri ve Âşıkla İlgili Yapılan Çalışmalar ............................................................................................. 543 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 547 

ÂŞIK SÜRMELİ ÇERKEZOĞLU HAYATI SANATI ESERLERİ .............................................. 549 

Özet ............................................................................................................................................................. 549 

1.Hayatı: ....................................................................................................................................................... 549 

2.Sanatı ........................................................................................................................................................ 551 

3.Mahlas Alması ........................................................................................................................................... 553 

4.Edebi ve Fikri Yönü .................................................................................................................................... 553 

5. Şiirlerinin Teknik Yapısı ............................................................................................................................ 553 

6.Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ............................................................................................. 559 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 560 

ÂŞIK ŞENOL MURATOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ...................................................... 573 

Özet ............................................................................................................................................................. 573 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 573 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 574 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 575 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 575 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 577 

6. Eserleri ve Âşıkla İlgili Yapılan Çalışmalar ............................................................................................. 579 

7. Âşık Kollarına Dair Görüşleri ................................................................................................................ 579 

8.Geleneğin Geleceğine Dair Görüşleri ......................................................................................................... 581 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 583 



16 
 

ÂŞIK TOSUN TURANOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ...................................................... 585 

Özet ............................................................................................................................................................. 585 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 585 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 587 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 590 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 590 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 591 

6. Hikâyeciliği ........................................................................................................................................... 594 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 596 

ÂŞIK YÜKSEL ÖZTÜRKOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ................................................. 599 

Özet ............................................................................................................................................................. 599 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 599 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 600 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 601 

4. Şiirlerindeki Biçim ve Şekil Yapısı ......................................................................................................... 601 

5. Aldığı Ödüller ....................................................................................................................................... 603 

6. Hakkında Yapılan Çalışmalar ................................................................................................................ 604 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 605 

ÂŞIK YÜKSEL YAKUPOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ .................................................... 607 

Özet ............................................................................................................................................................. 607 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 607 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 608 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 611 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 612 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 613 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ....................................................................................... 615 



17 
 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 617 

ÂŞIK ZAFER KARABAY HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................ 620 

Özet ............................................................................................................................................................. 620 

Giriş .............................................................................................................................................................. 620 

1.Hayatı ........................................................................................................................................................ 621 

2.Sanatı ........................................................................................................................................................ 623 

3.Mahlası ..................................................................................................................................................... 625 

4. Şiirleri ....................................................................................................................................................... 626 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 628 

6. Hikayeciliği ........................................................................................................................................... 630 

7. Hakkında Yapılan Çalışmalar ................................................................................................................ 631 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 632 

ÂŞIK ZİYATTİN YILDIZ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ ............................................................ 637 

Özet ............................................................................................................................................................. 637 

1. Hayatı .................................................................................................................................................. 637 

2. Sanatı ................................................................................................................................................... 638 

3. Mahlası ................................................................................................................................................ 640 

4. Şiirleri .................................................................................................................................................. 641 

5. Şiirlerinin Konusu ................................................................................................................................. 642 

Sonuç ........................................................................................................................................................... 644 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ............................................................................................................................. 646 

 
 

 

 

 



18 
 

ÖNSÖZ 
 

Kuzeydoğu Anadolu’nun kültür merkezi konumunda bulunan Kars, 1992 yılında 

Kafkas Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte yeni bir gelişim çizgisine kavuşmuştur. 

Üniversitelerin kuruldukları illere sağladıkları ekonomik ve sosyal dönüşüm Kars içinde 

geçerli olmuş ve ilin sosyo-kültürel yapısında olumlu kazanımlar sağlanmıştır.  

Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk fakültelerden olan Fen Edebiyat 

Fakültesi’ne bağlı olarak 1995-1996 öğretim döneminde açılan Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nün kuruluş amaçları içerisinde belirtilen  

Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli kültürü ve araştırma  

ortamını sağlamak.  

Öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve  

üretme alışkanlığı kazandırmak. 

prensipler çerçevesinde öğrenci yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, ilerleyen 

yıllarda benzer nitelikli ürünlerin ortaya konulmasına yönelik düşüncenin ilk somut adımıdır. 

Kars ilinin zengin kültürel dokusunun araştırılması ve tespiti amacıyla Gazi Üniversitesi, Türk 

Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan 

esinlenerek kuruluşu gerçekleştirilen Kafkas Üniversitesi, Türk Halkbilimi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi’nin ilk yayını olma niteliğini taşıyacak bu çalışmanın Türk Halk Edebiyatı 

alanına katkı sağlayacağı kanaatindeyim.  

 2010-2011 yılı bahar dönemi Türk Halk Edebiyatı VI dersi kapsamında 

Yrd.Doç.Dr.Kürşat Öncül ve Araş.Gör.Adem Balkaya nezaretinde hazırlanan bu çalışmada 

adı geçen öğrenciler, daha ziyade Kars ili içerisinde ikamet eden ve aşık tarzı kültür 

geleneğine katkıda bulunan kişilerin hayatlarının ve sanatlarının tanıtımına yönelik bir 

çalışma gerçekleştirmişlerdir. Her biri makale niteliğinde bulunan çalışmalarda toplam kırk 

aşık incelenmiş, bölgede uzun yıllar boyunca geleneğin sürdürülmesine olanak veren aşık 

kahvehaneleri ise ayrı bir makale şeklinde inceleme konusu yapılmıştır. 

 Bu çalışma kapsamında Araştırma Merkezlerine sunduğu katkılardan dolayı Kafkas 

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sayın Sami Özcan’a teşekkürü bir borç biliriz. 

        Yrd.Doç.Dr.Kürşat Öncül 

        Kafkas Üniv./2011 
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KARS ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE KAHVEHANE KÜLTÜRÜ 
                                                                                                        Orhan Kömürcü* 

 Özet 
 Bu makalede Kars âşıklık geleneğinde kahvehane kültürünün önemine değinilmiştir. 

Bilindiği üzere kahvehane kültürü âşıklık geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda 

makalemizde Kars’ta mevcut bulunan âşık kahvehanelerinin şuan ki durumları, faaliyetleri ve 

âşıklık geleneğinin devamında ne gibi roller üstlendiği hakkında bilgiler bulunmaktadır.   

 Anahtar kelimeler: Kars, Âşıklık Geleneği, Kahvehane Kültürü 

 Giriş 
       Âşıklık geleneği Türk toplumunun her zaman değer verdiği bir gelenek olmuştur. 

Tarihin ilk dönemlerinden bu yana icra edilmiştir. Atilla’nın doğu seferinde dahi bu âşıklara 

rastlıyoruz. 16. yüzyıla kadar bu gelenek değişik şekillerde icra edilmiştir. Ancak 16. yüzyılda 

kahvehanelerin açılması ile bu kültürün hüviyeti değişmiştir. Âşıklık geleneğinde 

kahvehanelerin önemi 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıldan önce âşıklar sanatlarını köy 

köy diyar diyar gezerek icra etmişlerdir. Geleneksel bir değer olan âşıklık kültürü zamana ve 

zemine uyarak kendisine kahvehanelerde yer bulmuştur. 16. yüzyılın ikinci yarısında baş 

gösteren siyasal ve sosyal gelişmeler âşıklık geleneğini de etkilemiştir. Bu dönem öncesinde 

ki âşıkların sanatlarını icra edebilecekleri belirli bir mekân bulunmamaktadır. Ancak 

16.yüzyılın ikinci yarısında âşıklık geleneği, bu sanatın icra edilebilmesi için kendine bir 

mekân bulmuştur. Bu mekânlar âşık kahvehaneleridir. 16.yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

âşıklık geleneği âşık kahvehanelerinde icra edilmeye başlanmıştır. Bu mekânlarda âşıklar saz 

çalıp irticalen şiirlerini söylemeye başlamışlardır.  

     O dönemden günümüze kadar kahvehaneler, âşıklık geleneğinin devamında çok önemli 

roller üstlenmiştir.  

       Bu bağlamda, Kars’ta, âşıklık geleneğinin devam ettiği kahvehanelerin ilki ve en 

ünlüsü Murat Çobanoğlu âşık kahvehanesidir. Murat Çobanoğlu, Kars’ın yetiştirdiği en 

önemli âşıklardandır. 1940 yılında karsta doğan Murat Çobanoğlu çocuk yaşta âşık olmuş saz 

çalıp şiir söylemiştir. Konya, Sivas ve Kars’ta düzenlenen âşıklar bayramlarına katılmış ve 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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pek çok dalda ödül kazanmıştır. Ünü kısa sürede bütün civar illere yayılmış hatta Türkiye 

genelinde tanınan bir âşık olmayı başarmıştır. Bu başarılarından sonar, Kars’ta âşıkların 

toplanıp sanatlarını icra edecekleri ve çırak yetiştirecekleri bir mekânın yokluğunu fark etmiş 

ve 1971 yılında Kars merkezde ‘’ Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvehanesi ‘’ ni kurmuştur. 

Dönemin Kültür Bakanı Rıfkı Danışman tarafından verilen izin ile çırak yetiştirme merkezi 

olarak faaliyetlerine başlamıştır. Kahvehanenin âşık kahvehanesine dönüşmesinden sonra, 

mekânın işletmesini Murat Çobanoğlu, Yavuz Okurlu’ya bırakmıştır. Kars’ta âşıkların 

sanatlarını icra edebilecekleri bir mekânın yokluğu bu kahvehaneyi çok kısa sürede hak ettiği 

üne kavuşturmuştur. Yavuz Okurlu’dan sonra kahvehaneyi kendisi de bir âşık olan Tarhan 

İnan devralmıştır. Bu dönem içerisinde Kars genelinde bulunan hemen hemen bütün âşıklar 

bu kahvehaneye gelip saz çalıp şiir söylemiştir.  

          Kars genelindeki âşıklar, kahvehane açılmadan önce sanatlarını düğünlerde, 

bayramlarda ve köy odalarında icra etmişlerdir. Âşık dinlemek isteyen bir kişinin bu dileğini 

yerine getirebilmesi için, aşığın kendi köylerine gelmesi veyahut da o kişinin âşığın 

bulunduğu yere gitmesi gerekmiştir. Bu açıdan Murat Çobanoğlu âşık kahvehanesi çok 

önemli bir eksikliği gidermiş, hem aşıkların sanatlarını icra ettikleri hem de halkın gelip onları 

dinleyebilecekleri bir mekân olmuştur. Halk tarafından çok kısa bir sürede benimsenmiş ve 

kabul görmüştür.   Bu kahvehane hemen hemen her gün Kars’ın âşıklarını ağırlamış ve 

sanatlarını icra etmelerini sağlamıştır. Hatta civar illerden insanlar gelip bu kahvehanede 

âşıkları dinleme fırsatı bulmuştur. Murat Çobanoğlu, bu kahvehanede, pek çok aşığın 

yetişmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Zaten kahvehanenin kuruluş amaçlarından bir 

tanesi de budur. Murat Çobanoğlu'nun hedeflediği en önemli amaç, usta çırak ilişkisi 

içerisinde yeni âşıkların yetişmesini sağlamak ve bu sayede âşıklık geleneğinin devam 

etmesini sağlamaktır.  

            Murat Çobanoğlu'nun bu hedefleri doğrultusunda Mahmut Karataş,  Arif Tellioğlu, 

Sabri Yokuş,  Ensar Şahbazoğlu gibi pek çok aşık yetişmiştir. Çobanoğlu bu geleneğin diğer 

kuşaklara aktarılmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Bu kahvehane âşıkların saz çalıp şiir 

söylediği bir mekândan ziyade okul mahiyetindedir.  Bu okuldan pek çok usta âşık mezun 

olmuş ve sanatlarını icra etmeye devam etmişlerdir. Bu ustalar da kendilerine yeni çıraklar 

almış ve Kars genelinde âşıklık yayılıp gitmiştir. 2005 yılında Murat Çobanoğlu'nun 

vefatından sonra kahvehane faaliyetlerine devam etmiştir.  
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             Bu kahvehanede âşıkların çalıp söylemeleri bir sisteme bağlanmıştır. Sistem şu 

şekildedir. İlk önce âşıklar arasında bir öncü âşık belirlenir. Bu âşık, kahvehanede bulunan 

âşıkların bir program dâhilinde çalıp söylemelerini ayarlamaktadır. Onun belirlediği âşıklar 

yine onun belirlediği konu üzerinden şiirler yazar, türküler söyler ve atışma yaparlardı. Bu 

kahvehanenin yanında Erzurum âşıklar kahvehanesi de âşıkların sanatlarını icra edecekleri bir 

mekân haline gelmiştir. Bu kahvehane, Murat Çobanoğlu kahvehanesin aksine, halkın isteği 

ve arzusu doğrultusunda âşık ağırlamıştır. Burada konu da içerik de halk tarafından 

belirlenmektedir. Bu açıdan bu kıraathanede daha çok rüştünü ispatlamış âşıklar 

ağırlanmaktadır. Çünkü aşığın ustalık derecesi, halkın rağbeti için aradığı en önemli etkendir. 

Halk her eline sazı alan kişileri dinlememekte ve rağbet etmemektedir. Gündüz işleriyle 

meşgul olan halk, geceleri bu mekânlara gider ve âşık dinlerdi. Özellikle uzun kış gecelerinde 

gecenin geç saatlerine kadar âşık programları devam eder ve halk da bu programları büyük bir 

zevkle takip ederdi.             

       Ramazan ayına özel bir ilgi gösterilir ve sahur vaktine kadar âşıklar çalıp söylerdi. 

Özellikle ramazan ayında  uzun halk hikâyeleri anlatılır ve hikâye arefe günü biterdi. Halkın 

bu programlara ilgisi diğer günlere nazaran daha fazla idi. Kahvehaneler hınca hınç dolar 

hatta mekânlar almadığı için halk dışarıdan âşıkları izlerdi.  

       Ancak günümüzde her iki kahvede bu işlevlerini yitirmiş ve sıradan bir mekân haline 

dönmüştür. Özellikle Çobanoğlu kahvehanesinin el değiştirip tamamen ticari bir hüviyete 

bürünmesi bunun en önemli etkenlerindendir. Bunun yanında eski usta âşıkların bulunmayışı, 

televizyon ve internet gibi teknolojik iletişim araçlarının varlığı ve insanlar arasında eğlence 

anlayışının değişmesi diğer nedenler arasında gösterilebilir. Yaklaşık beş yıldır bu kahvelerde 

âşıkların saz çalıp söylediği görülmemiştir. Sadece çok özel misafirlerin bulunduğu günlerde 

bu kahvelerde âşıklar saz çalıp söylemektedirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kars 

âşıklarına verilen eski Namık Kemal evi âşıkların toplandığı bir mekân haline dönüşme 

yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Şu an ki dernek başkanı Mahmut Karadaş bu evin 

âşıklar için eski günlerin tekrar geleceği bir yer olacağını belirtmektedir. Bu niyetle çok hızlı 

bir şekilde faaliyetlerine başlamış ve geleneğin devamı konusunda çok hızlı bir şekilde 

çalıştıklarını belirtmiştir. Bizim de dileğimiz bu niyetin hâsıl olmasıdır. Kars Murat 

Çobanoğlu ve Erzurum kahvehanelerinde yetişmiş ve bu yerlerde sanatlarını icra etmiş âşıklar 

şunlardır: Emrah Naroğlu, Bayram Denizoğlu, Metin Bektaş, Hakkı Virani, Maksut Feryadi, 

Orhan Karadağoğlu, Halis Altunbey, Arif Tellioğlu, Coşkun Şamiloğlu, Öztürk Yılmaz, 

Günay Yıldız, Sabri Yokuş, Sadrettin Ulu, Ali Rıza Ezgi, Ali Dadaşoğlu, İslam Erdener, 
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Hakkı Yerlioğlu, Mustafa Kurbanoğlu, Şeref Taşlıova, Hikmet Arif Ataman, Fikret Arifoğlu, 

Mansur Alyansoğlu, Adem Cantimur, Sabri Şimşekoğlu, Ilgar Çiftçioğlu, Sefer Akyüz, 

Necdet Kuyumcu, Mahmut Karadaş, Turan Araboğlu, Üzeyir Pünhani, Erzade Kapan, 

Mustafa Arslanoğlu, Zafer Karabay, İsrafil Öztürkoğlu, Coşkun Pünhani, Mürsel Sinan, 

Tacceddin Dursun, Suat Kazak, Tacettin Ilgar, Mihmani Cuha, Bahattin Yıldızoğlu, Mevlüt 

Sarıçayır, Murat Karahanlı, Veysel Şahbazoğlu, İlhami Demir, Rüstem Ayazoğlu, İrfan 

Çobanoğlu, Laçin Aladağlı. 
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ÂŞIK ALİ BULUTOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
          Bilal AKKUŞ* 

Özet 
 Bu makalede Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyünde yaşayan Âşık Ali 

Bulutoğlu’nun hayatı, sanatı, şiirleri ve şiirlerinin konusuna yer verilmiştir. Günümüz 

Âşıklarından olan Ali Bulutoğlu bu geleneğin yaşatılmasından yana önemli katkıları olan ve 

her şeye rağmen âşıklık sanatına gönül veren bir insandır.  Bu makalede de bu duruma bağlı 

olarak Âşık Ali Bulutoğlu değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimler: Günümüz âşıkları, Aşıklık geleneği, Âşık Ali Bulutoğlu 

Hayatı 
 Âşık Ali Bulutoğlu 13.05.1968 tarihinde Kağızman’ın Kozlu köyünde doğdu. 

Annesinin adı Zinet Hanım, babasının adı İmdat Beydir. Ali Bulut ilkokulu kendi köyünde 

okur. Okulu bitirdikten sonra okul hayatına devam etmez. Manisa’da inşaat işiyle uğraşan 

ağabeylerinin yanına gider. Burada esnaflık yapmaya başlar. Bu süre zarfında Kağızman’da 

bulunan anne ve babasının rahatsızlığından dolayı Kağızman’a da döner. Özellikle bahar 

aylarında  arazi işlerinden ve diğer işlerin yoğunluğundan dolayı Kağızman’a gitmek zorunda 

kalır. 

 Ali Bulutoğlu 1995 yılında Zübeyde Hanımla evlendikten sonra bir daha Manisa’ya 

gitmez, tamamen Kağızman’a yerleşir. Kağızman’a yerleştikten sonra arıcılıkla uğraşır ve 

geçimini de bu yolla sağlar. Zübeyde Hanımla evlendikten sonra ikisi erkek biri kız olmak 

üzere üç çocukları olur. Çocuklarının en büyüğü 9. sınıf öğrencisi, ortanca çocuğu 7. sınıfta 

en küçük çocuk olan kızları ise ilkokul 4. sınıfta okumaktadır. Hâlâ Kağızman’ın Kozlu 

köyünde yaşayan Ali Bulutoğlu bu köyde hayatına devam etmektedir.        

 
                                                           
* Kafkas Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğrencisi  
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    2. Sanatı 
 Âşık Ali Bulutoğlu İlkokulu bitirip Manisa’ya göç ettikten sonra şiir yazmaya başlar. 

Burada Ramiz Cemhani ve Cemhani’nin çırakları olan Ali Canani ve Osman Feryadi gibi 

âşıklarla tanışır. Ramiz Cemhani ve bugün usta olarak kabul edilen iki çırağı aslen Karslıdır. 

Ramiz Cemhani, ailesiyle ilk önce Erzurum’a daha sonra Manisa’ya göç eder. Osman Feryadi 

ve Ali Canani Kars’tan Manisa’ya göç eder. Âşık Ali Bulutoğlu, Ramiz Cemhani ile baba 

tarafından da akrabadır.  

 Âşık Ali Bulutoğlu daha 15 yaşlarında iken bu âşıkların söz meclislerine katılır, 

onlardan âşıklığa ve şiire dair bilgiler alır. Bu dönemde kendi kendine saz çalmayı da öğrenir. 

Şiir konusunda ise ona ustalık yapan, Osman Feryadi’dir. İlk şiirlerini yirmili yaşlarında iken 

yazmaya başlar. Bu dönemden sonar, günümüze kadar, elinden geldiğince âşıklıkla ve şiirle 

uğraşır. Osman Feryadi’nin çırağı olarak âşıklığa başlamış olması onun usta-çırak ilişkisi ile 

yetiştiğinin göstergesidir. 

 Âşık Ali Bulutoğlu bütün sanatların, halk edebiyatı ürünlerinin ve diğer edebi 

ürünlerin kökeninde ve bu türlere kaynak olarak, âşıklık ve aşık edebiyatı ürünlerin olduğunu 

söyler. Bu anlamda âşıklığı ölmez bir sanat olarak değerlendirir.  

 Âşık Ali Bulutoğlu’nun, Sarıkamış Şehitleri ve Dede Korkut için yazdığı şiirlerinde 

destansı bir hava vardır. Özellikle Dede Korkut şiirinde bu havayı yaratmakta oldukça 

başarılıdır.   

Tarihten bugüne gelen bir sestir 

Âşıklara örnek o Dede Korkut 

Dünyada yaşamak boşa hevestir 

Bizlere bıraktı şan Dede Korkut 

 Yukarıdaki dörtlükte de görüldüğü gibi Dede Korkut kişiliği destansı bir kişiliğe sahip 

olarak dile getiriliyor. Şair bunu yaparken de şiire destansı bir şekil ve içerik de kazandırıyor. 

 Ayrıca Dede Korkut’un bütün âşıkların piri sayılabilecek bir seviyede olduğunu ve 

onun adıyla kendisinin coştuğunu dile getiren dörtlük de şöyledir: 
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Bulutoğlu seni deyince coşar 

Âşıklar ölse de namlar yaşar 

Günden bugüne adıyla koşar 

Kalbimizde diri san Dede Korkut 

Âşık Ali Bulutoğlu günümüzdeki birçok şairden farklı olarak İslami konulara 

yönelmiş ve kendi iç dünyasıyla birleştirdiği bu konuları aktarmada oldukça başarılı olmuştur. 

Örneğin Ağlarsın isimli şiirinde yazdığı şu dörtlükte; 

Toplum cemiyetten ayrı kalınca 

Bir de gaflet uykusuna dalınca 

Ölüm vakti baş yastığa gelince 

Kendine şaşırıp şaşar ağlarsın 

Onun nasıl kendi iç dünyasıyla dini konuları sentezleyerek başarılı bir şekilde yazdığının 

göstergesidir. 

 Âşık Ali Bulutoğlu’na göre âşık sadece türkü söylemez aynı zamanda sanatıyla hem 

bilgi verir hem de diğer türlere ilham kaynağı olur. Huzur Ondadır şiirinin şu dörtlüğünde bu 

durum belirgin bir şekilde göze çarpar; 

Olalım ilim zengini 

İnsanlar bulur dengini 

Seven çok gönlü engini 

Huzur var ondadır onda 

 Kültür toplumsaldır. Kişi içinde yaşadığı toplumun kültüründen soyutlanamaz. Kültür 

tarihseldir, uzun bir yaşam dilimi içinde olgunlaşır. Kültür bir yaşama biçimi, bir toplumsal 

davranıştır. Bu olgu da bir süreç içinde bir tarih çanağında oluşur. Türk kültürü belirli bir 

doğruyla sınırlandırılmayacağı için Türklerin göçüp yerleştikleri, devlet kurup egemen 

oldukları ülkelerin tümünü kapsamaktadır. (Artun,2001,26) Bu bağlamda Bulutoğlu’nun 



26 
 

yazdığı Dede Korkut şiiri de tarihin bir parçası olan Dede Korkut’u dile getirirken aynı 

zamanda Türklerin duyuş, düşünüş ve yaşama tarzını dile getirmektedir. 

 Yaşanılan son elli yılda, çağlar boyu süren kültür ikiliği hızla ortadan kalkmaktadır. 

Bugün köylü ve çiftçi toplumdan, kentli ve sanayileşmiş topluma geçmekteyiz. Halkın yarısı 

artık aydınla aynı kültür çevresini paylaşmaktadır. Köyde kalanlar da ulaşım ve iletişim 

araçlarıyla kent kültürüne bağlanmışlardır. Günümüz insanı artık düşte görülen bir güzelin 

sevda şiirleri yerine, daha somut, yeni toplumun yarattığı insan tipinin özlemlerine cevap 

verecek yeni duyuşlarla yeni şiirler istiyor.(Artun,2001,46) Ali Bulutoğlu ise bu söylemin 

aksine daha o eski mistik söylemin etkisindedir. Şiirlerinde İslami konulara değinirken arka 

planda bir sevgilinin portresini de çizmektedir. Nitekim İslam Olan şiirinde bu durum belirgin 

bir şekilde göze çarpar. 

Büyük sözü dinliyorsa 

İki laftan anlıyorsa 

İnsanlığı biliyorsa 

Odur işte İslam olan 

 

Arifleri biliyorsa 

Nasihatler alıyorsa 

Cumaları kılıyorsa 

Odur işte İslam olan 

 

          2. Mahlası 
 Mahlas Divan Edebiyatında ve Âşık Edebiyatında sanatçının benimsediği, eserlerinde 

kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe bağlı 

bir kuraldır. Halâs kelimesinden gelen mahlasın sözlük anlamı ‘kurtulacak yer’dir. Saflık, 

halislik, gönül temizliği anlamlarına gelmektedir. Mahlas kelimesi yerine ‘tapşırma’ da 

kullanılmaktadır. ‘Kendini tanıtma, bildirme’ anlamına gelen tapşırma şiirin son dörtlüğünde 

yer alır. Şiirin kime ait olduğunun bilinmesi ve şiirlerin karışması kaygısından doğduğu 
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sanılan tapşırma ya da mahlas, aşıkların şiirlerinin günümüze gelmesini sağlamıştır. 

(Artun,2001,64) 

 Âşık Ali Bulutoğlu da ilk yazdığı şiirlerinde Bulut mahlasını kullanmıştır. Daha sonra 

dedesinin de isminin ferman olmasından dolayı Fermani mahlasını kullanmayı düşünür. Bu 

durumu Âşık Sait Küçük’e anlatır. Âşık Sait Küçük’ün bu mahlası kullanan çok kişi 

olduğunun söylemesi üzerine o da şiirlerinin başka âşıkların şiirleriyle karışmaması için Sait 

Küçük’ün de tavsiyesi üzerine Bulutoğlu mahlasını kullanır. Bazı şiirlerinde kafiyeyi 

sağlamak amacıyla kendi ismini de kullanır.    

Ali der bir zaman çok idi burın 

Dünyada bir azak kasanmış varın 

Kara toprak senin ebedi yanın 

Yıkılıp da yar düşer ağlarsın 

 

4. Şiirleri 
 Âşık Ali Bulutoğlu bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hemen 

hepsinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Başlıkları şiirin rediflerinden ya da dörtlüklerin 

sonlarında tekrarlanan dizelerden almıştır. 

 Âşık Ali Bulutoğlu bütün şiirlerinde mahlasını kullanmıştır. Bazı şiirlerinde kafiyeyi 

uydurmak ve hece ölçüsünü tutturmak için kendi ismini de kullanmıştır.  

 Şiirlerinde yalın ve sade bir dil kullanmıştır. Mahalli kelimeleri ve ağız özelliklerini 

yer yer şiirlerinde görmek mümkündür. 

 Âşık Ali Bulutoğlu şiirlerinde daha çok zengin kafiye kullanmıştır. Ayrıca şiirlerinde 

redifli sözcükler kullanmıştır. Şiirlerinde yer yer kafiye bozuklukları görülür. 

 Şiirlerinde genellikle aaaa, abab, aaab kafiye örgüsünü kullanmıştır. Şiirlerini koşma 

nazım şekliyle yazmıştır. Şiirlerinin birkaçını destan tarzında yazmış diyebiliriz. Aşığın 

üslubunun gelişmesinde, ustası Osman Feryadi ile yetiştiği sosyal çevre ve toplumsal olaylar 

etkili olmuştur. 
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 Şiirlerinin genelinde dini tasavvufi bir söylem hâkimdir diyebiliriz. Bunun dışında 

Hacı Kağızman için yazdığı şiirde hayranlıkla söylenmiş bir tarz hâkimdir. Bulutoğlu 

şiirlerinin genelini sekizli ve on birli hece ölçüsüyle yazar. Şiirleri genellikle 3,4,5,6,7,8 

dörtlükten oluşur. 5, 6, 8 dörtlükle yazılanlar ağırlıktadır.  

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 Âşık Ali Bulutoğlu’nun şiirlerinin genelinde konu gurbetlik, İslami anlayış ve İslam 

kuralları, zamandan yakınma, zamanın gelip geçiciliğinden yakınma, memleket sevgisi, insan 

sevgisi, Dede Korkut’un âşıklar için önemi ve yörenin önemli kişileridir. Aynı zamanda vatan 

sevgisi ve bayrak sevgisi de ayrıca birçok şiirinde görülür. Sarıkamış Şehitlerine yazdığı 

şiirinde vatan ve bayrak sevgisi çok iyi bir biçimde işlenmiştir.  

Doksan bin şehidi bir anda verdik 

Başımız sağ olsun Sarıkamış 

Savaşın sonunda zafer erdik 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Vatanım uğruna kurbandır canım 

Albayrağ’ım için koy aksın kanım 

Bizi yaratana yoktur isyanım 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Gölgemizde nasıl böyle gün yapmış 

Nice kahramanlar almış ün yapmış 

Unutmak, mümkün sanki dün yapmış  

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 
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 Bulutoğlu şiirlerinde dinin önemine vurgu yapmış, dine bağlı olarak yaşayanın ahlaki 

yönden ve ruhen daha temiz ve sağlıklı olacağını dile getirmiştir. Nitekim Ağlarsın isimli 

şiirinde de bu durum açıkça görülür. 

İslam’ı cemiyetten ayrı kalınca 

Hak yolunda kendin bulmadıysan 

Beş vakit namaz hiç kılmadıysan 

Kendine mezarın eşer ağlarsın 

 

Toplum cemiyetten ayrı kalınca 

Bir de gaflet uykusuna dalınca 

Ölüm vakti baş yastığa gelince 

Kendini şaşırıp şaşar ağlarsın 

 Bulutoğlu yazdığı birçok şiirinde zamanın gelip geçiciliğinden, dünyalık şeylere çok 

fazla bağlanmanın doğru olmadığından bahseder.  Ben Dedim isimli şiirinde bu konuya güzel 

bir şekilde değinir. 

Güvenirsin bu dünyanın nesine 

Gel kulak ver insanlığın sesine 

Çarkın bir gün dönecektir tersine 

Unutma ki sana ben dedim 

 Bulutoğlu’nun ilkokulu bitirdikten hemen sonra gurbete çıkması ve gurbette âşıklığa 

başlamasından dolayı şiirlerinde gurbetlik ayrı bir öneme sahiptir. 

Çektiğimiz acı çile 

Yıkılmışız bile bile 

Köle olduk gurbet ele 



30 
 

Merhaba dostlar merhaba 

 

Bulutoğlu söyler dilim 

Buralardır benim elim 

Sizlere uzanır elim 

Merhaba dostlar merhaba 

 Şairin Merhaba Dostlar şiirinde de görüldüğü gibi, kendinin gurbetten yana pek sıkıntı 

çektiğini, memleketini hiçbir şeye değişmeyeceğini açıkça dile getirmektedir. 

 Bulutoğlu’nun memleketi Kars için yazdığı şiiri de oldukça önemlidir. Bu şiirinde 

Kars şehrinin güzelliklerini oldukça başarılı bir anlatımla dile getirmektedir. Kars’tan Selam 

Olsun Anadolu’ya ismiyle yazdığı şiirinin ilk dörtlüğü şöyledir: 

Seksen bir iline bir haber saldı 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

Şairler ozanlar toplandı geldi 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

 Âşık Ali Bulutoğlu bütün âşıkların piri olarak kabul ettiği Dede Korkut için de 

oldukça güzel bir şiir yazmıştır. Bu şiirinde Dede Korkut için şöyle der; 

Tarihten bugüne gelen bir sestir 

Âşıklara örnek o Dede Korkut  

Dünyada yaşamak boşuna hevestir 

Bizlere bıraktı şan Dede Korkut 

 

Kulağıma gelir tarihin sesi 

Gerçeği var mı neyin nesi 
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İshak Peygamberdendir sülalesi 

Ozanların piri sen Dede Korkut 

 Her âşıkta olduğu gibi Ali Bulutoğlu’nun şiirlerinde de aşk önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu konuda yazdığı Yaktın Beni şiirinden bir dörtlükte şöyle der: 

Kulağımdan gitmez sesi 

Oldum bir yârin kölesi  

Görülmemiş hiç böylesi 

Söyle neden yoktur 

 Şiirde de görüldüğü gibi şair aşk acısından bahsetmektedir ve sevgilinin ona karşı 

acımasızlığı dile getirilmektedir.  

 

Sonuç 
 Günümüzde modern yaşamın getirdiği yenilikler ve teknolojiye bağlı kalan yeni 

nesillerin etkisi ile günümüzde âşıklar unutulmuş, onlara olan ilgi hayli azalmıştır. Bu 

geleneği sürdürmeye ve bu geleneğin usta sanatçılarını takip etmeye çalışan Âşık Ali 

Bulutoğlu belki de yok olmaya doğru giden bir geleneğin devam ettiricisi olarak makalemize 

konu olmuştur. Onun şiirlerinde sadelik vardır. Üslubunun açık ve anlaşılır olmasıyla belki de 

son dönem şairlerin kapalı anlatımlarına tepki olabilecek niteliktedir.  

KAYNAKLAR 
ARTUN, Erman, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
BAŞIMIZ SAĞOLSUN SARIKAMIŞ 

 

Doksan bin şehidi bir anda verdik 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

Savaşın sonunda zafere erdik 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Vatanım uğruna kurbandır canım 

Al bayrağım için koy aksın kanım 

Bizi yaratana yoktur isyanım 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Gölgemizde nasıl böyle bir gün yapmış 

Nice kahramanlar almış ün yapmış 

Unutmak mümkün sanki dün yapmış 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Vatan namus verilir mi yurdumuz 

Kılıçlarla galip gelmiş ordumuz 

Yüz bin şehit olsa gelmez ardımız 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Bu vatan bizimdir kılıç çaldılar 

Düşmanın elinden vurup aldılar 

Doğudan batıya haber saldılar 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Kelle koltuğunda tepeyi aştı 

Bütün kâfirlerin hep aklı şaştı 

Vatan millet bayrak için savaştı 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

Bulutoğlu der bu bizim anımız 

Yer gök arasında gizli sanımız 

Vatanımızın için aksın kanımız 

Başımız sağ olsun Sarıkamış’ım 

 

 

MERHABA DOSTLAR 

Gelenlere verdim selam 

Konuşalım bin bir kalem 

Merhabada seyahat bulam 

Merhaba dostlar merhaba 

 

Çektiğimiz açı çile 
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Yıkılmışız bile bile 

Köle olduk gurbet ele 

Merhaba dostlar merhaba 

 

Bulutoğlu söyler dilim 

Buralardır benim elim 

Sizlere uzanır elim 

Merhaba dostlar merhaba 

 

KARS’TAN SELAM OLSUN 

ANADOLU’YA 

 

Seksen bir iline bir haber saldı 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

Şairler ozanlar toplandı geldi 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

 

Şehitler otağı kültür merkezi 

Doksan bin şehit var içimde sızı 

Sorun tarihlere anlatsın bizi 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

 

Düşmanın ezelden gözü var sende 

Uğruna canımı veririm ben de 

Nice koç yiğitler gizlidir kanda 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

 

İnsanlık yolunda eylemişiz cenk 

Mermi top yerine kullandık tüfenk 

Bütün Türkiye’yi örneksin örnek 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

 

Ev sahibi olsun üç yüz aşığa 

Karanlık geceler döndü ışığa 

Bulutoğlu adın verdi başlığa, 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

 

HUZUR ONDADIR 

 

Ar ise onun niyeti 

Gözü görür kerameti 

Mükâfat alır cenneti 

Huzur var ondadır onda 

 

Kötülükten uzak kaçan 

Fitne fesat koyma içine 
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İnsanlığa hürmet saça 

Huzur var ondadır onda 

 

Olalım ilim zengini 

İrfanlar bulur dengini 

Seven çok gönlü engini 

Huzur var ondadır onda 

 

Kimseye kurmasa plan 

Ağzında olmasa yalan 

Beş vakit namazı kılan 

Huzur var ondadır onda 

 

Vatan uğrunda ver canın 

Bayrak zaten senin kanın 

Şehitliktir büyük sanı 

Huzur var ondadır onda 

 

Ali der huzura erek 

Onun aşkına can verek 

Ölünce salâvat gerek 

Huzur var ondadır onda 

DEDE KORKUT  

 

Tarihten bugüne gelen bir sestir 

Âşıklara örnek o Dede Korkut 

Dünyada yaşamak boşa hevestir 

Bizlere bıraktı şan Dede Korkut 

 

Kulağıma gelir tarihin sesi 

Gerçeği bilen var mı neyin nesi 

İshak Peygamber’dendir sülalesi 

Ozanların piri sen Dede Korkut 

Kaç yüz yıl geçmiştir acep aradan 

 

Elbet günü gelen gider sıradan 

Bizi ona nail eyle yaradan 

Sana âşık olan ben Dede Korkut 

Toplanın bütün siz eş dost yarenler 

Onu bana tarif edin erenler 

Onun gibi âlim var mı görenler 

 

Bulutoğlu seni deyince coşar 

Aşıklar ölse de namlar yaşar 

O günden bu güne adıyla koşar 

Kalbimizde diri sen Dede Korkut 
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ÂŞIK ALİ OSMAN KAHRAMAN HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
Servet Tezel∗∗∗∗ 

  Özet   
 Karslı, Âşık Ali Osman Kahraman’ın hayatı ve hayatını şekillendiren âşıklık sanatı ve 

bu sanatın mahsulleri olan şiirlerinin oluşumu, yaşantısının şiirine nasıl aksettiği, şiirlerinden 

usta malı olanın yanı sıra kendi şiirleri ve kullandığı şiir kalıpları. Bunun yanı sıra aşıklığın 

artıları ve eksilerinin neler olduğu, günümüzde âşıklığın nasıl bir şekle bürünerek kendini 

zamana kabul ettirmesi. Kars yöresine bağlı olan âşıklık geleneği ve Murat Çobanoğlu’nun bu 

gelenek içerisindeki önemi. Âşık Ali Osman’ın çıraklık dönemindeki eğitimi ve bunun 

dışında âşığın hangi ustaların etkisi altında kaldığı bu çalışmamızda üzerinde 

yoğunlaşacağımız temel olgulardır. 

 Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Aşık Murat Çobanoğlu, Şiirler, Kalem Şâiri 

 1. Hayatı 
  Babasının adı Sait annesinin adı da Gülnaz olan Âşık Ali Osman Kahraman 1959 

yılında Kars’ta doğar. Sekiz nüfuslu, geçimini çiftçilikle karşılayan orta halli bir ailenin bireyi 

olan Ali Osman ilkokulu Kars’ta(Gazi Ahmet Muhtar Paşa ilkokulu) okurken gerek içerisinde 

bulunduğu arkadaş çevresinin etkisi gerekse kendinin kaba sığmayan mizacından dolayı okulu 

yarıda bırakır. Ali Osman, daha sonra âşıklığa meyleder.  

 Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ikamet eden üstad Âşık Rüstem Alyansoğlu’nun yanında 

âşıklığa ilk adımını atar. Bir süre ustadan eğitim alan Âşık Ali Osman, âşıklığın karın 

doyurmadığını görünce bu sanatın icrasını fazla sürdürmez ve tamircilik mesleğinde karar 

kılar. Âşık, mesleğe yönelişini şöyle anlatır, bir vakit sonra okuldan çok sevdiği bir hocasıyla 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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yolları çakışır, hocasının telkiniyle; “okulu okumadın bari bir zanaatın olsun.” bu sözler 

âşığın, bu mesleğe yönelmesine zemin hazırlar. 

 Âşık Ali Osman, işçilik yıllarına denk gelen askerlik görevini yerine getirmek üzere 

Zonguldak’a gider. Ali Osman’ın yanık sesini fark eden asker arkadaşları ondan dinledikleri 

türkülerle sıla hasretini bir nebze olsun gidermeye çalışırlar.                                                                                                

Âşık Ali Osman askerden döndükten sonra tamircilik mesleğine kaldığı yerden devam 

eder. Yirmi beş yıl çalıştığı Kars Belediyesinde 2005 yılında emekli olan âşığın beş çocuğu 

olup, emeklilik maaşıyla aile geçimini karşılamakta zorluk çeken âşık bunun yanı sıra çiftçilik 

ve bazı ek işler yapmak  zorunda kalmıştır.    

Ali Osman bende buyum                       

Dağdan gelir berrak suyum 

Molla Hasan benim köyüm                                                                                                  

 Kulun güzel Molla Hasan 

 

 2. Sanatı 
Âşıklığa ilk heves salması ise rahmetli Murat Çobanoğlu’nun; “Dağlar Yeşillenmiş 

Yayla Zamanı” türküsünün tesiriyle olur. Bu türkünün yanı sıra Âşık Çobanoğlu’nun 

kendisine de samimi duygular  besler, onun, âşığın hayatındaki yeri çok önemlidir. 

Çobanoğlu’nun bulunduğu ortamlara gidip  onun âşıklık icralarında bizzat bulunmuştur. 

Murat Çobanoğlu’nu yakından takip etme ayrıcalığına erişen âşığın hayatında onun, son 

derece müstesna bir yeri mevcuttur. Daha ilkokul yıllarında sevdiği ve uğruna türküler yaktığı  

Seher Hanımın, âşığın hayatında geniş ve özel bir yeri  olduğunu belirtmekte de yarar vardır. 

 Bir âşık adayını âşıklığa hazırlayan çeşitli faktörler söz konusudur. Çocukluk ve ilk 

gençlik yıllarında bir kıza âşık olma, klasik halk hikayelerini veya hikayeleşmiş âşık 

biyografilerini okuma, aşıkların bulunduğu bir ailede  veya geleneğin canlı olarak yaşatıldığı 

bir çevrede yetişme, gurbet hayatı, yoksulluk gibi nedenlerle içinde düğümlenmiş duyguları 

açığa vurmak isteyen ve kendisinde şairlik yeteneği bulunan kişilerde mesleğe yönelme, 

sıklıkla karşılanan bir durumdur.(Oğuz, 2004:191) 
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 Gençlik yıllarında âşıklığa yönelen Ali Osman, bu sanatı, istediği halde sürdüremez. 

Âşıklığın bir getirisinin  olmamasından ve rağbet görmemesinden dolayı bu sanatın icrasını 

sürdüremez ve  bırakmak zorunda kalır. Hayatın öncelikleri olan barınma, gıda gibi fiziksel 

ihtiyaçlarını karşılamak için tamircilik mesleği ile ihtiyaçlar piramidinin ilk basamağını 

uygulamaya koyar. Evet bu gibi yönelimlerin olması gayet doğaldır, çünkü sanat yapan bir 

insanın öncelikle maddi bir kaygı içerisinde olmaması gerekir. Rahat bir zeminin varlığına 

ihtiyaç duyulması insanı bu tür faaliyetlere yönlendirir. 

 Âşıklık her zaman içinde bir tutku olarak vardır. Ara sıra bu hevesini gidermek için 

şiir dile getirir. Sazdan ziyade şiire daha çok yoğunlaşır. Âşık kendi şiirlerini ve aynı zamanda 

usta malı şiirler de dillendirmektedir. Âşık, kendi aralarında atıştıklarını fakat büyük 

organizasyonlara katılamadığını belirtir. Âşık yerel bir radyo programına katılmış 

olup(kralım) burada türküler seslendirmiştir. 

Âşık ilk çalışmasına, “Gelmeden Felek Peşimden Hiç Asla Güler mi Yüzüm” Rüstem 

Alyansoğlu’nun türküsüyle başlar. Âşığımız bu esnada Murat Çobanoğlu’ndan edindiği 

izlenimlerin de gelişiminde önemli yer tutuğunu belirtir. 

 Âşıklığın öldüğünü bir çok defa tekrarlayan Âşık Ali Osman, yine de bir nevi  kültür 

elçiliği görevi gören bu sanatın tekrardan yeşereceğinden de umutludur. Çünkü yapılan 

çalışmalar (Üniversite, Âşıklık Bayramı vs.) ona umut vermektedir.Bunun yanı sıra 

kamuoyunda kültüre bir ilgi yönelimi söz konusudur. Âşıklığın ölmesinin sebeplerinden 

birkaçını sıralayan âşık, halkın bu değerlerin farkında olmaması ve başka tür müziklere 

yönelimlerin olması”şıkıdım şıkıdım” bu ve bunun gibi geçici oluşumlar yüzünden yeterli ilgi 

ve alaka gösterilmediğini söyler. Âşığın bir diğer tespiti ise şöyle; günümüzde pop müzik gibi 

popüler olan icraların temelinde âşıklığın bilgi birikimi olduğunu vurgular.Ve bir çok âşığın 

sönmesinin nedeni (kendisi gibi) zor olan hayat şartlarında geçindirmekle yükümlü oldukları 

ailelerinin ve kendilerinin ihtiyaçlarını karşılayamamalarıdır. 

Kurbet elde çalışırım 

Kuzularım sizin için 

Hayat zordur yarışırım 

Kuzularım sizin için 
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Koca yıllar bizi aştı 

Kar eridi sular coştu 

Saçlarıma ağlar düştü 

Kuzularım sizin için 

 Âşık Ali Osman sevdiği âşıklığı, ondan daha çok sevdiği ailesine feda etmiştir. 

Geçiminden sorumlu olduğu “yavruları için” bunu yapar. Âşıklığın Türkiye’de zor bir sanat 

olduğunu belirten âşık, bunu çok güzel bir örnekle ile gösterir. Murat Çobanoğlu’nun dilinden 

öğreniyoruz;”benim şimdiki aklım olsaydı âşıklığa önem vermezdim. “ bu geleneğin 

sürmemesinin bir sebebini âşık, devletin buna gereken desteği göstermemesinde de bulur. 

 Konuşmalarımızın büyük çoğunluğunda âşık, Murat Çobanoğlu’nun hayatını ve 

âşıklığa verdiği önemi örneklerle anlatır. Onu büyük bir sevgi ile anmaktan geri kalmaz.Bütün 

âşıkların Çobanoğlu’nun etkisiyle yetiştiğini söyler ve onun bir kültür yuvası olarak kurduğu 

kahvehanesinde bir çok âşık yetişip nasibini almıştır der. Âşıklığın gerilemesindeki bir diğer 

sebep ise bu kültür ocağının kapanmasıdır. Artık büyük bir icra ortamının yokluğu bunu 

tamamen bitme noktasına getirmiştir.  Çobanoğlu’nu anlatırken âşığımız, onu yetiştiren 

babası Gülistan Çobanoğlu olduğunu ve Gülistan Çobanoğlu’nun ise Âşık Şenliğin çırağı 

olduğunu bildiriyor bize. 

 Aşığımızın verdiği diğer bilgi ise Kars’ta Âşık Şenlik’in kolundan;                                                 

(Doğu-Anadolu-Azerbaycan) İbrahim, Gazeli, Ali, Namaz, Kasım, Asker, Mevlüt, Nesib, 

Süleyman Bala, Mehmet Bala Kişi, Hüseyin, Gülistan(Artun,2001:63) olan âşıklar, onun 

şiirlerini ezberleyip usta malı dediğimiz ürünlerin dilden dile aktarmışlardır. Âşığın hikaye 

oluşturmasının zor olduğunu ve oluşturucuların ise büyük yetenek taşıdığını ve bildiği 

hikayelerin usta malı oluğunu belirtir. Ezberlediği hikayelerin Âşık Murat Çobanoğlu’nun ve 

Âşık Şenlik’in hikayeleri olduğunu belirtir. 

 Hikaye anlatma icrasında  Çobanoğlu’nun bir anısını bizimle paylaşır âşık; “Şeyhi 

Sanan” hikayesini rahmetli Çobanoğlu anlatır, beş gün gibi uzun bir zaman sürer ve artık sabrı 

kalmayan dinleyicilerden  Karadenizli bir uşak ; “ha bu hikaye ya bitireyrsun ya seni 

vureyrum.” gibi durumların da yaşandığına tanık olmuştur âşık. Bunların yanı sıra Âşık Sabri 

Şimşekoğlu’nun şiirlerininde ezberinde olduğunu belirtir. 
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 Âşık, Kars’ta âşıklığın kurucusu olarak Âşık Şenliğin olduğunu vurgular. 

Çobanoğlu’nun şiirlerini ilk dile getirdiği mekanın bir han olduğunu belirtir, ve daha sonra 

Murat Çobanoğlu’nun açtığı kahvehane bir kültür evi olarak bakanlığın da katkılarıyla âşık 

yetiştirmiştir. Burada da görüldüğü gibi tarihte âşıkların icra mekanı olan kahvehanenin 

birleştirici yönüne Kars’ta da tanık olmaktayız. Çobanoğlu yakın tarihte bunu bize 

göstermiştir, açtığı kahvehanesi ve bu kahvehane sayesinde bir araya gelen âşıkların büyük 

çoğunluğunun Çobanoğlu’nu üstat saymaları bundan olsa gerek. 

 Âşık Ali Osman  âşıklıkla ilgili programları takip eder elinden geldiğince. Ailesinin de 

âşıklığa ilgisi ve yeteneğinin olduğunu da belirtir. Âşıklar bayramının Kars’ta 

düzenlenmesinin de önemli olduğunu söyler. Ve bu gibi uygulamaların âşıklığı tekrar parlak 

günlerine getireceğinden umutlu olduğunu belirtir. O, âşığın görevini şöyle veciz bir sözle 

dile getirir; ”âşık, halkın gazetesidir.” der. Aynı zamanda halkın sorunlarını dile getiren söz 

ustasıdır. Âşığın hangi konu hakında yazacağını onun hayatında öne çıkan bir nesnenin 

(çiçek,kadın vs.) ve bu kavramlara yüklediği derin anlamların belirlediğini vurgular. 

 Murat Çobanoğlu hayatında büyük yer etmiştir ve bunu da şöyle dile getirir; ”yüz 

yaşında da olsam Murat Çobanoğlu’nun sevgisi olacaktır bende.” Bunun yanı sıra, âşıklığın 

büyük bir eksikliği günümüzde Murat Çobanoğlu gibi üstat, üretici kişilerin eksikliği ve bu 

yüzden meydanlara kalitesiz âşıkların çıkması olarak değerlendirir. Yapılan icralarda, ölçülere 

dikkat edilmesi ve aşığın olduğu konumundan dolayı buna daha fazla özen göstermesi 

gerektiğini belirtir. Âşık bunun devamında aşığın misyonunu ve ölçülü olması gerektiğini  

usta malı bir şiir ile belirtir; 

Doğu illerinin yayla çocuğu 

Ağzındaki dillerine sahip ol 

Seninle ne güzel kuruldu meydan   

     

Âşıklık denilen bir derya umman 

Ben seni tanırım ağır bezirgân 

Kumaşına mallarına sahip ol     
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 Âşık Ali Osman, bade içme ve rüya görme gibi âşıklar için kutsallık ifade eden bu gibi 

durumları kendisinin yaşamadığını ve bunu tek bir kişinin tam anlamıyla yaşadığını onun da 

“Âşık Şenlik”  olduğunu  belirtir. Günümüzdeki âşıkların böyle bir söyleme girişmelerine  

gülerek cevap verir, gerçeklikten uzak görür ve bu tür söylemlere itibar etmez. Âşığın saz  

çalmakla beraber söz söyleme kabiliyeti daha çok ağır basar; bundan dolayı aşık kendini 

“kalem şairi” olarak tanımlıyor.  

 

 3. Mahlası 
Âşık bir çok şiirinde mahlas kullanmaktadır. Ali Osman şiirlerinde yörenin ağız 

özeliklerini(Kars Ağzı) kullanmaktadır. Zengin bir gündelik dil hazinesine sahip olan Kars 

ağzında  Azeri Türkçesi’nden kelimeler(balam,özüm vs.) yoğun olarak yer almıştır. Âşıklık 

hakkında  temel bilgilere sahip olan Âşık Ali Osman, şiirlerinde de “Ali Osman”mahlasını 

kullanır.     

Ali Osmanım sözüm kalır   

Arifleri erken bulur 

Okuyan ilimle dolur 

Durma oku durma oku 

 Temel olarak halkın gündelik yaşamda kullandığı dil, halk yazınının da dilidir. Halk 

yazınının ve şiirinin güzellik ve sanat anlayışının temelinde, Türk halkının Orta Asya’dan beri 

sürdüre geldiği içtenlik, özentisizlik, doğrudan söyleyiş gibi özellikler vardır. Halk yazınında, 

şiirin akıldan değil gönülden yaratıldığı sezilmektedir. Halk şâirinin amacı”marifet”göstermek 

değil, duygulanımlarını yansıtmak olduğu için, söz oyunları halk şiirinde hemen hemen hiç 

kullanılmamış, bu nedenle de Türkçenin asıl güzel duyusu ve şiir dili olma niteliği, halk 

şiirinde daha belirginleşmiştir. (Bek 2007:566)                  

 Âşığın hayatında köy müstesna bir yer tutar. Kars’ta doğan âşığın köyün güzeliklerini 

ustaca tasvir etiğini görmekteyiz. Büyük üstatların vefat etmesiyle âşıklık kültüründen yoksun 

kimselerin meydana çıkması da âşıklığı bitiren bir diğer etkendir. Âşık bu durumu hicveden 

Çobanoğlu’nun bir şiirini dile getirir;   
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Dinle gardaş bir nasihat edeyim 

Her ilaç yaraya derman olur mu 

Bir kula temelden asalet lazım 

Her anadan doğan insan olur mu 

 Usta malı şiirleri iyi bir şekilde ezberleyen âşık, kendi düşüncelerini daha iyi ifade 

eden bu şiirleri yeri geldiğince dillendirir, deyim yerindeyse taşı gediğine oturtur, burada 

yazamadığımız bir o kadar şiirin olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Âşıklık eğitiminde 

ustası Rüstem Alyansoğlu onun Kasaboğlu Divanından başlamasını ister. Kasaboğlu 

öğrendiğimiz kadarıyla Âşık Şenlikten  önceleri yaşamış büyük söz ustası yenilmezliği ile 

nam salmış yiğit bir şahsiyettir. 

 Kasaboğlu’nun kıssasını bize şöyle bildirir âşık; sözü ve beli bükülmeyen 

Kasaboğlu’nu çekemeyenler onun başına bir hal getirmeye karar verirler ve bir cadıya gidip 

ona derler ki; Kasaboğlu’nun karısını yoldan çıkar, senin dünyalığını veririz ahretine 

karışmayız. Ona zehirli lokum götüreceksin Kasaboğlu’nun karısı lokumu ona bir şekilde 

yedirir ve zehrin etkisiyle rahatsızlanan Kasaboğlu’nu hekime götürürler. Ona ilham 

edildiğini yani hak âşığı olduğunu yaşamının son safhasında söylediği şu dörtlük bize onun 

âşıklığının derecesi hakında bilgi vermektedir.  Bu durumu şöyle dilendirir Kasaboğlu; 

Çağır gelsin evladımı lokman ile beraber 

Yarsın hele bu bağrımı hele baksın  neler var 

Elyes yanar ciğer sızlar aslıdır bu yara  

Silmişim  kesti kerem ne ki  

 Bu kıssayı belirtmememdeki amaç, âşığın ilk adım atığında bu divandaki şiirleri 

okuması ve hakında bilgi sahibi olmadığımız bir üstat olan Kasaboğlu hakında bize bilgi 

vermesi gibi önemli gördüğümüzden paylaşma  ihtiyacıyla yazdım. Bunun dışında da 

örneklerin olduğunu belirtmekte fayda vardır âşık bir çok mecliste bulunmuş olduğundan 

çeşitli ürünler mevcuttur hafızasında.  
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 4. Şiirlerinin Konusu 
Geniş bir konu yelpazesinde şiir okuyan Âşık Ali Osman’da daha çok öne çıkan 

konular; doğa, sevgi, köy, gurbet üzerinde yoğunlaşmıştır. Âşık, gençlik yıllarının verdiği 

hevesle ilk  şiirlerini daha çok aşk, sevgi konularında yazar; 

Nergis gülü destelemiş 

Şiir yazmış bestelemiş 

Mektup yazmış postalamış 

Pul göndermiş bizim eve 

 Geçen zamanla birlikte yönelimleri, istek ve arzusunun değişmesiyle  beraber daha 

sonra, olgunluğun verdiği ayrı bir hava ile farklılaşır ve şu şekilde işler; köy, doğa, kır gibi 

konuları şiirlerinde dile getiren âşık dini içerikli şiirler yazmadığını da belirtir. Âşık Ali 

Osman, âşıkların çokça kullandığı şiir türü olan koşmayı kullanmıştır. Âşık aruz ölçüsüyle 

yazmamakla beraber hecenin on birli, yedili kalıplarının yanı sıra daha çok sekizli hece 

ölçüsüyle şiirlerini yazmıştır. 

 Boratav, koşmanın kafiye yapısı hakında bilgi verir,(1.bend: a b a b  ya da  a b c b,2. 

ve daha sonraki bendler:d d d b, e e e b...)koşmadaki son bentte şâirin adını söylemesinin bir 

bakıma bu biçimle ilgili bir nitelik haline geldiğini söyler. (Boratav,1988b:24) 

 Koşma şarkı: koşma hanelerinin son dizeleri aynen tekrar edilir. Kuruluşça “şarkı”ya 

benzer. Hanelerinin son dizelerinin aynen tekrarlanması nedeniyle türkülere 

benzetilmiştir.(Dizdaroğlu) Bu tanım doğrultusunda aşığın “Ardahanım” isimli şiirini örnek 

olarak gösterebiliriz; 

Ardahandır benim ilim 

Göle ilçem benim elim 

Şiir söyler benim dilim 

Yolun güzel Molla Hasan 

 Koşma nazım şeklinin alt konusu olan güzellemeye âşığın “eve” başlıklı şiiri buna 

güzel bir örnektir; 
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Bir güzele âşık oldum 

Gül göndermiş bizim eve 

Diyor sana âşık oldum 

Gel göndermiş bizim eve 

 Şiirin kafiyelenişine baktığımız zaman(abab) şeklinde dizildiğinden bu dörtlük şiirin 

ilk dörtlüğü olduğu anlaşılır. Âşığın şiirinde iç kafiyeyi kullandığı görülür,”oku” şiirinde bunu 

görebilmekteyiz. 

Okul senin kitap senin 

Durma oku durma oku 

Kültür senin budur karın 

Durma oku durma oku 

 

 Sonuç 
Âşıklığın gelişememesi ve âşıkların yetişememesinin sebeplerinden bazıları, üstat 

âşıkların yokluğu, geçim kaygısının ön plana çıkması ve kıymet bilmeyen toplumun âşıklığa 

bakışı, basit ve vurdumduymaz bir tavır içinde olması bunun yanı sıra devletin ilgili 

kuruşlarının yöreyi ve kültür taşıyıcıları olan âşıkları kendi kaderlerine terk etmeleri bu gibi 

saydığımız  sorunların var olmasıdır. Ama bunun yanı sıra bazı umut verici çalışmaların son 

dönemlerde yapıldığını da belirtmek gerekir, devlet tarafından olsun ve üniversitelerin ilgili 

bölümlerinin gayretleri olsun bunlarıda görmezden gelemeyiz. 

Âşık Murat Çobanoğlu’nun bireysel çabasını ve açtığı âşık kahvehanesinin bu yörede 

gösterdiği kültür faaliyetlerinin de ayrıca önemli olduğunu dikkatle belirtmeliyiz. 

Çobanoğlu’nun sanatının nasıl sistemleştiği de önemlidir. Âşık Ali Osman’ın kullandığı şiir 

şekillerinin yanı sıra şiirlerinin kafiyelenişi gibi âşıklığın ortak kulanım alanlarından bir üslup 

oluşumuna gittiğini şiirlerinde görmek mümkündür. 

 Yukarıdan beri süre gelen anlatımda, Kars’lı Âşık Ali Osman’ın yaşantısıyla beraber 

âşıklığa yönelimi ve Rüstem Alyansoğlu’nun yanında gördüğü eğitim, bunun yanı sıra Murat 

Çobanoğlu ve diğer üstad âşıkların hayatını ve âşıklık sanatını şekillendirmesi ve âşıklığı 



44 
 

fazla sürdüremeden bir meslek edinmesine değinilmiştir. Kars’ta âşıklığın durumu ve bu 

yörenin tarihten beri Türkiye’ye kazandırdığı önemli âşıklar, bunun yanı sıra Kars’taki 

âşıkların tabi oldukları âşık kollarından Âşık Şenlik Kolu ve Âşık Şenlik’in meziyetlerinden 

birkaç tanesini, hikaye oluşturmayı ve badeli âşık olduğunu âşığımızın edinmiş olduğu 

bilgilerden bir kez daha anladığımızı belirtiriz.   

             

KAYNAKLAR 

Artun Erman,Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı,Akçağ Yayınları,Ankara 2001 

Bek Kemal,Eski Türk Yazını,Donkişot Güncel Yayınları,İstanbul 2007 

Boratav Pertev Naili,100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,Gerçek Yayınları,İstanbul 1988 

Köprülü Mehmet Fuat,Türk Saz Şairleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1962 

Öcal Oğuz,Azerbaycan ve Türkiye Sahasında Aşık Edebiyatının 18.Yüzyılı,Milli Folklor 
Dergisi,cilt 5 sayı 35 (güz) 

Öcal Oğuz,Türk Halk Edebiyatı El Kitabı,Garfiker Yayınları,Ankara 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

  

İÇİN    

Bir güzele âşık oldum                                  

Gül göndermiş bizim eve 

Diyor sana âşık oldum 

Gel göndermiş bizim eve 

 

Nergis gülü destelemiş 

Şiir yazmış bestelemiş 

Mektup yazmış postalamış 

Pul göndermiş bizim eve 

  

Bugün deyil hem yarından 

Bir of çektim der derinden 

Sarı çiçek kovanından 

Bal göndermiş bizim eve 

 

Ali Osman bu serinden 

Tonbul bilek o elinden 

Örük örük saçlarından 

Tel göndermiş bizim eve   

                                         

 EVE                                  

Kurbet elde çalışırım 

Kuzularım sizin için 

Hayat zordur yarışırım 

Kuzularım sizin için 

 

Koca yıllar bizi aştı 

Kar eridi sular coştu 

Saçlarıma ağlar düştü 

Kuzularım sizin için 

 

Bahçemizde güller derdim 

Söyleyemem ki çoktur derdim 

Yavrulara kanat gerdim 

Kuzularım sizin için 

 

Bumuydu benim kaderim  

Gelin görün çile benim 

Ali osman’ım Allah kerim 

Kuzularım sizin için 
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 ARDAHAN’IM 

 

Çıkın gezin kalesini 

Benim güzel Ardahan’ım 

Dağlarımın vardır sesi 

Benim güzel Ardahan’ım 

 

Tarlasında vardır darı 

Musafir sever perveri 

Bir yanında Kura Nehri 

Benim güzel Ardahan’ım 

 

Ali Osman’ım zamanım 

Kalbimdesin sen vetanım 

Şehirde kaldı destanım 

Benim güzel Ardahan’ı 

 

YAYLADADIR         

Seher vakti eser yeller 

Yeller bizim yayladadır 

Çiselidir açan güller 

Güller bizim yayladadır 

 

Göçler yaylamıza göçer 

Soğuk sularından içer 

Yıllarımız gelip geçer 

Günller bizim yayladadır 

 

Ali Osman şiir yazar 

Koyun kuzusuna bakar 

Kaynaktan suları akar 

Seller bizim yayladadır 

 

OKU 

Okul senin kitap senin 

Durma oku durma oku 

Kültür senin budur karın 

Durma oku durma oku 

 

Ehli irfan yolu öğren 

Hoş konuşan dili öğren 

Kalem tutan eli öğren 

Durma oku durma oku 

 

Ali osmanım sözüm kalır 

Arifleri erken bulur 
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Okuyan ilimle dolur 

Durma oku durma oku 

 

BENİM 

Sicim durmaz akar 

Gözlerimde yaşım benim 

Kurbet kahrı beni yakar 

Çilelidir başım benim 

 

Kariplere karışırım 

Rızık için yarışırım 

Yavrum için çalışırım 

Gurbettedir benim işim 

 

Ali Osman erken çöktü 

Yoksulluk erken söktü 

Gurbette belimi büktü 

Dökülmüştür dişim benim 

 

MOLLA HASAN 

Vadisi var ormanı var 

Dalın güzel Molla Hasan 

Her insanın vatanı var 

Halin güzel Molla Hasan 

 

Ardahan’dır benim ilim 

Göle ilçem benim elim 

Şiir söyler benim dilim 

Yolun güzel Molla Hasan 

 

Ali Osman bende buyum 

Dağdan gelir berak suyum 

Molla Hasan benim köyüm 

Kulun güzel Molla Hasan
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ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                     Volkan AKBAL∗∗∗∗ 

 Özet 
 Türk insanının yüzyıllardan buyana gören gözü, işiten kulağı, anlatan dili olarak 

âşıklar birer kültür taşıyıcısıdır. İslamiyet öncesinde Orta Asya’da yuğ, sığır ve şölen 

törenlerinin ozanı, İslamiyet sonrası Türk Dünya’sında örf ile törenin Dede Korkut’u ve 

İlah’ın yeryüzündeki sözcüsü olarak da hak âşığı tabirleri ile Türk milletinin geleneğine, 

göreneğine ve inancına tercüman olmuşlardır. Türk milletinin ortak duygu ve düşünce 

dünyasının kültür taşıyıcısı ile tercümanı günümüz âşıklarından biri de Ali Rıza Ezgi’dir. Bu 

makalede Âşık Ali Rıza Ezgi’nin hayatı tanıtılıp, sanatı tahlil edilmiş ve şiirlerinden örneklere 

yer verilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Âşık edebiyatı, Âşık Ali Rıza Ezgi, Halk edebiyatı. 

 1. Hayatı 
 Âşık Ali Rıza Ezgi, 1949 yılında Kars’ın Arpaçay kazasına bağlı eski ismi Sosgert 

yeni ismi Taşdere köyünde doğmuştur. Babasının adı İsmihan annesinin adı Bahar’dır. Fakir 

bir ailenin beşinci çocuğudur. İlkokuldan sonra eğitim hayatına devam edememiştir. 

Çocukluk döneminde gördüğü rüyada pir elinden altın tepsi içinde saz alır. Gördüğü bu rüyayı 

babasına anlatır ve babası tarafından dönemin önemli usta âşıkları arasında gösterilen İlhami 

Demir’in yanına çırak olarak verilir. Eğitim hayatına İlkokul’dan sonra devam edememiş olan 

Âşık Ali Rıza Ezgi okul sıralarındaki kısa süren geçmişine karşılık âşık meclislerinde uzun 

yıllar devam edecek çıraklık eğitimine başlar. On iki yıl süresince Âşık İlhami Demir’e 

çıraklık yaparak köy köy dolaşmış meclislerde usta âşıkları dinleyerek yolun gereklerini 

öğrenmiştir. Başta İlhami Demir’den olmak kaydıyla Sosgertli Âşık Mehmet Hicrani, Âşık 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi,  
 



 

49 
 

Musa ve Âşık Gülistan’dan da dersler almıştır. Sosgertli Âşık Mehmet Hicrani’den hikâyeler 

öğrenmiştir.  

 Vatani görevini gerçekleştirmek için memleketinden ayrılan âşık Ankara’nın yolunu 

tutar. Acemi birliği görevini Ankara’nın Etimesgut ilçesinde usta birliği görevini ise Edirne 

ordu evinde sanatçı olarak yerine getirir. Askerliğini bitirip memleketine dönen âşık evlenme 

çağına gelmiştir. Güldane Hanım ile dünya evine giren Âşık Ali Rıza Ezgi’nin 3’ü kız 2’si 

erkek toplam 5 çocuğu vardır. Evlendikten sonra Kars’tan ayrılıp İzmir’e yerleşir. Kırk yıla 

yakın bir süredir de İzmir’de hayatını sürdürmektedir. Çocukluk döneminden bu yana gönül 

verdiği âşıklık geleneğinin içinde usta âşıklardan biri olmayı başarmış zaman zaman maddi 

sıkıntılar yaşasa da âşıklık dışında herhangi bir işe meyil etmemiştir. Âşıklık geleneğinin 

yaşayan bir temsilcisi olarak sanatını sadece Türkiye’de değil Almanya, Azerbaycan, 

Gürcistan, Fransa, Belçika, Hollanda ve Rusya ülkelerinde de icra etmektedir.  

 

 2. Sanatı 
 Âşıklık geleneğinin ilk oluşum dönemi bulundukları sosyal çevrelere göre ya da kendi 

çabaları doğrultusunda çeşitli etkilerle yetişip âşık olma merhalesidir. Bir âşığın sanatı hususu 

değerlendirildiğinde göz önünde bulundurulması gereken esasların başında da yetiştiği sosyal 

çevre gelir. Fuad Köprülü de: “Herhangi bir san’at şeklini anlatmak için, her şeyden önce, onu 

yaratan içtimai çevreyi maddi ve manevi bütün şartlarıyla öğrenmek zarureti, edebiyat 

tarihinin bir müteârifesi’dir.” (Köprülü, 1962: 21) diyerek bir âşığın sanatı değerlendirilirken 

öncelikli olarak yetiştiği sosyal çevrenin belirtilmesini ifade etmiştir. Bu anlayış eğiliminde 

Âşık Ali Rıza Ezgi’nin yetiştiği sosyal çevreye bakılacak olursa çocukluk yıllarında 

dinleyerek etkilendiği ve Amcası Âşık Mehmet Hicrani’nin içinde bulunduğu aile çevresi 

görülür. Âşık Ali Rıza Ezgi’nin yetişmesindeki sosyal çevrelerden biri de âşıklık geleneğini 

canlı bir şekilde yaşatan ve çok sayıda âşığa ev sahipliği yapan Sosgert köyüdür. Nitekim 

sanat yoluna ilk adımını kendi çabası doğrultusunda değil bulunduğu sosyal çevre etkisiyle 

atmıştır. 

 Âşığın sanatı mevzusu açıklanırken üzerinde ehemmiyetle durulması gerektiğine 

inandığım mihenk taşlarından biri de bade içme motifidir. Konu bağlamında görüş bildiren 

Doğan Kaya: “Âşık edebiyatındaki rüya motifi kompleks bir yapıya sahiptir. Şöyle ki, 

rüyasında bir güzele âşık olmakla beraber, âşıklığın vecibelerini de yine rüyasında öğrenir. 

Böylece sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçer. Bu söylediğimiz bilhassa rüyasında, bade içerek 
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âşıklık istidadı kazanma hadisesine bağlı olarak gerçekleşir.”(Kaya, 1994: 62) diyerek bade 

içme motifinin âşıklık geleneğindeki önemini vurgular. Sade ve sıradan bir hayat sürerken din 

büyüklerini gördüğü, kutsaldan sunulan badeyi içtiği, bilgi, beceri ve aşk ile donatıldığı, saz,  

kalem ve defter gibi sanata ilişkin malzemeleri aldığı, elma, üzüm ve kâğıt yediği rüya 

sonrasında sanatçılığa başlayan ve kutsalın yeryüzündeki sözcüsü olduğuna inanılan âşıklar 

vardır. Görüldüğü üzere çeşitli şekillerde tezahür eden ancak kutsal vasıfta birleşen bade içme 

motifinin bir çeşidi de rüyayı görene saz sunulmasıdır. Nitekim sanatını ele alıp incelediğim 

Âşık Ali Rıza Ezgi de geleneğe ilişkin somut varlığını gördüğü bu türden bir rüya aracılığı ile 

kazanır. Çocukluk döneminde pir elinden altın tepsi içinde kendisine sunulan saz içerikli 

rüyayı babasına anlatır ve babası tarafından dönemin usta âşıklarından İlhami Demir’in 

yanına çırak olarak verilir.  

 Âşıklık geleneğinde usta-çırak ilişkisi birtakım esaslar üzerinden gerçekleşmektedir. 

Usta bir âşığın yanına çırak olmak isteyen kimsenin belirli özellikleri taşıması lazımdır. 

Mehmet Yardımcı konuya yönelik belirttiği: “ Sıradan kişiler çırak alınmaz. Saza-söze 

yatkınlığı olan hevesli gençler çırak alınıp olgunlaştırılır.” (Yardımcı, 2004: 167) şeklindeki 

görüşü usta âşıkların çırak yetiştirmek için belirledikleri öncelikleri yansıtmaktadır. Bu nokta 

üzerinde durulması gerektiğini düşündüğüm ilk özellik kişinin hevesliliğidir. Nitekim bir işi 

en güzel şekilde gerçekleştirmenin kapısını istekli olmaktan başka ne açabilir? Bunun içindir 

ki kişinin yola gönül vermesi zorunludur. Hevesli olmak da tek başına yeterli değildir. Âşıklar 

meclisine girebilmek için edep erkân bilmek de lüzumludur. Âşık Ali Rıza Ezgi: “ Usta âşık 

yanına çırak alırken çırağın terbiyeli olmasına, oturup kalkmayı bilmesine, geleneğe ve 

göreneğe bağlı olmasına dikkat ederdi.” diyerek kendisi de yetiştirmek için yanına aldığı 

çıraklarda bu hususlara dikkat etmiştir.  

 Âşıklık geleneği sadece şiir yazıp saz çalarak türkü söyleme değildir. Usta-çırak 

ilişkisi münasebetinde âşıklar meclisine giren çırak yüzyılların birikiminde süregelen kültür 

hazinesinin zenginliği ile tanışır. Erman Artun’un: “Bir kişinin âşık olarak nitelendirilebilmesi 

için çağlar boyu gelişen geleneğe uyması gerekir. Usta âşık saza ve söze yeteneği olan bir 

genci çırak edinir yanında gezdirir. Yahut âşık olmak isteyen kişi, usta bir âşığın yanına çırak 

olarak verilir. Buna ‘kapılanma’ denir. Usta çırağa ‘meydan açma’yı, geleneğin gereklerini, 

‘divana çıkma’yı, yarışmayı, hikâye anlatmayı, ayak kurallarını ve ‘âşık makamları’nı 

öğretir.”(Artun, 2004: 59) görüşleri değerlidir. Âşık meclisinde geleneğin dokusunu ustasını 

gözlemleyerek nakış nakış öğrenen çırak, usta bir âşık oluncaya kadar ustası ile beraberdir. 

Âşık Ali Rıza Ezgi de on iki yıl gibi uzun bir süre çıraklık eğitimi alarak geleneğin tüm yapı 
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ve özelliklerini öğrenmiş sanatının ilk yıllarını İlhami Demir gibi büyük bir üstadla dolu dolu 

geçirmiştir. Erman Artun’un görüşlerinde belirttiği ‘Kapılanma’ tabirini bizzat yaşayan Âşık 

Ali Rıza Ezgi: “Usta Âşık İlhami Demir’e çırak olduktan sonra kendi evimden çok onun 

evinde kalmaya, ustamın ailesi ile oturup kalkmaya, onun çocukları ile büyümeye başladım.” 

diyerek İlhami Demir’e kapılanır. Kendisi de ilerleyen yıllarda Nevruz Ali Çiçek, İrfan 

Erdağı, Murat Ozanoğlu ve Metin Bulutlu olmak üzere bu dört şahsı çırak olarak yanına alıp 

usta birer âşık olarak yetiştirir. 

 Geleneğin en önemli gereçlerinden sayılan saz âşığın olmazsa olmazlarındandır. 

Âşığın irticalen şiir söylemesine formülsel kalıplar halinde müzik ritmi sağlayıcısı olan saz 

ilhamın kaynağıdır. Özellikle âşık atışmalarında ön plana çıkar. Âşıklık geleneğinde âşıklara 

ilişkin yapılan adlandırmalardan birinin de ‘saz şairleri’ tabiri olması sazın geleneğin 

icrasındaki önemini işaret eden bir diğer göstergedir. Âşık Ali Rıza Ezgi sazın gelenekteki 

önemine değinerek şu görüşü: “ Saz çalmadan âşık olunmaz.” belirtir. Âşık Ali Rıza Ezgi, saz 

çalmayı usta-çırak ilişki içinde öğrenmiştir. Çocukluk yıllarında Kara Şahin ustanın hediye 

ettiği divan sazının ağırlığını anlatırken: “Kara Şahin hoca bana bir saz vermişti, çok ağır bir 

saz idi, bir tarafımdan takardım, öteki tarafım göğe kalkardı.” diyerek espirili bir dil ile sazın 

kendisindeki geçmişine değinir.  

 Âşık Ali Rıza Ezgi, küçük yaşlarda kendisini içerisinde bulduğu âşıklar meclisinde 

başta İlhami Demir’den olmak üzere Âşık Mehmet Hicrani, Âşık Gülistan ve Âşık Musa’dan 

da dersler alarak geleneğin şiir ve hikâye formatını çok iyi bir şekilde öğrenmiştir. Âşık 

İlhami Demir irticalen şiir söylemedeki ustalığı sayesinde dönemin usta âşıklarınca ‘Kara 

Şeytan’ takma adını alırken onun çırağı olan Âşık Ali Rıza Ezgi de ustası gibi irticalen şiir 

söylemedeki başarısı neticesinde ‘Koca Kartal’ takma adını alır ve kendisini atışmacı bir âşık 

olarak tanımlar. İrticalen şiir söylemedeki başarısının yanında âşıklar meclisinde geçen uzun 

çıraklık yıllarında Âşık Mehmet Hicrani’den de halk hikâyeleri öğrenir. Öğrendiği hikâyelere 

Latif Şah, Selman, Sevdekar ve Köroğlu’nun yedi kolu örnek olarak verilebilir. Ayrıca 

Köroğlu hikâyesinin yedi kolunu anlatır ve bu anlatısı esas alınarak Köroğlu hikâyesi dört dile 

çevrilir. Geleneğin birikimini kaynak alarak üretken zekâsı ile yoğurduğu ve hikâyelerine 

ilham oluşturduğunu ifade ettiği siyah ile beyaz perdenin güzel ve çirkin unsurlarını bir araya 

getirerek hikâyeler yazar. Güldane ile Bayram hikâyesi böyle bir çabanın mahsulüdür.  

 Âşık Ali Rıza Ezgi, âşıklık geleneğinin mimarisindeki dış yapısından ziyade 

içyapısındaki usta-çırak ilişkisinin gerekliliğini vurgulayarak bugün için gelenekten bihaber 
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olan ellerinde bağlamayla dillerinde usta âşıkların türküleriyle üretkenlikten yoksun ve 

çığırmaktan başka bir şey yapmadığına inandığı hazırcı insanları eleştirir. Onun ciğerini 

yakan asıl esas ise bu tür insanların âşık olarak değerlendirilmesidir. Belki de böyle bir 

serzenişin çığlığı olarak,  

Saz ile sanata değer kalmamış 

Parayı verenler şöhret oluyor 

Mananın mantığın ne önemi var 

Yatağa girenler şöhret oluyor 

dörtlüğü sanatı kısırlaştıranlara karşı haykırış kıvamındadır. 

 

 3. Mahlası 
 Âşıklık geleneğinde bahsi edilmeden geçilemeyecek üstünde uzunca durulmadan 

atlanılamayacak hususlardan biri de mahlas almadır. Takma ad olarak tabir edilen mahlas 

kanaatimce bir şiirin kimliğidir. Sözlü edebiyat ortamından sıyrılarak yazıya geçirilen metnin 

yazarına dair bilgidir. Bu türden bir yaklaşımımın paralelinde görüş belirten Metin Özarslan: “ 

Türkçede eş manalı olmamakla beraber mahlas karşılığında ‘lakap’, ‘mühür’, ‘damga’ 

kelimeleri de yaygındır. Arap-İslam kültüründeki mana derecelerine göre ‘teşrif (ululama, 

şereflendirme)’, ‘tarif (bildirme, tanıtma)’, ‘teshif (küçültme, kötüleme)’ olmak üzere üçe 

ayrılan lakap verme geleneğinde, âşıkların kullandıkları mahlasların ‘tarif, bildirme, tanıtma 

fonksiyonları’ bulunmaktadır.” (Özarslan, 2001: 118) diyerek mahlas kelimesinin 

karşılıklarından tarif, bildirme ve tanıtma işlevlerini vurgular. Âşıklar da yazdıkları şiirlerin 

son dörtlüğünde şiiri mühürleme gayesi güderek mahlas kullanırlar.  

 Mahlas almanın; mahlasını kendi seçerek alma, usta âşık, pir ya da mürşidden mahlas 

alma ve rüyasında bade içerken alma şeklinde genel bir yargı ile tasnifi yapılan üç şekli 

bulunmaktadır. Bunlar arasında mahlasını kendi seçerek almanın bir alt başlığı da adını ve 

soyadını mahlas olarak kullanmadır. Âşık Ali Rıza Ezgi de yazdığı şiirlerinde mahlas olarak 

adını ve soyadını kullanır. Şiirlerindeki mahlas kullanışına; 

 

Ali Rıza’nın derdi sürütsün seni 

Sarsın kara toprak çürütsün seni 
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Aşkımın güneşi eritsin seni 

Ömrün dağda kara dönsün ne deyim               

dörtlüğü örnek olarak gösterilebilir. Beğeni toplayan atışmalarının tesiri ile halk arasında da 

‘Koca Kartal’ olarak anılır. Koca Kartal adını verdiği gurbet temalı şiirinde halkın dilindeki 

mahlasına, 

Ali Rıza’nın bak derdine 

Sürdüler dağlar ardına 

Virane baba yurduna 

Koca Kartal geri döndü 

şeklinde göndermede bulunur.   

 

 4. Şiirleri 
 Âşık Ali Rıza Ezgi, şiirlerini hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazmıştır. Ona göre iyi 

bir âşık hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de iyi bilmeli ve şiirlerinde kusursuz bir 

biçimde kullanmalıdır. Âşık, bazı şiirlerinin başında düzyazı şekliyle oluşturduğu 

açıklamalara yer vermiş, şiirin nasıl bir duygu birikiminden esinlendiğini, neyi anlatmaya 

çalıştığını, kime seslenmeyi istediğini ve gerçekleşmesini istediği dileklerini ifade etmiştir. 

Şiirlerinin hepsinde başlık kullanmıştır. Âşık Ali Rıza Ezgi şiirlerine verdiği başlıkları 

genellikle redif kelimelerinden seçmiştir.  

 Geleneğin getirisinde köklü bir geçmişin izlerini taşıyan son dörtlükte mahlas 

kullanarak şiiri mühürleme icrası Âşık Ali Rıza Ezgi’nin şiirlerine yansıttığı özelliklerden 

birisidir. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Azeri Türkü olması ile Kars ilinin 

ağız özelliklerini dilinde bulundurması bakımından şiirlerine halk ağzında kullanıldığı 

şekliyle yansımış kelimelerin varlığından söz etmek mümkündür. ( Göylere-Göklere, Gardaş-

Kardeş,) Ancak şiirlerinde bu tür kelimelere çok sayıda yer vermez. Şiirlerine hâkim olduğu 

görülen şive Türkiye Türkçesi’dir.  

 Âşık Ali Rıza Ezgi, şiirlerinde daha çok hece ölçüsünü kullanmıştır. Âşıklık 

geleneğinin yaygın kullanımlarından olan yarım kafiye tercihi onun şiirlerinde de 

görülmektedir. Yarım kafiyenin yanında tam ve zengin kafiye ile yazdığı şiirler de çoktur. 

Şiirlerinin genelinde hece ölçüsünü kullanmayı yeğlemiş olmasına karşın aruz ölçüsünü de iyi 

bildiğini ifade eder. Cığalı tecnis örneği vardır. 
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 Hece ölçüsünün daha çok 7+4=11’li ve 4+4=8’li kalıplarını kullanmıştır. Hece 

ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirleri de mevcuttur. Aruz ölçüsünün ise 

15’li kalıbını yoğun olarak kullanmıştır. 

 Şiirlerinde nazım türü olarak Koşma örneklerinin çokluğu belirgindir. Koşma nazım 

türüne bağlı olarak âşığın şiirlerinde abab cccb dddb ya da aaab cccb dddb şeklindeki 

kafiye örgüsünün kullanıldığı görülür. Aruz kalıbında kaleme aldığı nazım türü Divan olan 

şiirler de yazmaktadır.  

 Âşık Ali Rıza Ezgi’nin şiirlerinde konu nazarında göreceklerimiz, zamane insanından 

yakınma, geçim derdi, kardeşlik, yaratıcıya karşı duyduğu sevgi, garibanlar, sevgiliye 

intizar’dır. Şiirleri dörtlük sayısı kapsamında genel olarak 3 dörtlükten oluşturur. 

DAVACI 

Nedendir derdime ortak olmuyor_a 

Perdelerden sazdan Davacıyım ben_b 

Bu kirpikten gözden davcıyım ben_b 

 

Bu yalan dünyada boş geçti ömrüm_c 

Bazen keder bazen hoş geçti ömrüm_c 

Yaşadığım müddet kış geçti ömrüm_c 

İlkbahardan yazdan davacıyım ben_b 

 

ALİ RIZA senden göz çevirdiler_d 

Sokak değiştirdi iz çevirdiler_d 

Param yoktur diye yüz çevirdiler_d 

Ey insanlar sizden davacıyım ben_b  

      

 Yukarıdaki şiirde âşığın şiirleri başlığı altında tasnif edilmiş tüm özellikler 

bulunmaktadır. Şiirin ölçüsü Hece, nazım birimi Koşma, kafiye örgüsü abab-cccb-dddb, 

hece kalıbı 7+4=11’li, kafiyesi ‘ l, z, ş’ yarım kafiye, redifi ‘ –dan davacıyım ben, –muyor, 

geçti ömrüm, çevirdiler’ başlığı ‘ –dan Davacıyım’ redifinden, mahlası Ali Rıza’dır. Âşığın 
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şiirlerini tahlilde gözlendiği üzere yukarıda verilen örnekte olduğu gibi birçok şiiri 3 

dörtlük’tür. 

 

 5. Şiirlerinin Konusu 
 Âşıklar, mensup bulundukları toplumun kültür hazinesinden beslenerek halkın duygu 

ve düşüncelerine tercüman olan zamanın sözcüsü birer lider şahsiyetlerdir. Dönemlerinde 

gerçekleşen, siyasi-sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik vb. gibi insana ilişkin cereyan etmiş 

iyi ya da kötü gelişmeleri edebiyata adapte edebilen birer sanatçı kişilerdir. Vatan, millet, 

bağımsızlık, bayrak, savaş ve barış gibi konularda genel kitlenin aşk, ölüm, ayrılık, yas gibi 

konularda da bireyin hislerini aktarma vazifesini üstlenmişlerdir. Âşık Ali Rıza Ezgi de yerel 

tabanda bireyin genel tabanda ise milletin acı tatlı, iyi kötü his ve arzularını gönülden duyarak 

şiirlerinde ustalıkla anlatabilmiş günümüz âşıklarındandır.  Şiirleri arasında öne çıkan 

konulardan bazıları, yaratıcıya karşı beslediği sevgi, barış isteği, çaresizlik, kıymet bilmeyen 

zamane insanına sitem, gurbetçi işçilerin ezikliği, aşkın kadrinden anlamayan sevgiliye 

intizar, sanatı yozlaştıranlardan yakınma, vefasız insanlardan şikâyet ve gurbettir. Âşık Ali 

Rıza Ezgi’nin, ilahi aşkı işlediği; 

Benim öyle bir yârim var cihanın temelidir 

Ondan başka yar tanımam imanın temelidir 

Hiç yok iken halk eyledi on sekiz bin âlemi 

Müslüman’ın kıblegâhı Kâbe’nin temelidir 

tasavvuf içerikli dörtlüğünde cihanın, imanın ve Kâbe’nin temeli olan Allah âşığın da 

gönlündeki mülkün temelidir. İlahi kudrete duyduğu sevginin yanında insana karşı derinden 

hissettiği merhametle, 

İnsan hakları var diyen devletler  

Irak’taki şu savaşı durdurun 

Ölmesin süt kokan bebekler 

Gözlerinden akan yaşı durdurun 

dörtlüğünü dile getirir. Savaşın katil ellerinde can veren bebekler âşığı kalbinden yaralar. 

Barışa ve kardeşliğe duyduğu özlem yerelden sıyrılarak evrensele ulaşmıştır. Âşık Ali Rıza 

Ezginin şiirlerindeki konulardan biri de çaresizliktir. Geçim derdi ile köyden göç etmek 
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zorunda kalmış köy insanının kent hayatına tutunma gayretindeki boşluğa düşen çırpınışını 

‘Çaresiz’ isimli şiirinde, 

Bu gurbet ellerin kahrı çekilmez 

Hiç kimseye dökemedim derdimi 

Kederim dağ oldu ben de bir Ferhat 

Kazma ile sökemedim derdimi 

dörtlüğü ile haykırır gibidir. El diyarında adeta kuşdili ile konuşan insan yığını âşığın önünde 

kazma ile sökemediği keder dağıdır. Doğduğu toprağın kokusunu unutmuş misali gelenek ve 

görenekten bihaber insanları da bu ortamda tanır. Böylelikle hissettiği üzüntü bir kat daha 

artarak ‘Yarınlarımız’ isimli şiirindeki, 

Allah sana ayan bana karanlık 

Acep ne olacak yarınlarımız 

Abur haya kalktı öldü insanlık 

Dedeyi tanımaz torunlarımız 

dörtlüğünde dedeyi tanımayan zamane insanının kadir bilmezliğinden yakınır. Âşığın yüreğini 

dağlayan üzüntülerin başında sıladan ayrılarak gurbet ellerde ekmek peşinde koşan 

garibanların mahzunluğu gelir. ‘Hasret’ şiirindeki, 

Yavrusuna hasret kalmış gurbette 

Bir yuvasız kuş’a benzer garipler 

Arar kendisine bir iş bulamaz 

Emeğiniz boşa benzer garipler 

dörtlüğü böyle bir duygu selinde kaleme alınmıştır. Âşık Ali Rıza Ezgi, âşıklık geleneğinin 

fazla sayıda işlenen konularından biri olan aşk temini coşkun yüreğiyle dolup taşırır. Gönlüne 

akan sevgi selinin altında boğulacak kadar hisli bir biçimde söylediği, 

Beni peşi sıra gezdiren ahu 

Dizlerinde takat gözünde uyku 

Ciğerinde nefes dudağında su 

Hepsi zehr-i mara dönsün ne deyim 
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dörtlükte yılan olup zehrini âşığın sinesine salan sevgiliye intizar şiire hakim olan konudur. 

Âşık Ali Rıza Ezgi’nin üstüne basarak ifade ettiği sitemkâr düşünceleri arasında üretmeden, 

kolay yoldan para kazanmanın ve şöhret olmanın yolunu bulmuş kimselerin asıl sanatçının 

emeğini çalarak şöhret olmalarıdır. Nitekim  

Saz ile sanata değer kalmamış 

Parayı verenler şöhret oluyor 

Mananın mantığın ne önemi var 

Yatağa girenler şöhret oluyorlar 

dörtlüğünde sanatın kıymetini ayaklar altına alan paranın egemen olduğu yozlaşmış sisteme 

serzenişte bulunur.  

 Âşık Ali Rıza Ezgi, tüm bu konuların yanında vatan, millet, cumhuriyet konularını da 

şiirlerinde işlediğini belirtip dünyada en çok sevdiğim şiir sevgidir, barıştır ifadesini kullanır.  

 

 6. Elde Ettiği Ödüller Ve Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 Âşık Ali Rıza Ezgi, sanatındaki başarılar neticesinde Almanya’da katıldığı âşıklar 

şenliğinde Cumhuriyet ödülü kazanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO 

tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçilmiştir. 

 Ege Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Metin Ekici ve Prof. Dr. Fikret Türkmen 

Âşık Ali Rıza Ezgi’nin hayatı ve sanatı üzerinde kitap çalışması gerçekleştirmektedirler.  

 Âşık Ali Rıza Ezgi, Kars’taki âşıklık geleneğinin yetiştirdiği usta âşıklardan İlhami 

Demir’in çırağı olarak âşıklığa dair tüm yapısal özellikleri öğrenmiştir. Çocukluk yıllarında 

gördüğü rüyadan yola çıkarak badeli âşık olduğu kanısına varsak da o, kendisini badeli bir 

âşık olmaktan ziyade usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş âşıklardan sayar. Atışmacı bir âşık 

olmasının yanı sıra birçok nazım türünde şiirler yazmış kafiyenin her çeşidini başarı ile 

kullanmıştır. İrticalen şiir söylemede oldukça yeteneklidir. İyi bir hikâye anlatıcısı olmasının 

yanında hayal dünyasının genişliği ile birleştirdiği geleneksek kaynağın ürünü olarak 

kendisinin tasnif ettiği Güldane ile Bayram hikâyesini yazmıştır. Şiirlerinde işlediği konularla 

halkın her türlü duygu ve düşünce dünyasının içine girebilmiştir. Geleneğin içinden yetişmiş 

bir âşık olmanın verdiği tecrübe ile elde ettiği başarılar günümüz âşıkları arasında akla gelen 

ilk isimlerden birisi olmasını sağlamıştır.  
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
SAVAŞI DURDURUN 

İnsan hakları var diyen devletler    

Irak’taki şu savaşı durdurun 

Ölmesin süt kokan körpe bebekler 

Gözlerinden akan yaşı durdurun 

 

Savaş çocukları düşürür zora 

Analar, bacılar giymesin kara 

Irak’ta Saddam’ı vurun zincire 

Amerika’da Vampir Bush’u durdurun 

 

Bombalar atıldı, dağı yok etti 

Yetişen çağı nesli yok etti 

Bosna Hersek, Karabağ’ı yok etti 

Namludaki bu ataşı durdurun 

 

                                          

Ali Rıza, durdurun dökülen kanı 

Almayın körpecik yaşayan kanı 

Petrol için öldürmeyin insanı 

Bu çıkarı, bu yarışı durdurun 

 

DİVAN 

Benim öyle bir yârim var cihanın temelidir  

Ondan başka yâr tanımam imanın temelidir 

Hiç yok iken halk eyledi on sekiz bin âlemi 
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Müslüman’ın kıblegahı Kâbe’nin temelidir 

 

Gece onun, gündüz onun ay, yıldız, güneş ile 

Vücut onun, kafa onun kirpik ile kaş ile 

Bu dünyayı halk eyledi en sonunu baş ile 

Yedi kat yer yedi kat gök bir anın temelidir 

 

Ali Rıza’yım söz söylerim ol kalubela ile  

Yeryüzüne nida indi okunan sela ile  

Ervahlar ikrar eyledi elifi imla ile 

Allah’ın kendi kelamı Kuran’ın temelidir 

 

NE DEYİM 

Ey benim ömrümü günümü söken 

Her bir günün zara dönsün ne deyim 

Döşeğin buz olsun yorganın diken 

Yastığın şahmara dönsün ne deyim  

  

Beni peşi sıra gezdiren ahu 

Dizlerinde takat gözlerinde uyku 

Ciğerinde nefes dudaklarında su 

Hepsi zehr-i mara dönsün ne deyim 

  

Ali Rıza’nın derdi sürütsün seni 

Sarsın kara toprak çürütsün seni 

Aşkımın güneşi eritsin seni 

Ömrün dağda kara dönsün ne deyim 
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GEÇMİŞ GÜN 

Söz sohbet bilmeyen cahil yanından  

Kaçtığım günleri hatırlıyorum 

Issız gecelerde sevgi dağından  

Aştığım günleri hatırlıyorum 

 

Her şey mevcut akıl fikir izanda 

Yüreğim titriyor şiir yazanda 

Aşk için kaynayıp susuz kazanda 

Taştığım güzleri hatırlıyorum 

 

Ali Rıza’yım kim dayanır sızıma  

Dertlerimi ortak ettim sazıma  

Huzursuz gönlüme kara yazıma  

Şaştığım günleri hatırlıyorum 

 

 CIGALI TECNİS ÖRNEĞİ  (1)   

Fakir konuşursa herkes bir yandan, 

Bağırırlar, çok söyleme kes ha kes, 

Kara gözlüm kes barı, 

Elden umut kes barı, 

Al eline neşteri, 

Kara bağrım kes barı, 

Mert yıksa insanı eylemez candan, 

Namert diyer al hançeri kes ha kes… 

                       (2) 

Sevdiğim bağlama yazma boşuna, 
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Neşterle bağrımı yazma boşuna, 

Âşık yazma boşuna, 

Kara yazma boşuna, 

Mürekkep kâfi gelmez, 

Derdin yazma boşuna, 

Vefasıza mektup yazma boşuna, 

Asılsızdan selamını kes ha kes…  

                         (3) 

Ali Rıza dağları aşmaya değmez, 

Dert bilmeze derdin, açmaya değmez, 

Âşık açmaya değmez, 

Sofra açmaya değmez, 

Kadir bilmez adamın, 

Yüzün açmaya değmez, 

Zalime elin açmaya değmez,  

Kapısından ayağını kes ha kes… 
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ÂŞIK ARİF GÖKÇE’NİN HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                               Mehtap ŞEKER∗∗∗∗  

Özet 
          Makalemizde Kars âşıklık edebiyatı geleneğini sürdüren önemli şahsiyetlerden biri olan 

Karslı Âşık Arif Gökçe’nin hayatı ve sanatı üzerinde durulmuştur. Âşıklık geleneği 

içerisindeki şiirlerinden de örnekler vermeye çalıştığımız bu çalışmamızda, Âşık Arif 

Gökçe’nin üslûbunun genel özelikleri ve muhteva özelliklerinin yanı sıra Kars’ta uzun 

yıllardan beri yaşamakta olan âşıklık geleneğinin genel özelliklerini de bulabileceksiniz. 

 Anahtar kelimeler: Âşıklık Geleneği, Âşık Arif Gökçe, Gülcani  

 1. Hayatı  
             Âşık Arif Gökçe 1981 yılında Kars merkezde dünyaya gelir, Arif  Gülcani olarak da 

tanınır. Beş kız üç erkek kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelir. İlkokul eğitimini Kars 

merkezde görür, zaten okul hayatı ilkokul öğreniminden sonrada son bulur. Âşık Gülcani’nin 

yoğrulup, pişeceği zorluklarla dolu hayat mektebi başlamıştır. Zaten onun içinde önemli olan 

okumuş olmaktan ziyade kendini yetiştirmiş olmaktır. 

            Âşık Gülcani fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Onun hayatına asıl 

yön veren de bu olmuştur. Arif Gülcani için çocukluk yıllarında başlar geçim derdi bu nedenle 

daha 15 yaşındayken ailesinin geçimini sağlamak için gurbete çıkar. Hayatının 15 yılını 

İstanbul da gurbetlikte geçirir. Çocuk yaşlardan itibaren âşık edebiyatına ilgi duyan Gülcani  

Fait Köroğlu ile  birlikte çeşitli yöreler dolaşarak âşıklık sanatını öğrenir. İstanbul da 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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bulunduğu yıllarda ilk şiirlerini ve türkülerini yazmaya başlar. Bu dönem yazmış olduğu 

şiirlerinde bu dönemde yaşamış olduğu duygu yoğunluğunu görebilmekteyiz. 

Sözüm geçmez bu feleğe kadere  

Beni saldın erken yaşda kedere  

Sözüm az geldi ol pedere  

Derdime derman bulunmaz ne fayda  

 

 Âşık Gülcaniyem nasıl ağlamam 

 Kırıldı telim çalmaz bağlamam 

 Ölsem kortuluştur artık ağlamam 

Derdime derman bulunmaz ne fayda  

     

 2. Sanatı  
            Âşık Gülcani kendi kendine saz çalmayı öğrenir ve 1996 yılında İstanbul’da iken saz 

çalıp türkü ve şiirlerini söylemeye başlar. İlk şiirlerini de o yıllarda yazar. ilk  zamanlar bu 

yeteneğinden dolayı dalga geçilmiş saz çalmasına engel olunmaya çalışılmış ama o bunların 

hiç birini umursamayarak sanatını icra etmeye devam etmiş. Âşık Arif  Gülcani bu sanatın 

Allah tarafından verilen bir ilhamla meydana getirildiğine inanmaktadır. Ancak onu  bu sanata 

yönlendiren büyük bir olay olmadıysa da 15 yaşında geçim derdi için çıktığı gurbet onun 

sanatının şekillenmesinde ve şiirlerinde derin izler oluşturmuştur. İncelediğimiz şiirlerinde 

bunu açıkça görebilmekteyiz.                           

Gurbet elinde ayrı kaldım ağlarım 

Ne olur gelesin son çağımda ay anam  

Viran oldu bülbül öten bağlarım  

Ne olur gelesin son çağımda ay ana  
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 Âşık Arif Gülcani’nin yetişmesinde âşık edebiyatının büyük üstatlarının da çok büyük 

emekleri olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri  Fait Köroğlu olmuştur. Âşık Gülcani dört 

yıl Fait Köroğlu ile çeşitli yöreleri dolaşarak düğün, sünnet töreni ve meclislerde bulunarak bu  

sanatı icra etmiştir. Fait Köroğlu’yla birlikte farklı tv programlarına katılmış şiir ve türkülerini 

dile getirmiştir. Bu şekilde Fait Köroğlu’ndan da pek çok şey öğrenmiştir. Onu etkileyen diğer 

önemli şairlerse Âşık Şenlik, Âşık Sümmani, Âşık Müdem Baba ve Günay Yıldız gibi 

üstatlardır. Âşık edebiyatının asıl şairleri de bunlardır. 

         Âşıklık geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. Rüya görme ve bade içme olayı Âşık 

Arif Gülcani’de de görülmüş ancak bade içmiş ama tamamlayamamıştır. Gençlik yıllarında 

görmüş olduğu bir rüyayı ise hiç unutamamıştır. Rüyasında aksakallı ak saçlı bir dede bir 

damın üstünde durmaktadır yanında da küçük bir oğlan çocuğu vardır. Aksakallı dede çocuğa 

damın üstünde duran beyaz bir su deposunu göstererek bir maşrapa uzatarak oradan doldurup 

getirmesini söyler çocuk doldurur getirir. Aksakallı dede ona Âşık Gülcani’yi göstererek ona 

vermesini söyler çocukta uzatır verir. Gülcani bu suyu alır ve sudan üç yudum içtikten sonra 

maşrapayı elinden düşürüverir Âşık Gülcani o anda uyanır. Uyandığında ağzında çok kötü bir 

tat vardır. Bu tadı bir daha duymaz, bu tarifsiz kötü bir taddır. Gülcani’nin rüyasını 

yorumlayan âşık arkadaşları onun Allah’ın aşk şarabından üç yudum içtiğini yalnız yarım 

kalmış olduğunu söylerler. Bu rüyayla içine büyük bir ilahi aşk doğar. Bu rüyadan önce beşeri 

konulu şiirler yazmayı bırakır artık ilahi âşkın anlatıldığı şiirler ve türküler yazmaya başlar.  

Dinle canım sözlerim hakka bağlı olasın  

Oku güzel kur’nı ilmi kamil olasın  

İnsan oğlu bir vazodur sular gibi dolasın  

Kapılma sakın nefsine bal ol hakka ol 

 

Adem ile Havva’dan gelmiş gülüm dünyaya  

Kapılırsan dünyanın malına kalırsın yaya  

Kaçırma beş vakit bağlan Mevlaya  

Kapılma sakın nefsine bal ol hakka ol  
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 Gülcani peygamberler, Hz. Muhammed, dört halife ve diğer din alimlerine karşı büyük 

sevgi ve saygı duymaya başlar. Ayrıca eserlerinde sıklıkla onların isimlerine yer vermeye ve 

onlara olan sevgisini dile getirmeye başlar. Âşık Gülcani’nin şiirlerinde kaderden yakınma, 

feleğe sitem, hasret, gurbet, acı ve dert vardır.  

Umutlarım soldu gitti ne diyeyim sana dünya  

Eşim dostum öldü gitti dertler kodun bana dünya  

Razı oldum kaderime hiç baktın mı kederime  

Beni saldın bak toruna seslenirim sana dünya  

 

 3. Mahlası    
   Âşık Arif Gülcani’nin mahlas alması ise şöyle olmuştur: Âşık Gülcani bir süre Ozan 

oğlu mahlasını kullanır. Yalnız aynı mahlası halasının oğlu da kullanmaktadır. Halasının 

oğlunun bir espriyle Gülcaniyi eleştirmesi ve şiirlerinin karışma ihtimalinden dolayı mahlasını 

değiştirmeye karar verir. 

 Arif Gülcani,  aşık geleneğinin üstatlarının tesirinde kalarak üstadı Fait Köroğlu’ndan 

mahlas ister, ustası Köroğlu da senin mahlasın Gülcani olsun der. Bu tarihten sonra Âşık Arif 

Gökçe,  Arif Gülcani mahlasını kullanır. Gülcani bütün şiirlerinde mahlasını kullanmıştır. 

Hatta bu mahlas âşığımızın adının da önüne geçer Mahlasını kullandığı bir şiiri de şöyledir                  

Arif  Gülcaniyem şaşıp kalmışam  

Bir gece ansızım bade içmişem  

Pir yanımdan o menzili geçmişem  

Sanma bu dünyaya boşa gelmişem  

 Şiirlerinin tamamında mahlas kullanan Gülcani’nin incelediğimiz şiirlerinin  

bazılarında  sadece Gülcani mahlasını kullanırken çoğu şiirinde ise Arif Gülcani şeklinde 

mahlasını kullandığını görüyoruz . 
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 4. Şiiri  
         Sanatını âşıklık geleneği içerisinde meydana getiren halk sanatçısı Âşık Gülcani 

eserlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Bütün şiirlerinde başlığa yer vermiştir. Hecenin değişik 

kalıplarıyla yazmıştır aaaa, abab veya aaba kalıplarını kullanmıştır. Arif Gülcani şiirlerini 

daha çok 11 li hece vezniyle yazmıştır. 15 li hece vezniyle yazdıkları ise divanlarıdır. Gülcani 

şiirlerini genellikle zengin kafiyeyle söylemektedir. Tam kafiyeyi de sık kullanan Âşık 

Gülcani, yarım kafiyeyle söylenmiş şiirin yarım olacağını ve halkın şiir zevkine ters olduğu 

için hoşuna da gitmeyeceğini düşünmektedir. Bu nedenle Âşık Gülcani şiirlerinin bazılarını 

tam kafiyeyle yazsa da daha çok zengin kafiyeyle yazmıştır.  

Ne geldi şu çileli başıma  

Zehir kattı ekmeğime aşıma  

Ecel olmuş düşmüş peşime  

Ne durursun ağlasana gözlerim 

        Gülcani‘nin eserlerinde Kars ağzının dil özeliklerini de sıklıkla kullandığı 

görülmektedir. Şiirlerini dörtlüklerle yazan aşık Gülcani’nin şiirlerinde dörtlük sayısı 

değişmekte, sadece bir dörtlükten oluşan şiirlerinin yanı sıra çok uzun şiirleri de 

bulunmaktadır. Gülcani şiirlerinde yerli unsurları çok az kullanmıştır.  

 

 5. Şiirlerinin Konusu  
 

          Bu değerli halk Âşığımız şiirlerinde bozulan toplumun aksaklıklarını, yozlaşmışlığını 

ve ahlaki bozukluklarını da dile getirmiştir. 

Kaynayıp duruyor artık kazanlar 

Durmuyor artık o ezanlar  

Biri birinin kuyusunu kazanlar  

Dostlar mı değişti artık anlamadık 

Anne babaya sevgi ve saygı konularını da işlemiştir eserlerinde Gülcani.  
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Hele bakın bu sarhoşa neler yapıyor  

Çekmiş kafayı evi yakıyor  

Hele bu oğla baba dövüyor  

Saygımı değişti anlamadık 

Aşık Gülcani vatan sevgisini ve milleti aşkını anlatan şiirler yazmıştır. 

Benim vatanımın bükülmez bileği 

Dayım ayaktadır sökülmez direği 

Askerim geziyor dere tepeyi 

Yenemezler yenilmez benim vatanım  

 Âşık Arif Gülcani lebdeğmez ve muamma türlerinde oldukça başarılıdır. Âşıklık 

geleneğinde bu türlerde söyleyemeyen zaten Âşık değildir. Gülcani Kars’ın yerel bir 

radyosunda haftanın belli günlerinde “Yörelerimiz Türkülerimiz” adlı bir program yapmakta 

şiir ve tükülerini sazı eşliğinde dile getirmektedir. Âşık Gülcani eserlerini kitap şeklinde 

yayımlamamış yalnız iki tane kaset çıkarmış ilk kaseti de “Al Kızı ver Papazı” adlı kasetidir 

bu kasetinde kendisine ve ustası Fait Köroğlu’na ait yedi tane eser okumuştur. Bu kasetinde 

okuduğu bir şiiri de şöyledir: 

Göğsümdedir Allah aşkı İmanı zedelemez 

Bir gün gelen bir gün gider zamanı zedelemez  

İlimden nasip almamış beçare insan oğlu        

Sakın dalma deryalara ummanı zedeler  

                         

Gafil gezme insan oğlu meyilsene  

Mümin yolu aydınlık sakın girme zulme 

Bin bir çeşit  bitkilerden çaren olmaz ölüme  

Her çiçekten ilaç yaptı lokmanı zedeleme 
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   6. Hikâyeciliği        
 

                Arif  Gülcani’nin kendisinin yazmış olduğu nesir türünde eseri bulunmamaktadır. 

Bu alan da yazılmış eserlerin özgün olması gerektiğine inanan sanatçı başkalarından alıntı 

yaparak başkalarının eserlerine sahiplenilmesine de kızmaktadır. Ayrıca hikayenin gerçek 

olması gerekmektedir. Uydurma parçaların sanatsal değerinin bulunmadığına inanır. Âşık 

Gülcani Âşıklık geleneği içerisinde sadece Âşık Çobanoğlu’nun ezbere okuyabildiği Sarac 

İbrahim ile Güneş Sultan hikayesini günümüzde ezberden okuyabilen tek Âşıktır. Bu hikaye 

okunduğunda aralıksız altı saat süren bir hikayedir. Hikaye dört kaset uzunluğundadır. Âşık 

Gülcani’nin ezbere bildiği diğer hikayeler ise  Bala Memmet ve Döne adlı hikayelerdir. Bu 

hikayelerde ikişer ve üçer saatte anlatılabilecek hikayelerdir. 

 7. Hakkındaki Çalışmalar  
 

       Âşık Arif Gülcani hakkında yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte 

çeşitli zamanlarda farklı gazete ve dergilerde ismi anılmış ancak üzerinde bilimsel anlamda 

çalışmalarda bulunulmamıştır. 

 Sonuç 
 

         Âşık Arif Gülcani  Âşık Çobanoğlu, Âşık Seyrani, Şenlik Baba ve Âşık Sümmani Baba 

gibi büyük halk ozanlarından sonra aşıklık geleneğinin son bulduğunu düşünmektedir. Eline 

her sazı alan kişinin ben aşığım demesinden de ayrıca rahatsızlık duymaktadır. Bu sanat öyle 

sıradan bir türkü söyleyip tele vurmak değildir. Bu sanat aşkla Allah’ın vermiş olduğu ilhamla 

meydana getirilir ki büyük ustalarda da hep ilahi aşkın vermiş olduğu bir heyecanla eserlerin 

meydana getirildiğini görmekteyiz. Günümüzdeyse bazı insanların geceleri içip içip sonar da 

ben Âşığım diyip meydanlarda dolanması bu büyük sanata çok zarar vermektedir.  

 Âşık Gülcani üzerine bu güne kadar yapılmış bir çalışma yoktur sadece çeşitli 

gazetelerde eserleri yayınlanmıştır.  Bu güne kadar devletten sanatı adına bir destek 

görmemiştir ve bir beklentisi de yoktur. Gülcani için önemli olan halka bir şeyler 

verebilmektir. Önemli olan halkın desteğini görmek ve onların da kendisinin eserlerine ilgi 

duyup desteklemesidir. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

DÜNYA  

Umutlarım soldu gitti ne diyeyim sana dünya  

Eşim dostum öldü gitti dertler koydun bana dünya  

Razı kaldım kaderime hiç baktın mı kederime  

Beni saldın bak toruna seslenirim sana dünya  

 

AY ANA      

Bir zalim eline düştüm ağlarım  

Ne durarsan ağlasana gözlerim  

                  Viran oldu gitti gönül bağlarım  

Ne durarsan ağlasan gözlerim  

 

Neler geldi bu çileli başıma  

Zehir kattı ekmeğime aşıma  

Ecel olmuş düşmüş benim peşime  

Ne durarsan ağlasana gözlerim  

           

Arif Gülcaniyim halim kalmadı 

O vefasız derde dermen olmadı 

Sevinesin yarim halim kalmadı  
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Ne durarsan ağlasana gözlerim  

 

AĞLASNA GÜZLERİM 

Gurbet elde ayrı kaldım ağların  

Ne olur gelesin son çağımda ay ana 

Viran oldu bülbül öten bağlarım 

Ne olur gelesin son çağımda ay ana  

                

Feleğin işine aklım ermiyor  

Akan göz yaşımı kimse silmiyor  

Gözlerim yollarda hala gelmiyor 

Ne olar gelesin son çağımda ay ana       

    

Arif Gülcaniyim halim kalmadı  

Kırıldı kanadım kolum kalmadı 

Tükendi menzilim yolum kalmadı 

Ne olur gelesin son çağımda ay an 

 

GURBET  

Gurbet beni içten içe dağladı  

Bu garip halimi gören ağladı   

Dostlarım çekildi halim sormadı  

Bu acıya sebep olanım gelsin  
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Koyun olan kuzusunu arzular  

Garip olan gurbet elde sızlar  

Gözlerimde akan yaşlar süzülür  

Bu acıya sebep olanım gelsin  

     

Arif Gülcani’yim neden gülmedim  

Dost dediğim yılan imiş bilmedim 

Derde düşdüm hani niye gelmedin  

Bu acıya sebeb olanım gelsin  

       

VATAN 

Benim vatanım şehit yurdudur   

Yenemezler yenilmez benim vatanım 

Mehmetçiğim vatan kurdudur  

Bölemezler bölünmez benim vatanım  

 

Kimse bölemez güzel vatanı  

Tarihlerden gelir ata destanı   

Güzel bayrağımın güzel şanı 

Bölemezler bölünmez benim vatanım  

 

Benim vatanımın bükülmez bileği  
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Dayım ayaktadır sökülmez direği 

Askerim geziyor dere tepeyi  

Yenemezler yenilmez benim vatanım  

 

Arif Gülcaniyim doğru söylerim  

Vatanı satanı gözden silerim  

Sazımla sözümle yine söylerim  

Yenemezler yenilmez benim vatanım  

ZAMAN  

Ola dünya mı değişti yoksa insan mı  

Kız ana tanımaz oğul babayı  

Görmez oldular helal sofrayı  

Zaman mı değişti anlayamadık  

 

Kaynayıp coşmuyor artık kazanlar 

Durmuyor artık ol ezanlar  

Biri biribin kuyusunu kazanlar  

Dostlar mı değişti anlayamadık  

 

Arif Gülcani’yim boş söz söyleme  

Haktan başkasına sakın eğilme 

Helali bırakıp haramı yeme  

Lezzet mi değişti anlayamadık 
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ÂŞIK ARİF TELLİOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                            Fuat AKŞİT∗∗∗∗ 

Özet 
Biz bu makalede Kars’lı Âşık Arif Tellioğlu’nun hayatını, mahlasını, sanatını 

şiirlerinden yola çıkarak örneklerle verdik. Âşıklık edebiyatı geleneği içinde yetişmiş olan 

Arif Tellioğlu’nun şiirlerini inceleyerek bu şiirlerinde vermiş olduğu mesajları, işlemiş olduğu 

konuları, şiir türlerini, sanatını, üslubunu inceleyerek örneklerle verdik. 

  Anahtar Kelimeler: 

 Halk âşığı, âşıklık geleneği, Kars’lı âşık, Mahlas alma, Arif Tellioğlu. 

 1. Hayatı 
 Âşık Arif Tellioğlu, 10.07.1960 tarihinde Kars’ın Arpaçay ilçesinin Telek köyü’nde 

dünyaya gelmiştir. Babasının adı Alişan, annesinin adı Telli Hanımdır. Aşığın babası 

değirmen ustası, annesi ise ev hanımıdır. Âşık Arif Tellioğlu altı çocuklu ailenin beşinci 

çocuğudur. Âşık ilkokulu kendi köyü olan Telek’te bitirir. İmkânlarının olmamasından dolayı 

tahsiline devam etmez, köyde babasına yardım eder. 

 Tellioğlu daha 15-16 yaşlarında iken bibisinin kızına (halakızı) âşık olur. Birbirlerini 

çok severler ve âşık, bibisinin kızı olan Leyla’yı kaçırır. Durumu duyan kızın ailesi buna karşı 

çıkar ve yaşlarının küçük olması nedeniyle mahkeme kararı ile kızı geri alırlar. Âşık Arif 

Tellioğlu da kız kaçırmaktan cezaevine girer. Tellioğlu altı ay cezaevinde kalır. Cezası 

bittikten sonra istediyse de kızı alamaz çünkü maddi durumlarının kötü olmasından dolayı 

kızı kendisine vermezler. Bunun üzerine âşık Arif Tellioğlu özellikle bu dönemde kendini 

daha çok şiire verir. Belli bir dönem bu aşk acısıyla yanıp tutuşan âşık 1980 yılında vatani 

görevini yapmak için askere gider. Acemi birliğini Malatya da,   usta birliğini de Erzurum da 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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şoför olarak yapar. 1982 yılında askerliğini bitiren Tellioğlu köyüne döner, bir müddet 

babasına yardım eder. 1988 yılında ailesi ile birlikte Kars’ın Kaleiçi Mahallesine yerleşirler. 

Kars’a yerleşen âşık bir akrabasının vasıtasıyla Kars’ta âşıklar kahvesi olarak bilinen Murat 

Çobanoğlu Kahvesi’ne gelir. Burada âşık Murat Çobanoğlu ile tanışır ve Çobanoğlu’nun 

yanında çırak olarak çalıp söylemeye başlar. 

 Âşık Arif Tellioğlu’nun ustası ünlü âşık ve aynı zamanda devlet sanatçısı olan Murat 

Çobanoğludur. Murat Çobanoğlu’nun asıl soyadı Çobanlar’dır. Murat Çobanoğlu 1940’ta 

Kars’ın İstasyon Mahallesinde doğmuştur. Babası, Âşık Şenlik’in çıraklarından Âşık 

Gülistan’dır. Kars’ta “Çobaoğlu Halk Ozanları Kahvesi’ni” işleten Çobanoğlu birçok aşığı 

yetiştirmiştir. Bunlardan bir tanesi de Arif  Tellioğludur. 

 İkinci evliliğini Nevin Hanımla yapan Aşık Arif Tellioğlu’nun bu evlilikten iki kızı bir 

de oğlu vardır. Âşık Tellioğlu hala da Kars’ın Kaleiçi mahallesinde oturmaktadır. 

 

 2. Sanatı 
 

 Âşık Arif Tellioğlu ilkokul mezunudur. Daha çocukluk yıllarında iken köye gelen 

âşıklardan etkilenmiş ve bu yeteneğe merak salmıştır. Âşığa ilk sazını annesi Telli Hanım 

almıştır. Âşıklık geleneğinde rüya görme ya da bade içme olayının önemli bir yeri vardır. 

Âşık Arif Tellioğluna baktığımızda böyle bir durum söz konusu değildir. Yani Âşık Arif 

Tellioğlu’nda rüya görme ya da bade içme olayı gerçekleşmemiştir. Tellioğlu usta-çırak 

ilişkisiyle bu geleneği öğrenmiş ve sürdürmüştür. Köylerine gelen âşıklara karşı bir hayranlığı 

olan Tellioğlu bu geleneğe merak salmış annesine saz aldırarak bu geleneğe olan sempatisini 

daha da ilerletmiştir. Âşık daha on dört yaşlarında iken saz çalmasını öğrenir. Kars merkeze 

yerleştikleri zamanda Âşık Murat Çobanoğlu ile tanışır ve Çobanoğlu’nun yanında çırak 

olarak çalmaya başlar. 

 Âşık Arif Tellioğlu’nun âşık olmasında önemli iki etken rol oynar. Birinci etken daha 

küçük yaşlarında iken köylerine gelen âşıklardan etkilenmesi bunlara karşı bir hayranlık 

beslemesi, ikincisi ise bibi kızına (hala kızı) olan aşkı. Özellikle ikinci neden aşığın bu 

meslekte, bu gelenekte kendini çok iyi göstermesine zemin hazırlamıştır. Daha on dört, on beş 

yaşlarında iken bibisinin kızına (hala kızı) âşık olur. Birbirlerini çok severler ve âşık Tellioğlu 

bibisinin kızı Leyla’yı kaçırır. Fakat daha yaşlarının küçük olmasından dolayı kızı 
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kendisinden alırlar. Bu süre içinde cezaevine de giren Tellioğlu bu ayrılığı bir türlü 

kabullenemez bir bohem dönemi içine girer. Cezaevinden çıktıktan sonra da bu bohem devam 

eder. Özelliklede bu dönem içinde âşık, aşk ve ayrılık temalarını işleyen çok güzel şiirler 

yazar. Sevdiği fakat alamadığı gençlik aşkı Leyla için duygularını bir dörtlükte şöyle dile 

getirmektedir. 

Zalim baban seni benden ayırdı 

Sebebi ne imiş sordun mu Leylam 

Sevdadan bey haber aşktan habersiz 

Çekilip kenarda durdun mu Leylam 

 Murat Çobanoğlu gibi usta bir aşığın yanında yetişmiş olan Arif Tellioğlu ustasından 

çok şey öğrendiğini söylemektedir. Özellikle ustasının sazından ve sözünden çok şey aldığını 

söyleyen Tellioğlu Murat Çobanoğlu’nun yeri dolmayacak bir âşık olduğunu söylemektedir. 

 Kendisi ilkokul mezunu olmasına rağmen çok iyi söz söyleyen Tellioğlu’nun en çok 

pişman olduğu nokta o zamanlar imkânlarının iyi olmamasından dolayı okumamış olmasıdır. 

Kendisi okumayı çok istediği halde imkânsızlıklar yüzünden okuyamayan Tellioğlu bunun 

sıkıntısını günlük hayatta ve âşıklık geleneğinde çektiğini söylemektedir. Yani okuyan insanın 

daha çok kelime kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Tellioğlu bu kelime sayısının fazla 

olmasının sanata da çok büyük katkısının olduğunu söylemektedir. 

 3. Mahlası 
 

 Âşıklık geleneğinde mahlasın çok önemli bir yeri vardır. Âşık edebiyatına 

baktığımızda âşık edebiyatı şairlerinin hemen hepsinin mahlas kullandığını görmekteyiz. 

Fuzuli’nin adı Mehmet Süleyman, Dertli’nin adı İbrahim’dir. Âşık Arif Tellioğlu’nunda 

soyadı Çiftçi’dir. Fakat mahlası Tellioğlu’dur. Âşık Arif Tellioğlu’na mahlasınızı nasıl ya da 

kimden aldınız sorusuna cevap olarak şunları alıyoruz. 

 “Köyde ekmek tandırı yapan annem bu tandırları satarak aile ekonomisinde katkıda 

bulunurdu. Ben köyümüze gelen âşıklardan çok etkileniyordum o yüzden annemden bana saz 

almasını istedim. Sağ olsun annemde beni kırmayıp bana ilk sazımı aldı. O gün bugündür 

bana ilk sazımı alan ve bu geleneğin içinde yer almamı sağlayan annemin adını mahlas olarak 

seçtim kendime” şeklinde açıklama yapmıştır. Annesi aşığa ilk sazını aldığında âşık henüz 14-
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15 yaşlarında imiş işte bu yaşlarda saz çalmasını öğrenen Âşık Arif Tellioğlu, annesi Telli 

Hanımın adını mahlas olarak kullanmıştır. 

 Âşık edebiyatına baktığımızda hemen her âşık şiirinin son dörtlüğünde mahlasını 

kullanmıştır. Aslında bu mahlas kullanma olayı bir gelenektir. Âşık Arif Tellioğlu’da bu 

geleneğin gereği şiirlerinin son dörtlüğünde mahlasını kullanmıştır. Örnek: 

 Telloğlu der ki yüzüm gülmedi 

 Kardeşlerim göz  yaşımı silmedi 

 Ne geldim ne gittim kimse bilmedi 

 Arada Arif’i bul anam anam 

 

 4. Şiirleri 
 

 Âşık Arif Tellioğlu bütün şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. Ayrıca bütün şiirlerinde 

başlık kullanmıştır. Şiirlerindeki başlıklar genellikle şiirin konusuna yakın başlıklardır. Yani 

şiirlerin başlıklarına bakarak konusunu kolayca tahmin edebiliriz. Arif Tellioğlu’nun dili sade 

ve anlaşılır bir dildir. Fakat konuşmasında ve şiirlerinde Kars’ın ağız özelliklerine rastlamak 

mümkündür. Genelde “a ve e” seslerini çok kullanmıştır. Örnek; gelerem, severek şeklinde. 

Şiirlerinde Kars’ın yöresel ağzından kelimeler bulmak mümkündür. Örneğin; bibin kızı 

Tellioğlu’nun şiirlerinde çok geçmektedir. Bibin kızı aslında hala kızı demektir. Ama âşık 

şiirlerinde hala kızı değil de hep bibin kızı sözcüğünü kullanmıştır.  

 Âşık Arif Tellioğlu şiirlerinde ağırlıklı olarak tam kafiye kullanmıştır. Yarım ve 

zengin kafiye ile yazılmış şiirleri de vardır. Hecenin en çok sekizli ve on birli kalıplarını 

kullanmıştır. Şiirlerinin çoğunun kafiye örgüsü; abab, dddb koşma nazım şekli ile yazılmıştır. 

Koşmanın dışında ağıt ve divanda yazmıştır. Aşığın üslubunda yetiştiği çevrenin etkisini 

görmek mümkündür. Tellioğlu şiirlerinde kafiyeye çok dikkat etmiştir. Şiirleri en çok 3 ve 4 

dörtlükten oluşmaktadır. Bunların dışında 5, 6 ve 7 dörtlükten oluşan şiirleri de vardır. 
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 5. Şiirlerin Konusu 
 

 Âşık Arif Tellioğlu’nun şiirlerinde aşk, ayrılık, sevgi, toplumsal yergi, sosyal-kültürel 

hayattaki bozukluklar, yoksulluk, zamandan şikâyet, aşktan ve sevgiden şikâyet, anne baba 

değeri, kıymetin dünyanın faniliği, felekten yakınma, Allah ve Peygamber sevgisi, gençlik, 

ihtiyarlık, kadir kıymet, ölüm vb. konular işlemiştir. Çoğu şiirlerinde istek ve sıkıntılarını dile 

getirmiştir, zaman ve ahlakın bozulmasından yakınmıştır. Özellikle sevdiği bibin kızı Leyla 

için yazdığı şiirlerde aşığın bu aşktan çok çektiğini anlıyoruz. Bu dönemde çekmiş olduğu 

sıkıntıları şöyle dile getirmektedir;  

Arif Tellioğlu nidecek varı 

Gülmek çok amma ağlasın barı 

Yalvardım Allah’a istedim yâri 

Ellerim duada kaldı geceler 

 Aşk, sevgi ve ayrılık konularının dışında da pek çok şiir yazmıştır. Çevresinde olan 

sosyal ve toplumsal olaylara duyarsız kalmamıştır. Kendi üzüntü ve sıkıntılarının yanında 

çevresindekilerin ve halkının da sıkıntılarını şiirlerine konu etmiştir. Örneğin; Döne isminde 

genç bir kadının cinnet geçiren bir komşusu tarafından öldürülmesi üzerine aşık bu ağıtı 

yazmıştır.  

Komşular yığıldı geldi perişan 

Üç oğlu iki kızı kaldı perişan 

Ağladı göz yaşın sildi perişan 

Bozuldu gerdan da teli dönenin 

 Âşık Arif Tellioğlu dünyanın faniliğinden ve feleğin dönekliğinden çok yakınmış bunu 

çoğu zaman şiirlerine de konu etmiştir. Yine Tellioğlu ayrılıklardan, sevdalardan şikâyet 

etmektedir. Bu konuların yanında özellikle anne ve baba değerini, kadir ve kıymetini bilme 

konusunda zamane gençlerine öğütte bulunmaktadır. Kendi annesine yazmış olduğu aşağıdaki 

şiirde ne yapılsa da anne hakkının ödenmeyeceğini çok iyi bir şekilde işlemiştir. Örnek; 

Kabul et de yollarına öleyim 
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Cenneti alede hürü meleğim 

Hürmetini ödemektir dileğim 

Olaydım kapında kul anam anam 

 Âşık Arif Tellioğlu ustası Murat Çobanoğlu’nun ölümü üzerine çok üzülür Çobanoğlu 

gibi usta bir aşığın bir daha çok zor yetişeceğini söylemiştir. Birlikte yirmi yıl çalıp söylediği 

ustası Murat Çobanoğlu’nun ölümü üzerine yazmış olduğu bir şiirde duygularını şöyle ifade 

etmektedir. 

Nice engelleri aştın 

Kaynadın etrafa taştın 

Gurbet eli çok dolaştın 

Yolun yaslı Çobanoğlu 

 Hemen her konuda şiir yazmış olan Âşık Arif Tellioğlu şiirlerinde en çok aşkı 

işlemiştir. Ama özellikle üstünde durmuş olduğu yani çoğu şiirinde ele almış olduğu aşk 

maddi aşktır. Tellioğlu dediğimiz gibi küçük yaşlarda yaşamış olduğu aşk yüzünden daha 

doğrusu âşık olduğu bibisinin kızı Leyla’yı kaçırma yüzünden cezaevine girmişti. Özellikle 

bu dönem şiirlerinin konusu gençlik aşkı Leyla’dır. Aşığın şiirlerini incelediğimizde 

gerçekten Leyla isminde yazılmış çok şiire rastlamaktayız. 

 Âşık Arif Tellioğlu’nun âşıklık geleneğinde en çok yakındığı şey ise  bazı âşıkların ya 

da eline saz alıp ben aşığım diyen şahısların şiirde kafiyeyi oluşturma çabasına bağlı olarak 

şiirde anlamı yok etmesidir. Sırf kafiyeyi denk getirmek için çoğu aşığın ya da kendini âşık 

sayanların buna bağlı olarak şiirde anlamı yok etmesidir. Arif Tellioğlu şiirde konunun, 

işlenen temanın önemli olduğuna işaret ederek bu güzelim anlamı kafiye pahasına 

öldürmemek gerektiğini söylemektedir. Şiirde özellikle de âşıklık geleneği şiirinde şekilsel 

özelliklerin önemli olduğunu vurgulayan âşık, bu şekilselliği oluşturalım ancak muhteva 

özelliğinin de önemli olduğunu unutmayalım der. Âşık özellikle şiirde işlenen tema ve bu 

temanın vermek istediği mesajı çok önemli bulmaktadır. Kısacası şiir, onu okuyana çoğu şeyi 

aşılamalıdır görüşünü savunmaktadır. 
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6. Eserleri Ve İşlediği Konular 
 

 Birçok yarışmaya katılan Âşık Arif Ttellioğlu ilk ödülünü daha çok genç yaşta iken 

23.12.1982 tarihinde Ardahan’ın Çıldır ilçesinde katıldığı birinci Âşık Şenlik’i anma 

gecesinde almıştır. Daha sonra birçok yarışmaya katılan âşık çeşitli ödüller, madalyalar 

teşekkür ve takdir belgelerini almıştır. 

 Kars’ta 4-5-6 Mayıs 2007 tarihleri arasında yapılan “Türkiye Murat Çobanoğlu III. 

Âşıklar yarışmasına katılmış atışma dalında” Yunus Emre Jüri özel ödülünü almıştır. Bu 

yarışmada birinciliği elde etmiştir. 

 Yine Ardahan belediyesi ve Ardahan Üniversitesi’nin 5 Haziran 2010 tarihinde 

birlikte düzenlemiş oldukları “Yaşayan Kültür Hazinesi Âşık Şeref Taşlıova” sempozyumuna 

katılmış ve teşekkür belgesi almıştır. 16-17 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen 

“Edirne’den Kars’a Etimesgut Âşıklar Şölenine” katılmış katkılarından dolayı teşekkür 

belgesi almıştır.  

 Âşık Arif tellioğlu katıldığı birçok yarışmada teşekkür, takdir belgesi ve pek çok ödül 

almıştır. Ayrıca katılmış olduğu yarışmalarda çeşitli madalyalarda almıştır. Almış olduğu 

madalyalardan bazıları şunlardır. 

Karakoyunlu II. Nevruz şenliklerinde madalya almıştır. (1958) 

Ardahan Çıldır ilçesi Yakınsu Kasabası belediyesinde 22 Ekim 1983 tarihinde Âşık Şenlik’i 

anma tanıtma gecesinde madalya almıştır. 

Ailesi ile birlikte Kars merkeze yerleştikten sonra Âşık Murat Çobanoğlu’nun yanında 

çalışan Arif Tellioğlu ustası Murat Çobanoğlu’nun sazından ve sözünden çok etkilenmiştir. 

İlk başlarda ustası ile katıldığı yarışmalarda ustasının sözlerini söylemiş daha sonraki 

zamanlarda kendi sözleriyle doğaçlama yapmıştır. Bu âşıklık geleneğinin en ince ayrıntılarını 

ustası Murat Çobanoğlu’ndan öğrenmiştir. Ustası Murat Çobanoğlu ile birlikte şehir içi ve 

şehir dışında birçok yarışmaya, sempozyuma, panayıra ve televizyon programına katılmıştır. 

Meltem Tv, Vatan Tv, Mesaj Tv bunlar Âşık Arif Tellioğlu’nun ustası Murat Çobanoğlu ile 

katıldığı başlıca televizyon kanallarıdır. Yaklaşık 20 yıl boyunca Murat Çobanoğlu ile birlikte 

çalışmıştır. Bursa da Erzurumlu Âşık Reyhanî’nin adına açılan parkın açılışına çağrılan Âşık 

Arif Tellioğlu bu açılışta Âşık Reyhanî ile tanışır. Âşık Reyhanî o zamanlar 60 yaşlarındadır. 

Sahneye davet edilen ve şiir söyleyen saz çalan Reyhanî, Tellioğlu’nu etkilemiştir. Tellioğlu 

âşık Reyhanî’yi zevkle dinlemiş sözünden etkilenmiştir. 
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Şehir dışında birçok etkinliğe davet edilen Arif Tellioğlu elinden geldikçe bu 

programlara katılmıştır. Artvin, Ankara, Ardahan, Bursa, Iğdır gibi birçok şehirde 

sempozyumlara katılmıştır. Yine Iğdır da Nevruz şenliklerine katılmıştır. Birçok âşıkla da 

atışması (doğaçlama) olan Âşık Arif Tellioğlu’nun Kars’ın Selim ilçesinin Baykara köyünden 

olan âşık Rüstem Alyansoğlu ile atışması vardır. Murat Çobanoğlu ile birlikte Kars’ın 

Arpaçay ilçesinin Atçılar köyü, Polatlı köyü ve Vanaza köyünde atışması vardır. Akşamları 

Çobanoğlu kahvesinde düzenlenen yarışmalara katılır her gece orada türkü havalarını 

söylerdi. Böyle bir ortamda yetişen Âşık Arif Tellioğlu aşk, sevgi ve ayrılık konuları dışında 

da pek çok şiir yazmıştır. 

Âşık Arif Tellioğlu âşıklık geleneğinde atışmanın (doğaçlama) önemli bir yeri 

olduğunu söylemektedir. Çalışmış olduğu Çobanoğlu kahvesinde her gece âşık atışmalarının 

olduğunu söyleyen Tellioğlu bizzat kendiside her gece bu atışmaları dinler ya da katılırmış. 

Bazen sırayla bazen de isteğe bağlı âşıkların bu kahvede atışmaya katıldıklarını 

söylemektedir. Kendiside çoğu zaman burada başka âşıklarla atışmıştır. Âşık Arif Tellioğlu 

ilk başlarda usta malı şiirleri söylediğini daha sonraları bu atışmalara kendi şiirleri ile 

katıldığını söylemektedir. Ustası Murat Çobanoğlu ile katılmış olduğu düğün, şenlik, 

sempozyum ya da panayırlarda ustasının şiirlerini söylediğini, bana cevap olarak da ustası 

Murat Çobanoğlu’nun doğaçlama yaptığını ifade etmektedir. 

Kars belediyesi başkanlığına 6-7-8 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen “I. Âşıklar 

Programında” madalya almıştır. 

5. Uluslar arası Kars âşıklar bayramı 7-8-9 2010 tarihinde madalya almıştır. Âşık Arif 

Tellioğlu’nun katıldığı daha birçok yarışma ve bu yarışmalarda aldığı ödüller vardır. Ayrıca 

Tellioğlu’nun basılmış yaklaşık on dört tane ses kaseti vardır. Bu kasetlerinde şiirlerini saz 

eşliğinde çalıp söylemiştir. Birçok internet sayfasında aşığın katılmış olduğu videoları 

bulunmaktadır. Kafkas Üniversitesinde düzenlenen birçok sempozyuma davet edilmiş ve 

katılmıştır. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
GİDEN 

Gözlerim kaldı yollarda 

Ne gelen var nede giden 

Hasretlik deldi sinemi 

Ne gelen var ne de giden 

   

Acıları çeken bilir 

Acı sözü yutan bilir 

Gurbet elde yatan bilir 

Ne gelen var ne de giden 

 

Arif kirpik değer kaşa 

Yazılanlar gelir başa  

Kara bağrım döndü taşa 

Ne gelen var ne de giden 

 

BİZİM KÖYÜN 

 

Ovasında kazlar öter 

Seyranı hoş bizim köyün 

Sular akar sahra geniş 

Her yanı boş bizim köyün 

 

Anlatayım yavaş yavaş 

Gönüller etmesin telaş 

Arpaçay’a yakın gardaş 

Zamanı hoş bizim köyün 

 

Arif der ki alın teri 

Ömür geçer yarı yarı 

İsmi Telek güzel yeri 

Lisanı hoş bizim köyün 

 

GELDİ 

 

Bağban olup taze fidan bitirdim 

Bağım viran oldu gül kara geldi 

Hem canımı hem yavrumu itirdim 

Soğudu ocağım kül kara geldi 

 

Nerden düştük kardeş biz bu azara 

Tabipsiz dermansız eylenmez yara 

Felek davetiye yazmış mezara 

Mektubun üstünde pul kara geldi 
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Yüreklere düştü ateş izleri 

Kayıp olduk yasa koyduk sizleri 

Yavrulu babalı aldı bizleri 

Coştu Kızılırmak sel kara geldi 

 

Cengizin acısı kalbi dağladı 

Eşi filiz karaları bağladı 

Arif bu destana eller ağladı 

Sazın figan etti tel kara geldi 

 

 ANAM ANAM 

 

Gönlümün sultanı başımın tacı 

Biçilmez kıymetin bil anam anam 

Her mevsimde hasretini çekerim 

Sevgi bahcesinde gül anam anam 

 

Kabul ette yollarında öleyim 

Cenneti alede hürü meleğim 

Hürmetini ödemektir dileyim 

Olaydım kapında kul anam anam  

 

Tellioğlu derki yüzüm gülmedi 

Kardeşlerim göz yaşımı silmedi 

Ne geldim ne gittim kimse bilmedi 

Arada Arifi bul anam anam 
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ÂŞIK AYHAN ŞİMŞEKOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                          Nejla Ataş ∗∗∗∗ 

     Özet 
     Bu makalede Kars Arpaçaylı Âşık Ayhan Şimşekoğlu’nun hayatı, sanatı ve şiirleri 

hakkında bilgi verilmiş ve bunlarla ilgili örnekler sunulmuştur. Günümüz âşıklarından olan 

Ayhan Şimşekoğlu âşık edebiyatı tarzında yazdığı şiirleriyle birlikte kahramanlık, ölüm, 

geçim sıkıntısından yakınma gibi birçok konuda geniş bir yelpaze içinde şiirler kaleme 

almıştır. 

     Âşık Ayhan Şimşekoğlu Kars’ın yerel ve etnik yapısı içinde önemli bir yeri olan 

Terekeme Türklerindendir. Bundan dolayı kullandığı dil özelliklerini başarıyla kullanmıştır ve 

şiirlerini bu dil özellikleriyle oluşturmuştur. 

 

1. Hayatı 
 

      Âşık Ayhan Şimşekoğlu Kars’ın Arpaçay ilçesinde 20.10.1973 tarihinde dünyaya 

gelmiştir. Babası Orhan Şimşekoğlu annesi Gülyağdı Şimşekoğlu’dur. 8 çocuklu bir ailenin 

ikinci çocuğudur. 3 erkek ve 4 kız kardeşi vardır. Âşık Ayhan Şimşekoğlu anne ve babasıyla 

birlikte yaşamaktadır. 

     Âşık Ayhan Şimşekoğlu ilkokul mezunudur. Maddi yetersizliklerden dolayı öğrenim 

hayatına devam edememiştir. Çocukluğu köyde geçen Şimşekoğlu fakir bir ailenin 

çocuğudur. Her köylü çocuğu gibi top oynamış, çobanlık yapmış, tarlada çalışmıştır. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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    Vatani görevini 1994-1996 yılları arasında Elazığ’a bağlı Palu ilçesinin Gökdere 

Jandarma Karakolunda Piyade 120’lik göreviyle yapmıştır. Askerlikten önce köyünde 

çobanlık ve çiftçilik yapan Şimşekoğlu 17–18 yaşlarında saz çalmak için bazı ustalardan saz 

dersi almaya başlamış düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlara katılmış, bir yıl da 

İstanbul’da gurbet hayatı yaşamıştır. 

    Askere gitmeden önce 8 yıl boyunca bir kız seven Şimşekoğlu, kızın kanser 

hastalığından dolayı vefatından uzun bir süre sonra gittiği bir düğünde, ölen sevgilisine 

benzeyen başka bir kıza birini aracı olarak gönderir ve ardından görücü gönderip o kızı istetir 

ve bir süre sonra onunla evlenir. Bu evlilikten Gamze adlı bir kızı ve Fatih adında bir oğlu 

olur. Âşık Ayhan Şimşekoğlu şu anda da hayatını çiftçilik ve ticaret yaparak ayrıca âşıklık 

sanatını icra ettirerek kazanmaktadır. 

    Köy hayatının yarattığı zor yaşam şartları birçok imkândan kısıtlı faydalanmaya sebep 

olduğundan dolayı Âşık Ayhan Şimşekoğlu da bu yaşam şartları içerisinde sanatını icra 

etmiştir. Bu zor şartlar bile ondaki âşıklık arzusuna engel olamamış aksine sanatını daha çok 

geliştirmesine katkısı olmuştur. Kars’taki birçok âşık Ayhan Şimşekoğlu ile aynı şartlar 

altında sanatlarını devam ettirmiş ve birçok güzel şiir örneği sunmuşlardır. Bu şartlar âşıkların 

şiirlerinde doğa olayları, kırsal çevre insanının yaşadığı sıkıntılar gibi genel konuların 

işlemesine sebep olmuştur. 

   Âşıklık geleneği his unsuruna dayanır. Âşık Ayhan Şimşekoğlu da Doğu kültürü 

içerisinde büyümüştür. Bu kültür ona duygusal anlamda çok şey kazandırmıştır. Sanatındaki 

konu zenginliği de bu duygusal yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Halk dilini ustaca kullanmış 

ve dili adeta kendi geleneğine göre işlemiştir. 

 

2. Sanatı 
 

   Âşıklığa ilk olarak 1990 yılından bu yana amcası ve aynı zamanda ustası olan Sabri 

Şimşekoğlu’ndan esinlenerek ve onun meclislerine katılarak başlamıştır. Şimşekoğlu aynı 

zamanda yaşadığı aşk acısından ve doğaya, insanlara olan sevgisinden dolayı şiirlerini tellere 

dökmüştür. 
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   Şimşekoğlu’nu âşıklığa başlatan önemli unsurlardan biri de sahip olduğu geniş 

kültürdür. Kendisini de bu kültürün bir devam ettiricisi, yaratıcısı olarak görmüş ve kendisini 

bu yönde geliştirmiştir. Birçok şiiri olan Şimşekoğlu ilk şiirini ustası Sabri Şimşekoğlu’nun 

ölümünden sonra duyduğu derin üzüntünün ruh haliyle yazmıştır. Aşağıda bu şiirden bir 

dörtlük gösterilmiştir: 

Çok derde ortaktın gam hanesinde 

Şeyda bülbül sendin gül hanesinde 

Ayhan Şimşekoğlu el binasında 

Yürek yara ciyer kandı ay Sabri 

  Şimşekoğlu Şenlik Baba, Sümmani Usta, İlhami Demir, Âşık Reyhanî, Şeref Taşlıova 

gibi usta âşıklardan etkilenmiştir. 

  Âşık Şimşekoğlu rüyasında bade içmediğini fakat rüyasında Azaplı Mikail’le birçok 

sohbetlerinin olduğundan bahseder. Ayrıca Sabri Şimşekoğlu’yla çok rüya tabirinin 

olduğundan bahsetmektedir. Ustası olan Sabri Şimşekoğlu’yla rüyalarında girdiği çeşitli 

sohbetler onun sanatının oluşması ve şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Kendisine 

göre en büyük gece saydığı gecenin Şenlik babanın 12 telli sazını çaldığı gece olduğunu 

söyler. Bu olaylar da sanatı açısından önemli olaylardır. 

  Âşıklık geleneğine baktığımızda âşıkların çeşitli ortam ve yöntemlerde yetiştikleri 

görülmektedir. Bunlar: 

a) Çırak olarak âşıklığa ulaşma 

b) Sazlı sözlü ortamda bulunarak âşık olma 

c) Rüya sonrası âşık olma(Bade içme) 

d) Manevi etki sonucu âşık olma 

e) Dert ve sevda nedeniyle âşık olma 

f) Diğer sebeplerle âşık olma 
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 Çırak olarak âşık olma aslında doğrudan âşıklık için bir başlama nedeni değil âşıklığa 

başladıktan sonra oluşan dönemdir. Bu dönem usta olabilmek için gerekli olan 

aşamalardandır. Sıradan kişiler çırak alınmaz. Saza-söze yakınlığı olan hevesli gençler çırak 

alınıp olgunlaştırılır. 

 Usta-çırak ilişkisinde yetişen Âşık Ayhan Şimşekoğlu’nun ustası amcası Sabri 

Şimşekoğlu’dur. Çok büyük bir usta olan Sabri Şimşekoğlu Kars ili içerisinde önemli usta 

âşıklarındandır.1986 yılında İstanbul Sarayköy’de Âşıklar Kültür Evi’ni açtı ve bu kültürü 

orada devam ettirdi. Âşık Sabri Şimşekoğlu 72 makamı ustalıkla okumuş önemli 

âşıklardandır.(Bozlak, Avşar türküleri, Köroğlu’nun türküleri gibi)Âşık Sabri Şimşekoğlu’nun 

ayrıca piyasada 14 kaseti bulunmaktadır. Sabri Şimşekoğlu Kars’ta birçok düğün, nişan, 

sünnet gibi davetlere iştirak etmiş ve bu ortamlarda da sanatını ustaca icra etmiştir. 

  Bizim makalemizde sanatını ve hayatını işlediğimiz Ayhan Şimşekoğlu ise amcası ve 

ustası olan Sabri Şimşekoğlu’nun 1990 yılında ölümünden sonra bu sanatı devam ettirmeye 

çalışırken yaşadığı sıkıntılardan bahsetmektedir.  Amcası Sabri Şimşekoğlu’nu bazı âşıkların 

çekemediğini ifade etmektedir. Bundan dolayı sanatını icra etmek için girdiği birçok mecliste 

çeşitli tepkiler gördüğünden bahsetmektedir. Ayrıca yine Kars’ta âşıklık geleneğini ustaca 

yaşatan âşıklardan olan Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu gibi birçok aşığın ustası olan Sabri 

Şimşekoğlu’nu çekemedikleri için kendisine çeşitli meclislerde eleştirilerde bulunulduğundan 

da bahsetmektedir. Ama kendisi tüm bu zorluklara rağmen bu sanatı yaşatmaya çalışmış ve 

bugüne kadar getirmiştir. 

  Saz çalmaya çocukluktan beri ilgisi olan Ayhan Şimşekoğlu çocuk yaşlarda çoban 

değneğini saz olarak kullanmıştır ve daha sonra evinde bulunan sazla uğraşarak saz çalmayı 

kendiliğinden öğrenmiştir. Kendisi de çırak yetiştirmiştir, âşık Ayhan Şimşekoğlu’nu çırak 

olarak yetiştirmiştir. 

  Âşık Ayhan Şimşekoğlu sanatını oluştururken en çok amcası ve ustası olan Sabri 

Şimşekoğlu’nun etkisinde kalmıştır.. Özellikle ustasının ölümü bu sanatın tamamen ona 

geçmesine neden olmuş böylece bu sanatı devam ettirmiştir. Ustası Sabri Şimşekoğlu’nun 

ölümü üzerine birçok şiirini bunu konu alarak oluşturmuştur. 

 Âşık Ayhan Şimşekoğlu bugün âşıklığa gösterilen ilginin azlığından şikâyet 

etmektedir. Halkın ilgisinin daha çok Avrupai şeylere kaydığını bunun da onlar açısından 
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üzücü bir durum olduğunu da anlatmaktadır. Artık âşıkların hor görüldüğünden ve belli bir 

kesim tarafından küçümsendiğinden de şikâyetçidir. Ayrıca bazı âşıkların siyasi olarak 

kullanıldığını ve onların değerinin bilinmediğini düşünür. Bunların en önemli örnekleri 

Abdullah Papur ve Yaşar Reyhanî gibi âşıklardır. Aşık Yaşar Reyhani Kars’ın Arpaçay 

ilçesinde Abdullah Papur ise Sivas’ın Zara ilçesinde hüküm yemişlerdir. Bu olaylar âşıkların 

değerinin bilinmediğini ve bazı kesimler tarafından kendi amaçları için kullanıldığını açık bir 

şekilde göstermektedir 

     

3. Mahlası 
 

 Mahlas, divan edebiyatında ve âşık edebiyatında sanatçının benimsediği, eserlerinde 

kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe bağlı 

bir kuraldır. 

 İslamiyet’ten sonraki metinlerde, Türk şairleri şiirlerinde ad ve mahlaslarını 

kullanırlar. Mahlas zamanla âşıkların asıl adlarını unutturur. Mahlaslar genellikle usta âşıklar 

tarafından verilir. Günümüzde âşıklık geleneği çok zayıfladığı için âşıklar genellikle 

mahlaslarını kendileri seçmişlerdir.2 

 Âşık Ayhan Şimşekoğlu soyadı olan Şimşekoğlu ve adı Ayhan’ı mahlas olarak 

kullanmıştır. Şimşekoğlu mahlası ustası Sabri Şimşekoğlu’nun vefatından sonra Âşık İsrafil 

Uzunkaya ve Mehmet Aktay tarafından kendisine verilmiştir. 

Şimşekoğlu birçok şirinde mahlaslarını kullanarak sanatını canlı tutmayı başarabilmiş 

sanatçılardandır. Bunu daha çok aşk konulu şiirlerinde gerçekleştirir. Mahlasının yer aldığı 

örnek bir beyit: 

Şimşekoğlu gönül yakın 

Sevda tarlalarına takıl 

Sevda olan başta akıl 

Her gün döne döne gezer 

                                                           
2 Doç.Dr. Artun Erman, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Kitabevi 2.Baskı, İstanbul, Eylül 2008 
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4. Şiirleri 
 

 Âşık Ayhan Şimşekoğlu bazı şiirlerinde işlediği konuya göre başlık kullanmıştır. 

Divan, tecnis, ağıt gibi şiirlerini başlık halinde yazmıştır. Şiirlerinde yarım ve tam kafiyeleri 

kullanmıştır. Âşık Ayhan Şimşekoğlu’nun şiirlerini hecenin değişik kalıplarıyla oluşturduğu 

göze çarpmaktadır. Şiirlerinde genel olarak 8’li, 11’li ve 15’li hece ölçüsünü kullanmıştır. 

Şiirlerinin konusunu en fazla ağıtlar, dini konular, sevda ve yoksulluk gibi konular teşkil 

etmektedir. Ayrıca Âşık Ayhan Şimşekoğlu şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şimşekoğlu 

şiirlerini genel olarak âşık tarzı şiir geleneğine uyarak mahlas kullanarak yazmıştır.           

Şimşekoğlu’nun şiirlerinde biçim bakımından da bir çeşitlilik vardır. 

    Aşığın şiirlerindeki dil özellikleri ve söyleyiş tarzının oluşmasında yaşadığı çevrenin 

ve kültürel yapılanmanın derin etkileri vardır. Âşık Ayhan Şimşekoğlu’nun köyde doğup 

büyüyen bir kişi olması onun sanatının şekillenmesinde çok önemli bir etki yapmıştır.   

Bilindiği üzere köy hayatındaki genel geçim kaynağı hayvancılık ya da çiftçiliktir. Âşık 

Şimşekoğlu’nun ailesi de hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan bir aile olmasından 

dolayı onun şiirlerinin genel temini de bu konular oluşturmuştur. Şimşekoğlu şiirlerini genel 

olarak 3-4 dörtlükten oluşanlar ağırlıkta olmak üzere oluşturmuştur. 

    En önemli ilham kaynağı olarak Şimşekoğlu, o anki ruh haliyle yaşadığı duygular ve 

bulunduğu ortamın ona yaşattığı duygusal yoğunluk olduğundan bahseder. Yaşadığı her şeyin 

(acı, üzüntü, mutluluk) ona, şiir oluştururken ilham kaynağı olabileceğinden bahseder. 

Şimşekoğlu köylerindeki kısıtlı yaşam şartlarının onun için ilham kaynağı olduğundan 

bahseder. Ama âşık bundan şikâyetçi değildir. Gazetenin olmaması, özellikle eskiden 

televizyonun, radyonun olmaması onu şiir söylemeye, sanatını yaşatmaya daha çok sevk 

etmiştir. Köylerindeki yaylalar onun için çok büyük bir ilham kaynağı olmuştur. 

    Ona göre âşık geçmişten bugüne kadar yaşanan olayları yaşatan kişidir. Âşıklık hiçbir 

zaman ölmez. Eskiden âşıklık radyo, televizyon ve gazetenin yerini tutmuştur ve bu şekilde 

yaşayıp günümüze ulaşmış bir gelenektir. Her ne kadar Batı’ya özentiden dolayı bugün biraz 

etkisini kaybetmiş olsa da âşıklık hiçbir zaman ölmeyecek ve hep yaşatılacaktır. 
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    Âşık Ayhan Şimşekoğlu bazı şiirlerini oluştururken iki dakikanın bile yeterli 

olabileceğinden bazen de belki on gün gibi bir zamanın yeterli olamayacağından bahseder.     

Kendisi ayrıca en önemli ilham kaynağının düğün meclisleri olduğundan da bahseder. 

 Şimşekoğlu’nun şiirlerinde işlediği aşk beşeri aşktır. Âşık sevgiliye duyduğu aşkı 

dizelere dökmüştür. Bu aşkı adeta mısralardaki, dizelerde yaşamış ve yaşatmıştır. Özellikle 

gençlik yıllarında aynı köyde bulunan âşık olduğu kız onun şiirlerindeki aşkın en önemli 

ilham kaynağı olmuştur. Bu konuda kaleme aldığı şiirden bir dörtlük şu şekildedir: 

Aşkın hüsnü hanı var göz önünde 

Bülbül şirin öter gülün yanında 

Keremin Arzusu var aslı handa 

Eyer yanacaksan külleri çevir 

    Âşıklık geleneğinde önemli olan başka bir durum da hikâye anlatımıdır. Âşık 

Şimşekoğlu da hikâye anlatmakta ve bir aşığı âşık yapan en önemli unsurun hikâye anlatımı 

olduğunu söyler. 

 Aşığın bildiği hikâyeleri de şöyle sıralayabiliriz: 

1.Setifşah Mihriban Sultan 

2.Sevdakarşah Suldar 

3.Âşık Şenlik’in Serencamları 

4.Dede Kasım 

5.Azaplı Mikail 

6.Sabri Şimşekoğlu 

7.Zulal Usta 

     Şenliklere, törenlere katılan Şimşekoğlu aynı zamanda radyo ve televizyon 

programlarına da katılmıştır. 
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    Âşık Şimşekoğlu’nun şiirleri dergi ve gazetelerde de yayınlanmıştır. Baycan Radyosu, 

Söz TV, İstanbul Âşıklar Programı, Kars FM Radyosu, Bursa Marmara TV, Ankara Âşıklar 

Meclisi TV ve Kars’ın yerel televizyonu olan Serhat TV’de programlara katılmıştır. Ayrıca 

Kars Ölçek gazetesinde şiirleri yayınlanmıştır. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

     Âşık Ayhan Şimşekoğlu’nun şiirlerinin konusunu genel olarak aşk, din, yoksulluk, 

toplumsal konular, vatan millet, zor yaşam şartları oluşturmaktadır. Bozulan dünya 

düzeninden şikâyet edip yerdiği şiirleri de vardır. Âşık Ayhan Şimşekoğlu en büyük ilham 

kaynağının amcası Sabri Şimşekoğlu olduğundan sürekli bahseder. 

    Aşığın şiirlerinin konusunu bunların dışında ağıtlar, hasretlik, ayrılık, halkın duygu ve 

düşünceleri oluşturur. Gurbet konusu onun şiirlerinde derinleşmiştir. Kahramanlık konulu 

şirinden bir dörtlük şöyledir: 

Şimşekoğlu vazgeçer mi huyundan? 

Her Türk Yavuz Fatihlerin soyundan 

Türk’e dost olmaz ki düşman beyinden 

Cihanda kahraman Türkoğlu Türk’tü 

      Yaşadığı çevre, toplumsal olaylar Ayhan Şimşekoğlu’nun şiirlerinde çok derin izler 

bırakmıştır. Çiftçilik mesleğini hala devam ettiren Şimşekoğlu geçim kaynağı olan ineği 

ölünce bundan dolayı duyduğu derin üzüntüyü şu dörtlüklerde dile getirmiştir: 

İneyin irengi kara 

İnek dayanamadı zara 

Çocuklar aç ben fukara 

İnek işi harap etti 
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6. Şiirlerindeki Dil Özellikleri 
 

      Âşık Şimşekoğlu yaşadığı çevrenin önemli dil özelliklerini de eserlerine yansıtmıştır. 

Âşık Ayhan Şimşekoğlu Kars ilinin yerel etnik yapısı içerisinde önemli bir kol teşkil eden 

Terekeme Türklerindendir. Şiirlerinde kullandığı dil özelliklerinden de bu durumu rahatça 

görebilmekteyiz. 

 Sade ve anlaşılır bir halk dili kullanmıştır. Bu dil özellikleriyle yazdığı bir şiirden bir 

dörtlük verecek olursak:   

Eleskerdir insana lakap takalar 

Fakir fukarıya yan yan bakalar 

Kimi işte seller vurar yıkalar 

Kamçıdan belinin çatı çıkıftı 

     Şimşekoğlu bazı kelimeleri halk ağzında yer aldığı şekilde kullanmıştır. 

Bir pınar misali aşkın gölüne 

Akışın canımı aldı ay gözel 

Gözel: güzel 

 

Ele bil yüreyim bin defa yandı 

Ay zalım yar seni görenmen sora 

Yüreyim: yüreğim 

Zalım: zalim 

 

Âşık Ayhan Şimşekoğlu şiirlerinde atasözü, deyim gibi unsurlardan yararlanmıştır 

    —Acın gönüllerde kaldı 

    —Ummana gark oldun 
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    —Yüreğim yandı 

    —Canımdan usandım 

   Atasözlerinden de şu şekilde yararlanmıştır: 

   —Koyun çoban istemezdi, dünya böyle kurt olmazsa 

 

    8. Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

   Âşık Ayhan Şimşekoğlu’nun pek fazla olmamakla birlikte Yıkıl Dünya (Harika Plak, 

2000) adlı bir albümü vardır.   Âşık Ayhan Şimşekoğlu hakkında daha önce yapılmış mevcut 

bir çalışma yoktur. 

 

      9.  Aldığı Ödüller 
 

    Şimşekoğlu’nun âşıklık geleneği içerisinde aldığı birçok ödül vardır: 

1. Âşık Ayhan Şimşekoğlu Kars Murat Çobanoğlu Birinci Âşıklar Bayramı atışma dalında    

birincilik ödülünü almıştır. 

2. Ankara Avaz TV’de 2010 Muamma Ödülü’nü almıştır. 

3. Âşıklar bayramında Üçüncü Uluslararası Pir Murat Çobanoğlu ve Âşık ŞenlikHikâyeli 

türkü dalında ödül almıştır. 

4. Muş’ta da Nevruz Bayramı ödülü almıştır. 

5. Bursa’da Marmara TV’de Âşıklar Programı Ödülünü almıştır. 

6. Ardahan’da Valilikte Kültüre Hizmet Ödülü almıştır. 

7. Dede Korkut Ödülü almıştır. 

8. Kültür Bakanlığı’nın verdiği Atışma Ödülü’nü kazanmıştır. 

9. Âşık Şenlik Gecesi’nde Geleneksel Âşıklar Makamı Ödülü almıştır.   
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
     

I 

Güller sinesinde ber hayat oldun 

Acın gönüllerde kaldı ay Sabri 

Arzumda kavuşmak bir niyet oldu 

Yarı kaldı sünnet, nişan ,toy Sabri 

                 

Bu kötü kaderin yaktı sinemi 

Ummana kork oldun yelkensiz gemi 

Her zaman Ahdarar dillerim seni 

Tamam oldu hafta, sene, ay Sabri 

 

Çok derde ortaktın gam hanesinde  

Şeyda bülbül sendin gül hanesinde  

Ayhan Şimşekoğlu el binasında  

Yürek yara ciyer kandı ay Sabri 

                 

II 

Benim sitemim var kötü kadere 

Gül besledim elin oldu duydun mu? 

Bıraktı tek etti vardı yad ellere 

Bir yar sevdim elin oldu duydun mu? 

 

Güman edemezsin elin kesine 

Şeyda bülbül bendim gül hevesine 

Bilmem gireyim im dünya yasına 

Bir sır verdi elin oldu duydun mu? 

 

Ayhan’ın gözleri ağlar amansız 

Bel bağlama sakın dünya gümansız 

İçerimden yandım köylü dumansız 

Ben ar tuttum elin oldu duydun mu? 

III 

 

Ürkek bir maral misali yüzüme 

Bakışın canımı aldı ay gözel 

Kudretten yaranıf kaşlar gözüm 

Nakışı canımı aldı ay gözel 

 

Nazar mı eyledin aşkın gölüne  

Neden meyil verdin yâdın birine 

Bir pınar misali aşkın gölüne 

Akışın canımı aldı ay gözel 
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Soruştum derdimi göl sanasına  

Aldı derdin meni dil manasınnan 

Kök alıf filizlen gül arasınnan 

Çıkışın canımı aldı ay gözel 

 

Sevda aldı Şimşekoğlu serini 

Bağrıma sapladın aşk hançerini 

Bir bakan da menim gönül evimi 

Yıkışın canımı aldı ay gözel 

                                        

IV 

Ele bil yüreyim bin defe yandı 

Ay zalım yar seni görenmen sora  

İki gözüm öz canımnan usandı 

Ben ellerden seni sorannan sora 

 

Tipi Müjgan kimi deldi sinemi 

Gözün baktı vallah böldü sinemi 

Sevda sicim kimi deldi sinemi 

Ay zalım yar seni görmen sora 

 

Taladın bağrımı oldun musallat 

Kesildi tagatım eyledim feryat 

Sen Şimşekoğluna gel olma musallat 

Oy zalım yar seni görennen sora 

 

V 

Bakanda süzüldü binbir yerinden  

Ağlama gözünde yaşa ne oldu? 

Saçların dağınık kirpik perişan 

Gözüyün üstünde kaşa ne oldu? 

 

Aşkımın bedeli senin ömrün mü? 

Keşke sevgin süzülseydi gönlüme 

Gidip siper oldun başka gönüle 

O bana gördüğün düşe ne oldu? 

 

Ayhan der ki gönül yarası nedir? 

Tek taraf sevginin manası nedir? 

Çekilmez bu aşkın kirası nedir? 

Git hoyrat insanla yaşa ne oldu? 
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BAHATTİN YILDIZOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 

Pınar Erdem∗ 

Özet 
Bu makalede Bahattin Yıldızoğlu’nun hayatı, sanatı ve şiirleri hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. Bugün hayatta olan âşıklarımızdan Bahattin Yıldızoğlu, âşıklık  geleneği 

içerisinde yetişmiş ve âşık edebiyatına önemli örnekler vermiştir. Şiirlerinde, âşk, tabiat, 

kahramanlık, din ve özellikle toplumu ilgilendiren konular  işlemesi dolayısıyla gerek 

bulunduğu toplum içerisinde gerekse de âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir.  

 Anahtar Kelimler: Bahattin Yıldızoğlu, Âşıklık Geleneği, 

1. Hayatı 
 

 Âşık Bahattin Yıldızoğlu, 1952 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinin Telek köyünde 

doğdu. Babası Mikail, annesi Kıymet’tir. Aslen Osmanlı Türkü olan Âşık Bahattin 

Yıldızoğlu, ilkokul öğrenimini Telek köyünde yaptı. Daha ilkokuldayken bir şeyler yazmaya, 

Kars yöresinin deyimiyle “serpeşmeye” başladı. Bazı sözleri söze ekleyerek, şiir vb. şeyler 

yazmaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra Kars’ın Arpaçay ilçesinde ortaokula devam etti. 

Ortaokulda iken artık yavaş yavaş bir şeyler yazmakla meşgul oldu. 1969 yılında henüz 17 

yaşında iken askere gitti. Yaşını büyüttüğünden askere erken gitmek zorunda kaldı. Askerden 

döndüğünde daha 19 yaşındaydı. Askerlikten sonra sazını eline alıp bazı düğünlere, 

toplantılara katılmak zorunda kaldı. Bir dönem İstanbul’a çalışmaya gitti. Gurbete gittiği ilk 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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gün eline sazını almış oldu. İstanbul’dan köyüne döndüğünde artık sazlı-sözlü bir âşık olarak 

dönmüştür.  

 Âşık Bahattin Yıldızoğlu, 1966 yılında, 14 yaşında iken evlendi. Carzi köyünden olan 

Kibar Hanım ile görücü usulü ile evlendi. Kibar Hanım’dan 3’ü erkek, 2’si kız olmak üzere 5 

çocuğu oldu. Şu anda 2 erkek çocuğu Avrupa’da yaşamaktadır. Bir kızı Kars’ta evlidir. 

Evliliğinden önce birtakım sorunları oldu. Kibar Hanım’dan önce bir sevdiğim olmuştur. 

Ancak babasının kendisinin haberi olmadan başka bir kız istemesi üzerine bazı kırgınlıklar 

yaşanmıştır. Özellikle haberi olmadan 14 yaşında evlendirilmek istenmiştir. Kendisi erken 

yaşta evlenmek istememiştir. Hatta hayatında yaptığı en büyük hata olarak gördüğü, annesini 

bu konuda incitmesi, onu kırması, aradan yıllar geçse de hala bir pişmanlık içinde olmasını 

engellememiştir. Ama eşiyle evlendikten sonra mutlu bir hayat sürmüştür. Bugün hala eşine 

olan bağlılığı devam etmektedir.  

 Bugün hala yaşamakta olan Âşık Bahattin Yıldızoğlu âşıklık geleneği içersinde birçok 

şiir yazdı. Farklı üniversitelerde düzenlenen programlarda yer aldı. Bazı yerlerde birinciliği 

oldu. Birtakım Şiirleri Kültür Bakanlığı tarafından arşive alındı.  

 

2.Sanatı 
 

 Âşık Bahattin Yıldızoğlu, ilkokul çağlarında iken âşıklığa ilk adımı atar. İlkokulda 

iken sözü söze ekleyerek, şiirsel şeyler yazmaya başlar. Ortaokul çağlarında artık bir şeyler 

yazdığını fark eder. Âşık Bahattin Yıldızoğlu, usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmiştir.Yani 

âşıklık geleneği içerisinde yetişmiştir. Yöresinde bulunan birçok doğu ozanından etkilenir. 

Bazı düğünlerde bulunan âşıkların kullandıkları “ayak” ya da uyakları takip ederek ve o 

ayağın da üstünü doldurup sonra ayağı uyar şekilde nazireler üretmeye başlar. Sonraki 

zamanlarda askere gider. Sazı  da  beraberinde askerliğe götürüp orada da çalmaya devam 

eder. Askerliğe ait, inanca ait, haksızlığa ait, yerine göre dünyanın yaşantısına ait, her konuda 

bir şeyler işlemeye çalışır. Âşık Bahattin Yıldızoğlu âşıklık hakkında şunları söyler: âşıklık, 

geleceğe, yaşadığı günü, nasıl yaşamış ise iyisiyle kötüsüyle bildirmektir. Âşık vardır yaşadığı 

günün anlamını bilmez, âşık vardır, yalnız der ki; bir güzele âşık olmak vardır. O güzele ait 

bir şeyler yazdım da zaman geçsin, hayır öyle değil, âşık yaşadığı o günü değerlendirecektir. 

Burada bir Fransız atasözü var: “Geçmişten ders almayan, bugün yaşamayı bilmeyen, yarına 
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ümitle bakamaz.” Yine Hz. Ali’nin bu konu hakkında çok önemli bir sözü var: İlim Çin’de 

bile olsa gidip alın.”der. 

 Askerlikten sonra Bahattin Yıldızoğlu bazı düğünlere, toplantılara katılır. Âşıklar 

acılara çok duyarlı olmalıdır. Âşıklarda, âşıklık geleneği içerisinde türlü ağıtlar, hatırlamalar, 

anma günleri vardır. Âşık kendisini bu gibi yerlerde geliştirip ilham alır. En iyi âşık, âşıklık 

geleneğinde her türde söyleyebilendir. Methiye, güzelleme, masal, hikaye, fıkravi ürünlerde 

yazabilmelidir. Âşıklarda da iyi ve kötü olan vardır. Bunu ancak toplum belirler. “Sen seni 

söyleme seni divan söyler” yerinde bir cümle olsa gerek. 

 Bahattin Yıldızoğlu, ilk olarak Âşık İsmail Avcı’dan etkilenir. Komşuları olan Mecid 

Dayı’nın sazıyla âşıklığa adım atar. O yokken sazı emanet alarak kendi kendine çalmayı 

öğrenir. İlk heyecanla sazı elinden bırakmak istemeyen aşığa ilk sazını babası yapar. Babası 

bir söğüt ağacını oyarak ona bir saz yapar. Kendisi de oradan buradan birkaç tel bulup ilk 

sazına kavuşur. Fakat ilk zamanlar sazın akortu bir türlü tutmaz. Annesinin yaptığı “aşkana” 

dedikleri tandırda annesi yemek pişirirken kendisi de bir kenarda oturmuş, altında da üç tane 

tezek, tezeklerin üzerinde sazla uğraşırken, sazın akortunun tutmaması üzerine sazı aldığı gibi 

tandıra atar. Babasının emek vererek yaptığı ilk sazını burada kırar. Merakından saz çalmaya 

devam etmek isteyen Yıldızoğlu bu defa bir başkasının (Mecid Dayı) sazını 3 ay alarak 

çalmaya devam eder. Tabii bu arada artık saz çalmayı öğrenmiştir. İstanbul’da, gurbette iken 

sazını alır. Köye döndüğü zaman ilk aldığı sazı da kırılır. Fakat aşığın bugün 3 sazı 

bulunmaktadır. Tabi bir tek sazla nice hatırları nice hikayeleri geride bırakmışlardır.  

 Âşık Bahattin Yıldızoğlu âşık ve âşıklık geleneği hakkında şu bilgileri verir: “ Âşıklık 

bir nasiptir, bu nasibe âşıklar münasiptir.” der. Yıldızoğlu âşıklığın bir anlamda Allah 

tarafından kişiye verildiğini düşünür. Âşıklık geleneği içerisinde yetişen âşıklardan takdir 

ettiğim var, bir de takdir etmediğim üstadlar var. Adını üstad koymuşlar, takdir edilmemek 

mümkün değil. Ama bazılarının sözü daha üstündür. Mesela biz âşıklar deriz ki, her sanatın 

bir piri vardır. Âşıkların piri de ilk insan, ilk peygamber olan Hz. Adem’dir. Hz. Adem hem 

ilk insan hem ilk peygamber hem de ilk âşıktır. Neden âşık olarak nitelendirilmiştir?  Havva 

anamıza âşık olmuş. Âşıklar pir olarak Hz. Adem’i seçmişlerdir. Çünkü burada gönül konusu 

vardır. Âşıkların en çok işlediği konu gönül konusudur. Ama bu gönül, yerine göre acıda da 

devreye girer, yerine göre neşeli zamanda da devreye girer, yerine göre de bir kutlama olsun, 

bir duygulanma anı olsun savaş anı olsun, âşıkların duyguları, aldıkları ilham o konulardır. 
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Evet geçmiş hikayeleri vurgularlar. Geçmişten aldıklarını şimdiki nesile aktarmaya çalışırlar. 

Fakat aşığın kendi üretimi olmasa o âşık artık ya geçmişte  kalır ya da silinir gider. Geleceğe 

yönelik bir şeyler yazmış olmalı, kendisini deneyecek şiirini ölçecek, biçecek ki acaba ben 

geleceğe hükmedecek şekilde bir şey bırakılabiliyor muyum? 

 Öncelikle âşıkların duygularından bahsetmek istiyorum. Şimdiki doğu ozanlarımızdan 

(Erzurum-Kars vb.) Sivas, Erzincan yöresi ozanları bir yönüyle eksik kalır. Sivas-Erzincan 

yöresi âşıklarının çalıp söylemeleri, müzikleri oldukça iyidir. Ama biz doğu âşıklarında 

irticalen söylemek üstündür. Doğudaki âşıklar ilk olarak tasavvuf yönünden ileri gitmişlerdir. 

Mevlana gibi, mübarek Yunus Emreler gibi insanları hatırlarız. Daha sonra da onlardan ilham 

alırız. Ahmet Yesevi gibi önemli şahsiyetleri hatırlayıp, onların izinden gitmeye çalışırız. 

Âşıklığı temel anlamda Dede Korkut’tan başlatırız. Türk Edebiyatı içerisinde yazılan önemli 

ve ilk eserler olması açısından bizim için değerlidir. Bazen bunlardan sözlerini aldığımız 

yerler vardır. Konu ettiğimiz yerler çok ama; onu da yerine göre sözü değeri bilene 

söyleyeceksin. Alıcısı olmayan bir yerde sözün etkisi kalmaz. Yunus Emreler, Mevlanalardan 

sonraki dönemlerde yaşayan Karacaoğlanlar gibi isim bırakmış çok değerli ozanlarımız 

vardır. Günümüze yaklaşırsak, 1800’lülerin sonununa düşen Erzurum-Narmanlı Sümmani 

Baba, şu anda Ardahan’a bağlı olan Çıldır kazasının Âşık Şenlik Kasabası’nda yaşayan Âşık 

Şenlik Baba da en önemli âşıklarımızdan biridir. Bu âşıkların birçok sözünden ilham alırız. 

Programlarda muhakkak onlara bir yer veririz, onların kurduğu kurgu üzerinden gitmeye 

çalışırız. Daha sonra da yöremizde isim yapmış rahmetli Âşık Murat Çobanoğlu, Erzurumlu 

Reyhani, Kars yöresinde Âşık İlhami, Rüstem Alyansoğlu, henüz yaşamakta olan Şeref 

Taşlıova gibi isimleri sıralayabiliriz. Cumhuriyet tarihi içerisinde âşık olarak ilk devlet 

sanatçısı bu iki isim olmuştur. Bir âşık kökeni ne olursa olsun yeteneğine göre toplumu kardeş 

haline getirir. Bunların en iyi temsilcisi olan Âşık Veysel güzel ve etkili sözleriyle toplumları 

birbirine yaklaştırmış, kardeşliği pekiştirmiştir. Bu gibi âşıklara saygı duymak gerekir. Ama 

her girdiği toplumda kendi kökenini ön plana çıkarıp, toplumda bir şeyler yapıp bozgunculuğa 

sebep oursa bu âşık iyi niyetli sayılmaz.  

            Âşıklığın Türk Edebiyatı içerisinde tam olarak gelişimi 16. yüzyıllara rast 

gelmektedir. Kimi âşıklar, âşıklık geleneği içerisinde yetişirken, kimi âşıklar da badeli âşık 

olarak âşık olmuştur. Eserlerini daha çok sosyal, toplumsal, tarihsel, kültürel konular üzerine 

yazan âşıklar, geçmişte varolan kültürü günümüze kadar taşımaları açısından oldukça önemli 

bir yer teşkil etmektedirler. 
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3. Mahlası 
 

 Türk edebiyatı içerisinde mahlas; divan edebiyatı, halk edebiyatı ve diğer edebiyatlar 

çevresinde yetişen birçok sanatçı tarafından kullanılmıştır. Mahlas nedir? Mahlas bazı 

sanatçıların bulunmuş oldukları toplum içinde gerçek adı dışında daha farklı bir isimle 

bilinmeleri ve o isimleri şiirlerinde mahlas olarak kullanmalarıdır. Bir bakıma takma ad 

diyebiliriz. Yine bazı sanatçılar kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bazı isimler kullanırlar. 

Bazen de kendi isimlerinin yanında babalarının ismini kullanırlar ya da bulundukları bölgeden 

dolayı isim alır ve kendi şiirlerinde mahlas olarak kullanırlar. Ya da çok sevdikleri bir ismi de 

mahlas olarak kullanabilirler. Yine bazıları da soyadının peşine “oğlu” ekleyerek mahlas 

oluşturur. Görüldüğü gibi sanatçı çeşitli nedenlerle mahlas kullanır.  Ama   bazı sanatçılar da 

mahlas kullanmazlar. Bahattin Yıldızoğlu âşıklık geleneği içerisinde daha çok “Yıldızoğlu” 

mahlasını kullanır. Bulunduğu toplum içerisinde daha çok Yıldızoğlu olarak bilinir. Bahattin 

Yıldızoğlu daha önceki senelerde “Bağmani” mahlasını kullanmıştır. Bu mahlas Kültür 

Bakanlığında da aynen geçer. Bağmani anlam olarak nedir? “Bağmani” anlam olarak kendisi 

için bir şeyi ifade etmez.Ama Bahattin Yıldız olarak bilinen âşık, daha sonra soyadının peşine 

“oğlu” takarak mahlasını oluşturmuştur. Adı ya da soyadıyla hiçbir ilgisi olmadan kullanılan 

mahlaslar da vardır. Âşıklık geleneği içerisinde birçok sanatçı mahlası bu şekilde kullanır. 

Gerçek adı Yaşar olarak bilinen âşık “Reyhani” mahlasını kullanmıştır. Mevlüt İhsani adını 

veya soyadını hiçbir şekilde kullanmamıştır. Örneğin bir başka sanatçı da “Recep Hıfzır” 

olarak geçer. Neden “Hıfzır” demişler? Çünkü Kuran-ı Kerimi ezbere bilip hafız olduğu için 

“Hıfzır” mahlasını kullanmıştır. Kars yöresinde yetişmiş en büyük âşıklardan olan Murat 

Çobanoğlu’nun kullandığı üç mahlas mevcuttur. Bunlardan biri “Devrani” mahlası olarak 

geçer. Bugün de halen kullanılmakta olan Çobanoğlu mahlası da bir diğer mahlasıdır. Bahattin 

Yıldızoğlu, bugün de “Yıldızoğlu” mahlasını kullanmaktadır. Bahattin Yıldızoğlu’nun 

mahlası bir tapşırma bölümünde şöyle geçer;  

Yıldızoğlu, emir gelir ruh cesetten alınır 

Görünmeyen gizli günah âşikarda bulunur 

Kabul etmez ulu divan, arafatta kalınır. 
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Hayatını, iffetini korumayan geçemez.   

 

4. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşık Bahattin Yıldızoğlu, şiirlerinde, aşk, gurbet, kahramanlık, toplumsal ve sosyal 

olaylar, vatan, millet, savaş, gençlik, ihtiyarlık gibi konular işlemiştir. Divanlarında öncelikle 

inanç üzerine konular yer almaktadır. Son olarak yazdığı divanda şöyle dizeler dile getirilir: 

Bir kapı var, nefsin tersi yürümeyen geçemez      

Tövbe tavafında yanıp erimeyen geçemez 

Aklı, fikri, kalpte şükrü, dilde zikri olmayan 

Beden takva hırkası olmayan geçemez 

 Divanlarında daha çok din konuları işlemesi onların inançlarına ne kadar bağlı 

olduklarını gösterir. 

Zalimin zulmüne sabır eden var rahmet ile 

Miraçta Mevlam konuştu Resulu Ahmet ile 

Semalarda sırlı yağmur ıslatır rahmet ile 

Nurlu güreşte kavrulup kurumayan geçemez. 

 

Yıldızoğlu emir gelir ruh cesetten alınır 

Görünmeyen gizli günah âşıkarda bulunur 

Kabul etmez ulu divan, arafatta kalınır 

Hayatını, ifettini korumayan geçemez. 

Aşığın belirgin olarak işlediği bir diğer konu ise yaşlılık konusudur. Yıllar geçtikçe 

âşıklarda bazı değişiklerin görülmesiyle örneğin, saçlarının ağarması, dişlerinin dökülmesi, 



                                                  
 
 
 

102 
 

zaman zaman şiirlerinden bazılarını unutmaları dolayısıyla bu konuda da şiirler yazmışlardır. 

Yıldızoğlu bu konuyla yazdığı şiirde yaşlılığı şu şekilde ifade etmiştir: 

Neden düştüm ben bu hale  

Sözümü aynada gördüm 

Elim attım sakala 

Yüzümü aynada gördüm  

Bir yolcuyum sıradayım 

Bir faniyim kiradayım 

Nereliyim, nerdeyim 

Yüzümü aynada göreyim 

Yıldızoğlu neler varmış 

Kış gelince kar yağarmış 

Diş dökülmüş saç ağarmış 

Mazimi aynada gördüm 

 Âşık, toplumsal olayları konu eder, haklıyı haksızı konu edinir, inananı inanmayanı 

konu edinir. O herkesin fikrine göre konularını belirler. İnsanların yaşayış tarzı aşığı çok 

ilgilendirir çünkü bunlara ve yaşadıklarına dayanarak eserler oluştururlar.  

 Âşıkların en çok işlediği konu gönül konusudur. Âşıkların piri ta ilk insan, ilk 

peygamber olan Hz. Adem’dir. Hz. Adem hem ilk insan hem ilk peygamber hem de ilk 

âşıktır. Neden ilk âşık olarak bilinir? Çünkü Havva anamıza âşık olmuş. Âşıklar da pir olarak 

Hz. Adem’i seçmişlerdir. Çünkü gönül konusu vardır. Ama bu gönül yerine göre acıda 

devreye geçer, yerine göre neşeli zamanda devreye geçer. Yerine göre bir kutlama olsun 

veyahut bir duygulanma olsun, savaş anı olsun, âşıkların duyguları aldıkları ilham o 

konulardır. Evet geçmiş hikayeleri vurgularlar. Geçmişten aldıklarını, şimdiki nesile 

aktarmaya çalışırlar. Fakat aşığın kendi üretimi olmasa o âşık artık geçmişte ya kalır ya da 

silinir gider. Âşık geleceğe yönelik bir şeyler yazmış olmalıdır. Kendimi deneyecek, şiirlerimi 
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ölçecek, biçecek, her geleceğe hükmedecek şekilde bir şeyler bırakabiliyor muyum? Bunun 

dışında Yıldızoğlu gurbet konusunu ele almıştır. 

Gurbet el sana gelmezdim 

Beni sana getiren var  

Ben bu hasreti bilmezdim 

Şimdi canına yetiren var. 

Kısa ömür uzun yollar  

Ecel insanları sollar 

Baki değil cümle kullar 

 Âşık bazen de milli, kahramanlık konuları üzerinde durmuştur. Vatanına, milletine 

olan bağlılığı, sevgisi yazdığı şiirlerde açıkça görülür. “Sarıkamış Şehitlerine” adlı şiirinde şu 

dörtlükler geçmektedir: 

Kars’ın kitabına kara yazıldı 

Analar ağladı kan, yaş süzüldü. 

Düşmanlar sevindi dostlar üzüldü 

Yüreğimiz yandı Sarıkamış’ta 

Allahu Ekber’de ezan sesi var   

Doksan bin şehidin son nefesi var 

Doksan beş senedir bizde yası var 

Yıldızoğlu andı Sarıkamış’ta 

Yine en güzel şiirlerinden biri olan “Yar Kurşunu”nu 1914 yılında kaleme almıştır. 

Bahattin Yıldızoğlu 1914 yılında yaşanan 1. Dünya savaşı esnasında bir olaydan etkilenmesi 

üzerine bu şiiri yazar. 1. Dünya savaşı dönemlerinde Erzurum-Kars, Van-Ağrı, Doğu 

Anadolu’nun hemen hemen  bütün  illeri Ruslar tarafından işgal edilmişti. Ermeniler de bu 
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dönemlerde birçok zararlı faaliyette bulunmuştur. Yöre halkına yaptıkları çok ağır 

işkencelerle, türlü yollarla yörenin insanlarını yok etmeye çalıştıkları görülmektedir. “Yar 

Kurşun” adlı şiirini de Ermenilerin ağır işkencesinden korkan hamile bir kadının kocası 

tarafından öldürülmesi üzerine yazmıştır. Âşık Bahattin Yıldızoğlu’nun, babasının amcasının 

oğlu Alişan, kendi çevresinde “Ali Şemini” olarak bilinen bu kişi, bu olaya bizzat kendisi 

tanık olmuştur. Bu konunun Bahattin Yıldızoğlu tarafından kaleme alınıp, herhangi bir 

eserinde kullanmasını istemiştir. Bahattin Yıldızoğlu hikayeyi şöyle anlatır: 

Tarih 1914, Ermeni ve Türklerin iç içe yaşadığı bir dönem. Ali Şemmi’yi Ermeniler 

esir alır ve kendi bindikleri atın başından çekeceksin diye emir verirler. Atın üzerinde 

kocaman bir adam oturuyordur. Mevsimlerden kıştır. O dönemde kışlar çok şiddetli 

geçmektedir. Ali Şemmi kaçmaya yeltenir ama kaçamaz. En sonunda çok kötü halde onu 

döverler. Dövüldükten sonra çok korkar, tuttuğu atın dizginini bırakmamak üzere atı çekmeye 

devam eder.  

Ayakları karın üstünde çıplak bir şekilde yürüyen Ali Şemmi’nin ayakları kösele gibi 

olmuş nasırlaşmıştır. Atlar pisledikçe, dışkısının içerisine basıp ayaklarını ısıtmaya çalışır. Bir 

zaman sonra bulduğu her bezi ayağına bağlar. Nihayet bir köye varırlar. 5-6 atlı ile birlikte bir 

dağa doğru ilerlerler. Tabii yanında bunların dışında 2 tane ermeni ile birlikte yaya 

yürümekteler. Ermeni oldukları için tedbirli giyinmişlerdir. Bir yandan öndekilere yetişmek 

için atı çekmeye devam eder. Köye varmak üzere iken köylülerin köyden kaçıştığını görür. 

Kimisinin köyden çıkıp kayaların arkasına saklandıklarını görür. Ellerinden geldikçe gözden 

kaybolmaya çalışırlar. O köyden dönme kararı alırlar. O köyden inip Arpaçay’ın başka bir 

köyüne giderler. Kar, tipi olduğu için oldukça zor ilerliyorlardır. Köye girdiklerinde, bir grup 

atlının geldiğini görür. Uzaktan bir kar tozunun göğe yükselmesiyle bir ermeni çetesinin köye 

girdiklerini görür. Hamile bir kadının kocasının peşinden ağlayıp koştuğunu görür. Kadın  

“Allah’ını Peygamberini, dinini, imanı, babanı, ananı, seversen beni bırakıp gitme” diye 

kocasına yalvarır ve bir süre sonra koşamaz. Adam bunları duyunca, elindeki tüfekle geri 

döner. O sırada bir adam tepeden tırnağa makineli şeridi sarmış, ona halkın üzerine 

doğrultmuştur. O arada Ali Şemmi geline adın ne, diye sorar. Adı Kâmile idi. Kadına derdini 

anlatır, çok acıktığını ve uykusuz olduğunu anlatır. Adam kadının evinden, ekmek almaya 

giderken, kadın hala kocasının peşinden koşmaya devam eder. Kadın daha önce Ermenilerin 

hamile kadınlara yaptıkları işkenceleri duyduğu için korku içinde kocasından kendisini 

öldürmesini, kendisi Ermenilerin eline bırakmamasını ister. O dönem içerisinde Ermeniler, 
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hamile kadınları tutup, davul zurna çalıp oynatırlar, daha sonrada karnını kasaturayla yahut 

bıçakla yarıp çocuğu yere düşürüp, sonra da süngüye takıp havaya kaldırırlar. Kadın da bunu 

işitip korktuğundan kocasından kendisini öldürmesini ister. Adam, çaresiz şekilde karısını bir 

taşın üzerine oturtur. Gelin salavat getirir. Alnına tüfeği dayayıp karısını öldürmek zorunda 

kalır. Ermeniler de bütün halkı tarayıp öldürürler. Ali Şemmi ise saklandığı yerden tüm bu 

olaylara tanık olur. Bahattin Yıldızoğlu da bu hikaye üzerine “Yar Kurşunu” adlı şiirini yazar: 

Bahtı kara taş üstüne oturdu. 

Dua etti, salavat getirdi 

Eşi ateş etti yere yatırdı 

Düştüm Muhammed’in nuru Geline 

Yıldızoğlu yar kurşunu yazıldı 

Ak anlından al kanları süzüldü 

At çiğnedi kar altında ezildi 

Buzda maske oldu teri Geline 

Görüldüğü gibi âşıklar yaşadığı olaylardan etkilenerek yazarlar.  

 

5. Şiirlerinde Biçim Yapısı 
 

 Âşık Bahattin Yıldızoğlu şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Uyak olarak farklı uyak 

türlerini kullanmıştır. Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Yer yer Kars yöresine ait 

kelimelerin de şiire girdiği bazı şiirlerinde kelimelerin yanlış kullanıldığı da görülür. 

 Bu anlamda içerisinde bulunduğu toplumla iç içe olduğunu göstermektedir. Şiirlerine 

bakıldığında toplumu ilgilendiren konular olması bunu açıkça gösterir. Yetiştiği çevrenin ve 

kültürün etkisi sonucu üslupta bazı farklılıklar her âşıkta olduğu gibi Bahattin Yıldızoğlu da 

görülür. Bahattin Yıldızoğlu âşık tarzı şiir geleneğine bağlı kalarak birçok şiirinde mahlasını 

kullanmıştır. Şiirlerinde hecenin değişik kalıplarını kullanmıştır. Âşık Bahattin Yıldızoğlu 

şiirlerinin biçim yapısı hakkında şöyle bilgi vermiştir; Âşık geleneği içerisinde yazılan 
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şiirlerin hepsinde, divan olsun 5’li hece olsun, 11’li hece kalıbı olsun güzelleme türkü gibi 

türlerinde birinci olarak inanç konusu işlenir. 11’li hece kalıbıyla yazılan destan, ağıt, 

güzelleme, koçaklama çeşitleri 8’li hece kalıbıyla yazılan şiirlerde daha çok hareketli havalar 

var. 7’li hece kalıbında daha çok maniler bulunmaktadır. Örneğin; 7’li hece kalıbıyla yazdığı 

bir şiiri şöyledir: 

Şanlı Karadağı’na     Kalenin kapıları 

Taşına kurban Kars’ın   Tarihi yapılar 

Kalede bayrağına    Eser kar tipileri 

Düşüne kurban Kars’ın   Kışına kurban Kars’ın 

 Âşık geleneği şiir tarzında bir “ser-sugara” bölümü vardır. Ser “baş”, “sugara” 

söylenen kelimeler anlamına gelir. Âşık bunlar umumiyetle, toplumun ağır sükuneti aşırı ise 

inanç konusunda başlar. Daha sonra âşık eski üstadları rahmetle yad eder. Ondan sonra da 

âşık,  programına makam olarak, söz olarak 15’li hece kalıbıyla yazılmış divanlarla başlar. 

Tabii bu hece kalıbı bazen 11’li hece kalıbına kadar inebilir. Daha sonra, orada sözü, sohbeti, 

birtakım değerlendirmeleri olur. 8’li hece kalıbıyla yazılmış türkülere girer, toplumun 

isteklerine göre çalıp söylemeye çalışır. Toplumda hikaye söyleniyorsa hikayeleri, serüvenleri 

sıralar. Böylece âşıklık geleneği şiir tarzı bu şekilde devam eder. Aşığa sormuşlar: “sazın başı 

neresi ayağı neresi? Âşık da demiş ki “sazın başı divandır, ayağı Köroğlu’dur”. Sonunda  da 

Köroğlu makamıyla kapatır. Köroğlu makamı,  hareketli ve neşeli olduğu için gönülleri orada 

şad şekilde bırakmaya çalışır. O programın ortalarında, ağıtlar geçer, acılar dile getirilir. 

Koçaklamalar, güzellemelerden örnek verilir. Gerçek âşık bütün bunları yapabilendir. 

 Âşık bazen orada bulunan topluma göre şiirlerini, hikayelerini sıralar. Bazen neşeli 

başlar, o anda biri çıkar dertli bir hava ister. Bu defa âşık başlar bir ağıt türü, acı bir ölümden 

ya da bir genç ölümden, bozandan, savaştan konu açar. Bütün bunları işledikten sonra 

Köroğlu makamı, havasıyla sözlerini bağlar.  
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6. Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

 Âşık kendi çabaları doğrultusunda bazı programlara katılmıştır. Bu programlarda bazı 

birincilikleri olmuştur. Bulunduğu programlarda bazı âşıklarla çeşitli atışmalarda bulunmuş. 

Emniyet müdürü rahmetli Ali Gaffar Okan, Vali Hüseyin Atak döneminde bir birinciliği oldu. 

Daha sonra şiir dallarından yazdığı 60 tane şiirini kültür bakanlığı uygun bularak arşive 

koydu. Gün gelir bir ders kitabına alınır diye şiirleri Kültür Bakanlığı tarafından arşive 

alınmıştır. Onun dışında da farklı üniversitelerde programları oldu. Giresun Üniversitesi, 

Ardahan Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi’nde çeşitli programlarda yer aldı. Gittiği 

programlarda ilgiyle dinlendi, bunun ötesinde tebrik ve takdire değer görüldü. Sadece Türkiye 

içerisinde çalışmaları olmamış, Türkiye dışında da aktif bir halde çalışmalara devam etmiştir. 

Almanya, Hollanda gibi Avrupa şehirlerini gezerek burada da kendi toplumunu, Türkiye’nin 

acılarla bu zamana kadar geldiğini vurgulamıştır. Bu konuda birçok hizmette bulunmuştur. 

Ardahan Üniversitesi’nin Şeref Taşlıova’ya fahri doktora ünvanı verdiği esnada programda 

yer almıştır. 10 kişi olarak katıldığı programda rektör tarafından övgüye mazhar olmuştur. 

Yazdığı şiirlerde özellikle toplumu ele alması, toplumu ilgilendiren konulara girmesi, 

şiirlerindeki başarıyı daha da artırmıştır. Şiirlerinin toplamından oluşturduğu bir kitabını 

Kültür Bakanlığı’na göndermiştir. Şu anda da birkaç tane eseri dışında elinde eseri yoktur.  

 

Sonuç 
 

         Bu makalede Âşık Bahattin Yıldızoğlu’nun âşıklığı, sanatı, hayatı hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. Âşık Bahattin Yıldızoğlu, âşıklık geleneği yani usta-çırak ilişkisi içinde 

yetişmiştir. Âşıklık geleneğinin Türk edebiyatında 16. yüzyıl  içerisinde sistemleştirildiği 

görülür. Özellikle kahvehanelerde âşıklık geleneği gelişimini sürdürmüştür.Ve bütün âşıklar 

da bu sosyal, kültürel, tarihsel yapı içinde devam etmiştir. Günümüz âşıkları da bu kültür 

çerçevesinde yetişmiştir. Yıldızoğlu, konularını günlük hayattan almıştır. Kimi zaman 

toplumsal olaylardan etkilenerek yazdığı görülür. Âşık, konularını daha çok duygularından 

esinlenerek yazmıştır. Dili oldukça sadedir, herkesin anlayabileceği anlaşılır bir dille 

yazmıştır. Bazı şiirlerinde Kars yöresinde sık kullanılan kelimeler yer almaktadır. Bu yönüyle 

çoğu âşıkların günlük konuşmalardan etkilendikleri görülür. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNE  

 

Bin dokuz yüz on dört tarih yaprağı 

Unutulmaz gündü Sarıkamış’ta 

Kar yağmış kapamış taşı toprağı 

İmkanlar tükendi Sarıkamış’ta  

 

Yirmi dört aralık bir kar başladı 

Soğuk tipi el ayağı hoşladı. 

Askerlerin iliğine işledi. 

Civan canlar dondu Sarıkamış’ta 

 

Vatanın doğusu düşman doluydu 

Enver Paşa emri dağın yoluydu. 

Mehmetçik mecburdu emir kuluydu 

Talih terse döndü Sarıkamış’ta 

 

Fırtına yirmi gün devam etmişti. 

Çantalarda erzakları bitmişti. 

Üşüyenler son uykuya yatmıştı. 

Gökte yıldız söndü Sarıkamış’ta 
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Bin dokuz yüz on beşlere gelindi 

Yiğitler yorgundu ayak yalındı 

Karlı dağdan kara haber alındı. 

Şehit doksan bindi Sarıkamış’ta 

 

Ocak ayı sekiz oldu günlerden 

El üzüldü şehit olan canlardan 

Topladılar kar altından inlerden 

Acel yeli dindi Sarıkamış’ta 

Evladını arıyordu babası 

Halkın ceset taşıma yolu çabası  

Öküz arabası ar arabası 

Ah arşa dayandı Sarıkamış’ta 

 

Mehmetçiğim matlubuna ermedi 

Dünya böyle acı zülüm görmedi 

Ağır kış şartları aman vermedi. 

Yurt yasa boyandı Sarıkamış’ta 

 

Kars’ın kitabına kara yazıldı 

Analar ağladı kan yaş süzüldü 

Düşmanlar sevindi. Dostlar üzüldü 
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Yüreğimiz yandı Sarıkamış’ta 

 

Allahu ekberde Ezan sesi var 

Doksan bin şehidin son nefesi var  

Doksan beş senedir bizde yaşı var. 

Yıldızoğlu Andı Sarıkamış’ta 

 

YAR KURŞUNU 

Bin dokuz yüz on dört demişti zaman 

Kara geldi yaz baharı Geline 

Ermeni çetesi yetişdi yaman 

Korku verdi inti harı Geline 

 

Düşman atlıları ettiler akın 

Dediler doldurun islamı yakın 

Bir hamile kadın doğumu yakın 

Koruldu yetmedi Feri Geline 

Gidemedi sevdiğinin peşine 

Geleceği biliyordu başına 

Gel vur diye yalvarırdı eşine 

Ağır geldi Namus arı Geline 
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Olacak zulümü görmesin diye 

Zalimler karnını yarmasın diye 

Namusa lekeler sürmesin diye 

Ondan kurşun vurdu yari Geline 

 

Yorgun Türk ordusu gelince Karsa  

Kaçtılar çakallar nerde ne varsa 

Kendine yaparmış kim ne yaparsa 

Böyle yazdım bu eseri Geline 

 

Telek köylü alişandan alındı 

Kars Arpaçay posuklulu gelindi. 

Dünya duysun diye kalem çalındı 

Mevlam nur eylesin yeri Geline 

 

Talihsizin adı kâmile idi. 

Kars’ın kara günü gam ile idi 

Anlından vuruldu Hamile idi 

Karnında yavrusu diri geline 

 

Soykırım diyerek isim taktılar 

Mezalim yaptılar haklı çıktılar 
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Halkı yetim yoksul ac bıraktılar 

Zehir oldu bağda barı Geline 

 

Bahtı kara taş üstüne oturdu 

Dua etti salavat getirdi 

Eşi ateş etti yere yatırdı 

Düştü Muhammedin Nuru Geline  

Yıldızoğlu yar kurşunu yazıldı 

Ak anlından al kanlar süzüldü 

At çiğnedi kar altında ezildi. 

Buzdan maske oldu teri Geline  

 

Seninde Mevla yarattı 

Yaptıkların yeter Dünya 

Gelen gideni arattı 

Günü günden beter Dünya 

 

Oyunlar rolün üstünde 

Servetin malın üstünde 

Savaş pertrolun üstünde 

Ateş yanar tüter Dünya 
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Derdi olan çeker cile 

Kuldan kula gelir hile 

Zengin yoksun ağa köle 

Hep yan yana yatar Dünya 

 

Yıldızoğlu’nun çağında 

Gözlerin gönul bağında  

Zalimlerin otağında   

Birgün Baykuş öter dünya 

 

Gurbet el sana gelmezdim 

Beni sana getiren var 

Ben bu hasreti bilmezdim 

Şimdi cana yetiren var 

Kısa ömür uzun yollar 

Acel insanları sallar 

Belki deyil cümle kullar 

Yavrusunu yitiren var 

 

Aşığın metahı dilde 

Bülbülün Amusu gülde 

Yavrularım gurbet elde 
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Beni yolup bitiren var 

 

Yıldızoğlu yalvarsana  

Mevlam Sabır ver insana  

Canlar hasret kalır cana 

Diyar diyar götüren var. 
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ÂŞIK BİLAL ERSARI HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                         Abdullah BOŞAL*                              

 Özet 
 Yüzyıllardır Türk milli kimliğinin aynası olan âşıklık geleneği içerisinde, Karslı 

âşıklardan olan âşık Bilal Ersarı hakkında yaptığımız bu incelemede âşık Bilal Ersarı’nın 

hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde duracağız. Günümüzün yaşayan genç âşıklarından olan 

Bilal Ersarı’nın şiirlerinden yola çıkılarak şiirleri; üslup, içerik ve şekil yönüyle incelenerek 

âşık Ersarı’nın âşıklık geleneği içerisindeki yeri incelenecektir. 

  Anahtar kelimeler: Âşıklık Geleneği, Halk Şiiri, Karslı Bilal Ersarı  

1. Hayatı  
 

Âşık Bilal Ersarı Kars’ın merkezine bağlı Kümbetli köyünde 1968 de dünyaya 

gelmiştir. Kalabalık bir aileye sahip olan âşık Ersarı sekiz kardeşten yedincisidir. Babası Veli 

oğlu Aydın Kafkasya göçmenidir. Annesi Ahmet kızı Gülü olup Karslıdır.                                                                

Aşık Bilal Ersarı ilk öğrenimini köyü olan Kümbetli’de tamamlar ortaokulu ise Kars 

merkezde Şehit İbrahim Karaoğlan okulunda devam eder. Daha çocukluk çağlarında iken 

okuldan dolayı anne babasından ayrı kalan Ersarı hayatla mücadeleyi ve hayatın zorluklarını 

öğrenir. Âşık lise öğrenimini ise Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır.                                                      

Âşık Bilal Ersarı 1991 de babasını kaybeder. Bilal Ersarı yirmi üç yaşındayken babası 

hakkın rahmetine kavuşur, babasının vefatı karşısında çok sıkıntılı zamanlar geçirir. Vatani 

görevini yapmak için Bilal Ersarı 1988 de Ankara’ya gider. Askerlik onun hayatında bir 

dönüm noktası gibi olur. Bu sıralar âşıklık onun vazgeçilmezi olmuş ve hayatında tamamen 
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yer edinmiş olur. Askerlik dönüşü evlilik planları kuran Ersarı sevdiği kızı almak ister. Kendi 

köyünde Hülya adında bir kızı delice sever. Artık hayata bambaşka bir âşk penceresiyle bakar. 

Hülya’ya olan aşkını sazıyla sözüyle dillendirir. Hülya’yı ne kadar sevdiyse de alamayan âşık 

dört beş yıl kadar Hülya’nın peşinden koşar fakat bu durum ona acıdan başka bir şey vermez 

ve alamadığı ilk göz ağrısına şöyle seslenir. 

Bahar olsan çiçek açsan              

Sevmem Hülya bundan sonra  

Dört bir yana koku saçsan  

Sevmem Hülya bundan sonra  

Sevdiği kızı alamayan Âşık Bilal için hayat çok sıkıcı bir hale dönüşmüştür. Fakat o 

yine de hayata gülmeyi başarmış hayat da ona gülmüştür. Bilal Ersarı’nın kendi tabiriyle “Âşık 

hayatta var olan güzeli ve güzellikleri seven, yüksek ruhlu insandır. Hayatın her yönüne güzel 

gözle bakan insandır. “der  

Duygu dolu bir insan olan Âşık Bilal Ersarı birkaç yıl aradan sonra gerçek aşkı ve bir 

ömür boyu seveceği güzeli bulur. Evlendiği eşine çok büyük bir aşkla bağlanır ve bu şekilde 

hülyaları olmuş Hülya’dan da kurtulmak ister. Eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat geçirir ve 

eşinden iki erkek bir de kız çocuğu olur. Bilal Ersarı’nın hayatında yer edinen önemli 

olaylardan birisi de kendisinden sekiz yaş büyük olan Cevat ismindeki abisinin ölümü 

olmuştur. Bu acı olay karşısında Ersarı’nın hayatı alt üst olmuş ve bu ölüm onun bütün 

hayatına etki etmiştir  

  Bilal Ersarı geçimini sağlamak amacıyla köyde babadan kalma tarlalar ile uğraşır, 

küçük çapta da olsa hayvancılık yapar. Sanatını yapmak için kendine yetecek biri olmaya 

çalışır. Sanatını icra etmede asıl gayesi para kazanmak olmayan Ersarı az da olsa sanatından 

para kazanmaktadır. Geçiminin büyük bir kısmını tarlalardan sağlayan Ersarı hayatının bazı 

safhalarında çalışmak için gurbete çıkmak zorunda da kalmıştır. İnşaatlarda çalışarak geçimini 

sağlamaya çalışmıştır.  

  Gurbetin sıkıntı ve zorluğunu çeken Âşık Bilal gurbet karşısındaki duygularını şu 

şekilde dillendirir. 
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Gurbet eli seyyah ettim dolandım 

Ömür geçmektedir sanki bir rüya  

Dostun bahçesine ektim sevgiyi     

Emek gark olupdu sellere suya 

Gurbet ve ayrılık karşısında adeta yoğrulan Ersarı’nın annesinin ölümü onu derinden 

yaralar. Hayat karşısında bir daha yenik düşmüş olur.  Ama yine de onun içindeki sevgi dolu 

ruhu, hayata karşı direnmesini ve her türlü sıkıntıyı atlatmasını sağlamıştır   

 

2. Sanatı  
 

Türklerde âşıklık ve âşıklık geleneği çok eskilere dayanan bir olgudur. Dede 

Korkut’tan bu yana devam edip gelen bir kültürel  mirasdır.  

Âşıkların kökü, İslamiyet öncesi ozanlara kadar dayanır. Ozanlar İslamiyetten sonra da 

bir müddet işlevlerini sürdürmüşlerdir. Selçuklu ordularında 9. 12. yüzyıllarda ozanlar kopuz 

denen müzik aletlerini çalarak epik şiirler söylerler, askerleri eğlendirirlerdi 16. yüzyıldan 

sonra ozanlar artık görülmez artık onların yerini âşık alır.(Artun,2001:30) 

  15. yüzyıldan sonra ozanın yerini âşık kopuzun yerini karadüzen, bağlama, çöğür, cura 

vb almıştır. Her edebi gelenek belli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve inanç sisteminin, 

yaşama biçiminin sanatçılar tarafından özümlenip, yorumlanmasıyla özgün anlatımlara 

kavuşur.(Artun,2001:30). Bu çerçeveden baktığımızda Kars ili bilindiği üzere bünyesinde 

birçok âşığı barındırmış, aşıklığın menbaı diyebileceğimiz gözde yerlerdendir.        

  Kars ili yıllarca âşıklıkta ismi saygıyla anılan bir yer edinmiş birçok usta âşık 

yetiştirmiştir. Âşık Şenlik, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu gibi usta âşıklar bu bölgeden 

çıkmışlardır. Âşık Bilal Ersarı da bu çevreden olması dolayısıyla bir çok usta âşıkla görüşme 

tanışma ve ders alma imkanı bulmuştur.  

Türkiye âşıklık sahasında adını en çok duyuran Âşık Şenlik’in talebesi olan İslam 

Erdener’den ders alan Bilal Ersarı, daha ilk okul dönemlerinde babasının da tesiriyle aşıklığa 
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gönül vermiş, âşıklığa çocuk denecek yaşta gönül bağlamıştır. Yaşadığı çevre onun 

âşıklığında çok büyük etkide bulunmuştur  

Fuad Köprülü de:”Herhangi bir sanat şeklini anlatmak için her şeyden önce, onu 

yaratan içtimai çevreyi maddi ve manevi bütün şartlarıyla öğrenmek zaruriyeti, edebiyat 

tarihinin bir mütearifesidir.”(Köprülü,1961:21)diyerek aşıkların yetiştiği çevrenin ne denli 

önemli olduğunu vurgulamıştır 

1984 de âşıklığa tam manasıyla başlayan Aşık Bilal yaklaşık beş yıllık bir çıraklık 

dönemi geçirdi. On altı yaşında âşıklığa başlayan Ersarı şimdiye kadar sanatını büyük bir 

zevkle yapmaktadır. Ersarı’nın babası olan Aydın Bey’in âşık ruhlu biri olması hasebiyle 

oğluna bu konuda maddi manevi büyük destek olmuştur.                                                                                                                                                           

Babasından sanatın temellerini alan âşık, kendini daha iyi yetiştirmek amacıyla kendi 

köylerinde âşıklık geleneğini hakkıyla yerine getiren bir usta âşık olan İslam Erdener’in 

talebeliğine girerek, profesyonel olarak, çalıp söylemeye başlar. Daha genç yaştayken âşıklık 

camiasında kendisinden saygıyla söz ettirmeyi başarır. Onun bu işe başlaması bir gönül bağı, 

gibi sevdayla başladı.  

Ustası olan Erdener’den  sazın ve sözün yanında hayatı ve yaşamayı da öğrenmiştir. 

Ustasından tam manasıyla sanatın özünü alan Âşık Bilal öğrendiklerini kendine has üslübuyla 

ve tarzıyla daha kemal noktaya ulaştırmıştır.  

Şimdiye kadar bahs ettiğimiz gibi Âşık Bilal, İslam Erdener’in vesilesiyle bir kola 

bağlanır. Âşık edebiyatında kol şu şekilde gelir: 

“Âşık geleneğinde usta çırak geleneği vardı. Usta âşıklar çıraklarını saz ve söz 

yeteneği olanlar arasından seçerler yetişince onlara mahlas verirlerdi. Usta âşıklar çıraklarını 

gezdirerek yetişmesini ve tanınmasını sağlarlardı. Çıraklar ustasının usta malı şiirlerini 

söylerlerdi. Âşıkların çırak yetiştirme geleneği bazen öyle bir hal alırdı ki birbirinin 

yetiştirmesi olan âşıklar uzun bir dönemi kapsayan bir kol oluştururlardı. Buna âşıklık 

geleneği içinde âşık kolu denir.” (Artun,2001:61) 

Âşık Bilal Ersarı da âşıklık geleneği içersinde bu şekilde sistemli bir kola mensuptur. 

Doğu Anadolu-Azerbaycan kolu olarak bilinen ismini Âşık Şenlik’ten alan Şenlik kolundan 

şu şekilde gelmektedir. 
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  Âşık Şenlik, Kasım Şenlik, Nuri Şenlik, Yılmaz Şenlik, Şeref Taşlıova, Fikret Şenlik, 

Dursun Şenlik, Dursun Durdağı, Salih Şenlik, Şevki Halıcı, Abbas Seyhan, İslam Erdener  

(Kaya,1984:75) 

  İslam Erdener’in çıraklığından da Bilal Ersarı yetişmiş Âşık Şenlik’in şu zamandaki 

en gür sesi olmuştur. 

İslam Erdener 1921 Kars Kümbetli köyünde doğmuştur. Dedesi Hacı Emir Efendi’nin 

tesiriyle yazmağa ve âşıklığa başlamıştır. Çıldırlı Âşık Şenlik’ten etkilenmiş, onun yolunda 

yürümüştür. Âşık Şenlik’in oğlu Kasım’dan ders almıştır. Âşık Şenlik’in hikaye ve şiirlerini 

günümüze ulaştırmıştır.(Kaya,1984:80) 

  Usta malı geleneği şiirini iyi bilen Âşık Bilal, sanatının icrasında ustalarının ona 

bıraktığı gibi o da aldığı mirası temiz bir şekilde geleceğe aktarma düşüncesi içerisindedir. 

Âşıklar kendilerini divan şairlerinden daima üstün tutmuşlardır. Herhangi bir konuda 

her hangi bir kafiye ile şiir söyleyebilmeleri ve doğaçtan atışma yapabilme kudret ve 

kabiliyetleri âşıkların başlıca övünç kaynağıdır.  

Âşık kahvelerinde, düğünlerde, panayırlarda kalabalık ve hayran dinleyici kitlesi 

önünde bu dinleyenlerin anladığı, kullandığı ana dili olan sade bir dille, çalıp söylediklerinden 

dolayı da kendilerini üstün sayarlar. 

Âşıklar toplum içinde gezgin şairler, ozanlar olarak bilinirler. Bu doğrultudan 

baktığımızda Bilal Ersarı bu kültürün devamını sağlamak amacıyla ve sesini duyurmak 

amacıyla Türkiye’nin birçok yerini gezmiş, halkımızın milli değerlerinin başında gelen âşıklık 

kültürünü tanıtmış ve sevdirmiştir. Âşık Bilal bununla da kalmayıp sanatının icrası için bir 

çok defa yurt dışındaki âşıklık etkinliklerine de katılmıştır.  

Yurdun dört bir yanını gezmiş olan Âşık Bilal birçok yerde dinletiler vermiş halkın bu 

sanata olan dikkatini çekmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji karşısında yozlaşmaya ve yok 

olmaya giden bir milli değerin koruyucusu olarak, içinde bulundukları zor şartlara rağmen 

sanatından taviz vermeden, işini büyük bir aşk ve kararlılıkla yapmaktadır. Bazı kesimler 

tarafından sanatlarının artık eskimiş, günümüze hitap etmiyor söylemlerine kulak vermeyen 

âşık: 
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“Bu millet var oldukça ve kendini bildikçe bu sanat eskise bile yok olmayacaktır; 

çünkü içinde yaşadığımız topraklarda var olan medeniyeti bu güne getirenler sözlü edebiyatın 

temel taşı niteliğinde olan aşıklardır. Âşıklık kültürünün yok olması demek bu milletin geçmiş 

ile olan bağlarının kopulması demektir. Geçmişiyle bağlarını koparan bir milletin geleceğinin 

de çok sağlam olacağı düşünülemez.”demektedir. 

Bu düşüncelerle hareket eden Âşık Bilal sazını eline alarak diyar diyar gezmiştir. Bu 

gezmelerin bir kısmında kendi isteği olsa da birçoğunda ise bu geleneğin yaşamasını isteyen 

kişi ve kurumlar olmuştur. Ülkenin birçok yerinde yapılan âşıklar bayramlarına katılmıştır. 

Âşık Bilal sanatını icra ederken her ne kadar para kazanma kaygısı gütmese de davet edildiği 

düğünlerde, törenlerde şenliklerde para da kazanmıştır. Okullarda düzenlenen gecelere 

partilere katılarak milleti eğlendirerek bu sanata sahip çıkma gerekliliğini de vurgulamıştır. 

Kars’ta emniyetin düzenlediği polis haftası programına katılarak irticalen şiirler okumuş yine 

polislerin hem beğenisini hem de övgüsünü kazanmıştır. 

Olayların takipçisi olurlar  

Türk polisi halkın güvencesidir  

Hakkı savunurlar hakkı korurlar  

Türk polisi halkın güvencesidir   

 

Âşık Bilal emniyeti överim  

Güven eder güven duyar severim 

Doğru bildim doğruları söylerim  

Türk polisi halkın güvencesidir  

Dizeleriyle Türk polisine olan güveninin yanında vatanına olan sevgi ve saygısı da 

görülmektedir. Âşık Bilal’in sanatsal anlamda ve söylemde şüphesiz ustası kadar onu 

olgunlaştıran ve bu sanatta onu bir yerlere getiren bir zamanlar hülyaları olduğu Hülya’dır. 

Hülya onu adeta divan edebiyatındaki Nedim yapmıştır. Sanatının her tarafına işlemiştir 

hülyasını ve onunla beraber hakkıyla âşık olduğunun farkına varmıştır.            
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Sanatsal yönde güçlü bir sese ve söyleme sahip olan Âşık Bilal’ın aşıklığında Kars 

bölgesinde güçlü söyleme sahip birçok âşığın olması etkili olmuştur. Karslı her âşık gibi o da 

her gün sazını eline alır köyünden çıkıp Âşık Murat Çobanoğlu kahvesine gelir. Çobanoğlu 

kahvesi Kars âşıkları için sıcak bir yuva olur ve sanatlarını icra etmek için belli bir dinleyici 

kitlesi ile sabit bir mekanları olur. Bu ortamda birçok defa atışmalara ve yarışmalara katılır.       

Âşıklık geleneğinin kültürünün en yoğun yaşandığı bir yerde yaşayan aşık Bilal birçok 

usta âşıktan ilham almıştır. Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova’nın hatipliğinden ve 

edipliğinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Yine Kars’ın güçlü seslerinden olan Sabri                       

Şimşekoğlu’ndan özellikle icra sanatından etkilenmiştir. Bu güçlü âşıklar sayesinde tecrübeler 

kazanarak özgün sanatını oluşturmuştur.  

Kendi köyüne büyük tutkuyla bağlı olan Ersarı’nın sanat hayatına köyünün etkisi 

büyüktür hem doğasıyla hem güzelliğiyle sevdiği yer olan Kümbetli köyünün hoşgörülü 

insanı da şiirlerinde yer edinmiştir. Köyü için şu şiirini kaleme alır. 

Ben de met edeyim kendi köyümü  

İnsanları mutlu Kümbetli köyünün     

 Büyüklere saygısı var gençlerin  

 Her yanı asfalttır Kümbetli köyünün 

  

Hep gelir giderler mandırası var  

Kaşarı var kaymağı var balı var 

 Bin bir çiçek tam dört tane dağı var 

 Her yanı güzeldir Kümbetli köyünün  

 

Bilal çok gezmişim köyümde yaya 

Sonradan görenler çıkıyor aya 
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Felek derdi verdi baksan bol bana  

Suyu kesiktir Kümbetli köyünün 

 Yüzyıllar boyunca halkın sesi dili görevini üstlenen âşıklar halkın şikayetlerini üst 

makamlara bildirmek için iyi bir aracı görevindedirler. Bir yandan halkın güzelliğini iyiliğini 

anlatan aşıklar bir yandan da Âşık Bilal’ın yaptığı gibi gerek köylerinin gerekse içinde 

yaşadığı toplumun sıkıntılarını güzel bir üslüp ile dile getirirler. 

Hayatın her safhasında kendine yer edinen âşıklar toplum tarafından sevilmiş 

insanlardır. Kendilerini topluma sevdirmelerinde halkın bir takım inançları etkin rol 

oynamaktadır. Âşıklar, halk tarafından kutsal kişiler olarak bilindikleri için saygın bir 

konumdadırlar. İslamiyet öncesi Türklerde âşıklar halk hekimi olarak da bilinirlerdi. Bundan 

dolayı da bir kutsiyet taşımaktalar.       

Tahsilini liseden sonra devam ettiremeyen Bilal Ersarı  hep okumaya ve ilim 

öğrenmeye karşı büyük bir coşkunluk göstermiştir. Geleceğimizin yükseklerde olmasını 

istiyorsak ve de milletçe kalkınmak istiyorsak bunun tek yolunun okumakla bilinçlenmek 

olduğunu söylemekte ve okumak yazmak güzeldir diyerek sazıyla sözlerini şöyle 

dillendirmektedir: 

Biz biliriz bu kültürü  

Okumak yazmak güzledir 

Kütüphane hazinedir 

Okumak yazmak güzeldir 

 

Bilal’im hal bilir halden 

İlgi keserim cahilden 

Dersimi aldım kültürden 

Okumak yazmak güzeldir 
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Okuma yazmayı bu denli seven Âşık Bilal bu sevgisini sanatında devam ettirme 

gayreti içinde olup günümüzde yok olmaya yüz tutmuş Âşıklık geleneğini sürdürmenin 

derdindedir. 

Bu sanatı babadan ve çevreden öğrenen Âşık Bilal aşığı şu şekilde tanımlar: 

      “Âşık bir toplumda, milletin duygu ve düşüncelerini, örf ve adetlerini, yaşayış 

biçimlerinden tutun dini inanışlarına kadar milletin bütün kültür ve değerlerini geleceğe 

aktarmadaki en büyük ruh ve geçmiş ile gelecek arasında kurulan köprüdür “der. Sanatını da 

bu bilinçle icra eder. Sanatına olan sevgisini şu şekilde ifade eder: 

Bu sanata gönül verdim ezeli  

Yaradanın ilhamına âşığam 

Menn ezzinem âşığam  

Aşığ oldum âşığam 

Bu yolda gece gündüz  

O sevdaya âşığam 

Kerem aslı Leyla Mecnun misali 

           Yana yana kül olsam da âşığam 

 

3. Mahlası  
 

Mahlas divan edebiyatında ve âşık edebiyatında sanatçının benimsediği eserlerinde 

kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe bağlı 

bir kuraldır. Halas anlamına gelen mahlasın sözlük anlamı kurtulacak yerdir. Saflık halislik 

gönül temizliği anlamlarına da gelir.(Artun,2001:64) 

Özellikle İslamiyetten sonraki Türk saz şairlerinde mahlas kullanma yaygın bir hale 

gelmiştir. Mahlas alma birçok şekilde olabilmektedir. İnsan yaşadığı yeri, soyu, yaşam tarzı, 

mesleği, bilgisi gibi farklı durumlardan etkilenerek mahlas alabilir. 
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En çok görülen mahlas alma şekli ise rüya yolu ile mahlas alma olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Rüyada bir pirin elini öper veya pirin elinden pirin kendisine söylediği ismi 

mahlas olarak alır. Âşık daha sonra rüyasında da bir beyit söyler mahlasını da kullanır. 

Uyandığında artık o mahlasla yazmağa devam eder.  

Bir kısmı da var ki kendi mahlaslarını kendileri koyarlar. Âşık Bilal kendi yaşadığı 

köyüyle adeta bütünleşmiş köyüne olan sevgisinden köyünün eski adı olan Ladikars’ı 

kendisine mahlas olarak kullanmıştır. Artık Ladikars denince akla ilk gelen isim Âşık Bilal 

olurken Bilal denince de akla Ladikars gelmektedir. Ve âşık bu şekilde hem kendi ismini hem 

de köyünün ismini duyurmuş olur.  

Ladikarslı olarak anılan aşık Ersarı şiirlerinde bu mahlasını çok da kullanmaz, daha 

çok atışmalarda Ladikarslı’yı kullanır. TRT’nin âşıklıkla ilgili programında Karslı Ayhan 

Şimşekoğlu ile olan atışmasında Bilal Esrarı’nın “şehir pazarında satarım seni” ayağını 

vererek başladığı atışmada mahlasını şu şekilde kullanmıştır. 

Ladikars’lı Bilal Kars’ın özüyem 

Sohbetli dilinde şirin sözüyem 

Doğruyu görecek iki gözüyem 

Gönül kütüğüne çakarım seni 

Şiirlerinde kendi isminin yanında farklı farklı sıfatlar kullanarak da mahlas 

kullanmıştır. İncelediğim şiirlerde mahlas olarak kullandığı Garip Bilal, Sefil Bilal,  Dertli 

Bilal. Âşık Bilal, Bilal Ersarı, Ersarı ve Bilal gibi isimleri kullandığını görmekteyiz. 

Beşer olan hataların bilirse  

Hak yolunda şirin canın verirse 

Kardeşinden bir kötülük gelirse  

Yusuf’un kuyuda darı nedendi 
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Bilal yaradana doğru çağlayam  

Yüreğimi çalı çapraz dağlayam     

Münkirlerin kollarını bağlayam                                                                                                                              

Firavunun bu inkarı nedendi 

 

4. Şiirlerinin Biçim ve Şekil Özellikleri 
 

Türk halk şiiri hece vezni ile yazılır. Burada geçerli olan mısralarda hece sayısının eşit 

tutulmasıdır. Saz şairlerimiz çoğunlukla 7, 8 ve 11 li hece kullanırlar. Mısralar da belli 

bölümlere ayrılır ki buna durgu veya durak adı verilir. Durgular sayesinde şiir akıcılık 

kazanır.(Halıcı,1992:7) 

Âşık edebiyatında şiir denildiğinde belli bir düzene sahip olan kafiyeli redifli ahenkli 

şiir akla gelir. Türk diline en uygun vezin olan hece vezniyle şiirler oluşturulur.  Âşıklar 

çağlar boyunca hece veznini kullanarak ahenk ve anlatım yönünden şiiri güçlendirmişlerdir ve 

kendi duygu ve düşüncelerini daha rahat ve güzel bir tarzla dile getirmişlerdir.   

Halk arasında parmak hesabı diye de adlandırılan, daha çok hece ölçüsü esas alınarak, 

genel itibariyle yarım kafiye kullanılarak şiirler oluştururlar.  

Âşık Bilal Ersarı, sözlü kültürün devamı olan âşıklıkta şekil yapısına da uyarak 

şiirlerini koşma, semai, divan, varsağı türlerinde vermiştir. Hecenin 7 li 8li 11 li şekillerinden 

faydalanmış, genel itibarla 11 li şiirler kaleme almıştır. Âşık edebiyatı tür ve şekillerine genel 

anlamda bağlı kalmaya çalışmıştır. Kars çevresinde bir çok âşık olması dolayısıyla atışmalara 

sık sık girmiştir. Atışmaları ve taşlamaları vardır. Âşık edebiyatı şiir türleri olan ağıt, 

koçaklama, güzelleme, öğütleme, sicilleme, kargışlama, alkışlama gibi türlerde de şiirler 

yazmıştır.  

Azerbaycan asıllı olan Bilal Ersarı bir çok  şiirini yöre ağzıyla söylemiş ve yazmıştır. 

Bulunduğu çevre ve ortama uyarak yöre ağzını şiirlerine taşımış, yöre şivesini bazen olduğu 

gibi kullanmıştır. Şiirlerinde dini tasavvufi bir çok öğeye rastlanır. Şiirlerini genel olarak 

yarım kafiyeyle oluşturur yer yer de tam kafiye kullandığı olmuştur. 



                                                  
 
 
 

126 
 

  Şiirleri ses ve ahenk bakımından zengindir. Cinasları sık sık kullanır. Tecnis türünde olan 

ciğali tecnis türünden de örnekler vermiştir  

Ciğali tecnis Kafkas kökenli bir tür olup doğulu aşıklarca kullanılır. Azerbaycan 

sahasını bilen âşık yedi heceli cinaslı dörtlüğü, koşmadaki dörtlüklerin içine yerleştirerek 

oluşturmuştur.                       

Kamil insan el içinde dolanır  

Bülbül olan gül içinde dolanır  

Menn azzinem dolanır 

Dolam dolam dolanır 

Çarh-ı zaman misali  

Etrafında dolanır 

Aşık Bilal durulmadan bulanır 

Meftuniyem saza söze âşığam 

 Âşığın şive özellikleri şiirde şu şekilde görülür.  

Arzum Ferhat oluf gözyaşım Şirin   

Ağlımı başımdan aldı  melul bakan gözlerin 

Eşgına verersen türlü zahmeti 

Şeher şeher köy köy seni sormuşam   

Bilal deyer ağlar vay garip gönlüm 

Yarınan dolaşıp böyle gezerdik 

           Gibi farklı dizelerde ağız özelliklerini ve yerel ağza ait şivesel söylemleri görmekteyiz. 

Şiirleri genellikle 3, 4, 5 dörtlükten oluşur. Daha çok 3’lü dörtlüklerden oluşan şiirleri vardır. 

Bilal Ersarı şiirlerinin tümünde mahlasını veya ismini kullanmıştır. Şiirde ahengi sağlayan bir 

çok deyime, özdeyişe ve atasözüne yer vermiştir. 
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5. Şiirlerinin Konusu: 
 

 En dikkati çekenler ise aşk, özlem, ayrılık, yiğitlik, ölüm, toplum, zamandan ve 

felekten yakınma din ve doğa olmuştur. Bunun dışında vatan ve millet sevgisi gibi konular da 

aşık şiirine konu olmuştur. 

 Sevgi dolu ve neşeli bir insan olan Bilal Ersarı’nın şiirleri daha çok aşk konuludur. 

İşlediği aşk daha çok beşeri aşktır fakat yer yer de ilahi aşkı da coşkun ve lirik bir söylemle 

dile getirmiştir. Özellikle sevdiğine ve daha sonra evlendiği eşine karşı olan sevgisi tüm 

şiirlerine yansımıştır.  Özellikle eşine olan sevgisi ve onu hayata bağlayan aşkı, şiirlerinin 

merkezini teşkil eder durumdadır. Eşinize yazdığınız özel şiiriniz var mı? Diye sorduğumuzda 

şöyle der: 

 Bir aşın, yemeğin içindeki tuzu gözle görüp elle tutamazsınız fakat tadı her tarafta 

olduğu aşikardır. Benim eşime olan aşkımın şiirlerime yansıması da böyledir. Hayatımın ve 

şiirlerimin her yerindedir eşim her hecede her kelimede vardır. Eşine olan bu denli sevgi 

dikkate şayandır. İlk sevdiği olan Hülya’dan bahs ederken ondan kendini  bir türlü 

sıyıramadığını ve onda hep bir iz bıraktığını dile getirmektedir. 

 Ersarı’ya göre âşık: “Sazı ve sözü özgür olan içinden gelenleri irticalen söyleyen 

kişidir. Ahlak, fikir ve ilim bakımından olgun kişi olup toplumda bir ağırlığı ve saygınlığı 

olan kişidir.” Der   

 İrticalen söz söyleme kudretine, doğaçlamaya, vukufiyeti olan güçlü bir söyleyişe 

sahiptir. Âşıklıkta manevi bir güç olduğuna inanmakta ve âşıkların ilhama mazhar kutsal 

kişiler olduğuna inanmaktadır. Eğer âşıklıkta böyle güçlü bir ruh, his ve söylem olmazsa 

irticalen söylemenin mümkün olamayacağını ifade eder. 

            Şiirlerinde dikkate değer unsurlardan biri de ölüm ve ayrılıktır. Özellikle abisinin 

ölümü karşısında duyduğu hüzün şiirlerinde kendini his ettirir. Aşkın olduğu yerde özlem ve 

ayrılık da kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkar. Sevgiliye ulaşmadaki sıkıntılar mısra 

aralarında kendini hemen gösterir. Tarihine ve milli kimliğine bağlı olan Bilal Ersarı 
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şiirlerinde tarihten övgü ile bahseder. Dil ve edebiyat tarihimizin abidelerinden olan Kutadgu 

Bilig ve Divan-ı Lügat’it Türk’ten övgüyle bahseder. 

Bazı şiirlerinde ise Kars âşıklarının yaşadığı sıkıntıları dillendirir. Âşıkların 

günümüzde sahipsiz kaldıklarından yakınır. Kültür bakanlığından âşıklara ve âşıklık 

kültürüne sahip çıkmalarını ister. Âşıklık geleneğinin devamının sağlanması için her âşık gibi 

Âşık Bilal de devlet desteğinin şart olduğunu söyler. 

Günümüzdeki âşıkların bir çoğunun çırak yetiştirememesini maddi yetersizliğe bağlar. 

Bu işin devamı için bir güvencenin olması kanaatinde olan Ersarı eğer bir devlet desteği 

olmazsa bu geleneğin çok kısa bir sürede yok olacağının endişesi içindedir. 

Bu zor şartlara rağmen kendi çabasıyla kültür mirasçısı olarak işini yapmaktadır. Bu 

vesileyle Türkiye’nin dört bir yanını gezip sazından sözünü dillendirmiş ve hitap edeceği 

kitleyi kendi gayretiyle bulmuştur. Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen âşıklar bayramına 

katılmış yurt dışına da sanatını icra etmek için bir çok defa çıkmıştır. 

Her yıl katıldığı âşıklar bayramında ödüller almıştır. Koçaklama, hikaye, türkü ve 

atışmalarda bir çok defa ödül ve madalyalar almıştır.  

Âşık Ersarı usta malı dediğimiz Âşık Şenlik’e ait bir çok hikayeyi manzum ve mensur 

yönleriyle bilir. Bunlar âşık Şenlik’e ait Latif Şah, Salaman Bey, Sevdekar Şah hikayesi 

bunun yanında Köroğlu, Kerem İle Aslı, Leyla ve Mecnun hikayelerini söylemektedir.  

Kars’ta bulunan Murat Çobanoğlu kahvehanesinde yıllardır çalıp söylemektedir. 

Çobanoğlu kahvehanesi Ersarı ve diğer âşıklar için sıcak bir yuva ve barınak olmuştur. 

Kendine ait hikâyeleri yoktur. Atışma dalında iddialı olduğunu özellikle taşlamada kendine 

çok güvendiğini dile getirir. Karslı bir çok âşıkla atışmaları ve TRT’de bir atışması vardır. 

Atışmada ‘esir pazarında satarım seni’ ayağını vererek atışmayı başlatmıştır.  

Dinle sözlerimi sen Şimşekoğlu, 

Esir pazarında satarım seni, 

Sanki yırtıcı bir aslan olmuşsun  

Çelih kafeslerde tutarım seni 
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Âşık Ersarı aynı zamanda bir reklam filminde de oynamıştır. Turkcelli’nin çekim gücü 

reklamında oynayarak âşıkların hayatın her tarafında olduğunu göstermiştir.  

İlerleyen teknoloji karşısında eski ilgi ve alakasını kaybeden âşıklık geleneğinin her 

şeye rağmen devam edeceğini, âşıkların teknolojiye, televizyon ve bilgisayara kurban 

olmayacağını ve bu kültürel öğenin devam edeceğini söylemektedir. Son zaman âşıklarından 

olan Ersarı divan türünde birçok başarılı şiir yazmıştır. 

 

6. Hakkında Yapılan Çalışmalar:  

Âşık Bilal Ersarı genç bir âşık olması dolayısıyla üzerinde çok da çalışma imkanı 

olmamıştır. Daha önce şiirleri farklı konularda kullanılmıştır. 

Âşık Bilal’ın seçme şiirlerini seslendirdiği bir kaseti vardır. Kaset Hülya isminde 

yayınlanmıştır.  
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

Divan 

Ah ile ömür geçirdim yaşlandım ağlarım ben 

Bu sevdaya yeni düştüm hoşlandım ağlarım ben 

Ağlım fikrim Mecnun oldu çölde yalnız galmışam 

Meclislerden toplumlardan dışlandım ağlarım ben 

 

Taze fidan bittim bir gül gibi derildim 

Çağlarımı dostum bildim sıkı sıkı sarıldım 

Talihim çelme taktı yerden yere serildim 

Sanki bir pehlivan gibi tuşlandım ağlarım ben 

 

Dertli Bilal volkan gibi hem aşıp hem coşmuşam 

Deryalarda gemim kayıp rotasını şaşmışam 

Kaderimin kazanına düşüp yaman pişmişem 

Kerem gibi nara yandım haşlandım ağlarım ben 

 

Dünya 

Ya şahların şahı sana geldim bir tek minnete 

Selam aleyküme olsun Resulullah  Ahmet’e 

Hadisini fikir eyle doğru yoldan sapma sen 

Sünnetine uyanlar ki varırlar selamete 
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Abdullah ve Emine’den varmıştı asalete 

Hudamızdan ayet indi ondan erdi hikmete 

On dört sutun ki yıkıldı inandı keramete 

Yüce bir şeref verdiler muhtar oldu cennete 

 

 Sefil Bilal Muhammed’in olmuştur bir himmeti 

Müslümanlar ancak ondan beklermiş şefaati 

Ancak ona hümmet olan istemem mal serveti 

Cihana dünyaya deyer yüzündeki şefkati 

 

Gör Kimim Ağlar 

Der hele alçaktan yüksekten uçan kuşlar 

Hasretlik içimde yüreğim dağlar 

Anamdan haber yok gözlerim ağlar 

Galmışam gurbette  gör kimim ağlar 

 

Gurbet elde saçlarıma ağ düştü 

Belim kamburlaştı dişler döküldü 

Zamane çocuğu halime güldü 

Haber ver sıladan  gör kimim ağla 

Bilal der bu dert beni öldürür 
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Sazım sözüm el âlemi güldürür 

Bu ayrılık belki meni öldürür 

Kardeşten bacımdan gör kimim ağlar 

 

Gelmez 

Kara gözlü nazlı yarın aşkından 

Hergün gözyaşımı dökerim gelmez 

Yarim gurbet elde bense sılada 

Hasretlik içinde çekerim gelmez 

 

Zalim felek meni ipe doladı 

Götüre götüre derde culadı 

Evim viran oldu baykuş oldu 

Yıkık bina gibi çökerim gelmez 

 

Anam beyit çalar ağlar pederim 

Böyle yazılmış yazılan kaderim 

Âşık Bilal der ki sensiz neylerim 

O zalime boyun bükerim gelmez 
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O Günler 

Yarın ağ sinesi canım alırdı 

Gördüğüm o günler hayal olmuştur 

Evvel ki zamanım gelir aklıma 

Gördüğüm o günler hayal olmuştur 

 

Yar inan dolaşıp böyle gezerdik 

Aşkın deryasına iner yüzerdik 

Seryagufun ciğerini ezerdik 

Gördüğüm o günler hayal olmuştur 

 

Âşık Bilal geldi geçti kervanım 

O yar yokdu kime olum mehmanım 

Çok hoş geçti o devr- i devranım 

Gördüğüm o günler hayal olmuştur. 

 

Dünya  

 

Gel gel senden haber alım 

Var mı sende kalan dünya  

Her gonan göçer eylenmez  

Aklım ermez sana dünya  
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Aşkın şarabını içtim                       

Kendi mezarımı eştim  

Gözün aydın derde düştüm  

Yak eline kına dünya 

 

Görünmez yarın diyarı 

Ayırdılar benden yarı   

Bu sefil Âşık Bilal’i 

Koydun dar güne sen dünya 

 

Hülya  

Bahar olsan çiçek açsan  

Sevmem Hülya bundan sonra  

Dört bir yana koku saçsan 

Sevmem Hülya bundan sonra 

 

Anam ağlar yana yana 

Hasretlik kar etti cana  

İstedim ki varam sana 

Sevmem Hülya bundan sonra 
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Bilal derdi bilenleri  

Bu dünyada gülenleri 

Bağrı taştan olanları  

Sevmem Hülya bundan sonra  

22 mart 2007 Kars Fen Lisesi’nde 

düzenlenmiş olan edebiyat gecesinde Bilal 

Ersarı ile Ensar Şahbazoğlu arasındaki 

atışma 

Şahbazoğlu  

Dinle sözlerimi sen Âşık Bilal  

Zalimin ettiği yanında kalmaz  

Kişilikten yoksun olan insanlar  

İzzeti şöhreti şanında kalmaz 

 

Ersarı  

İnsan olan hakkı ile çalışır 

Haram olan birin kanında kalmaz 

Eğer çekmez isen aşk sevdasını 

Od olur cismine canında kalmaz 

 

Şahbazoğlu  

Benliğinde benliğini saymayan  

Çoğa az deyip de aza doymayan  
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Nefse köle olup nefse uymayan  

Giyimde kuşamda donun da kalmaz                                  

 

Ersarı 

Yiğit odur hak olanı bilmeli 

Dost bağından kızıl gülü dermeli 

Hazreti Ömer adaletin bilmeli 

Verilir hakları kanun da kalmaz 

 

Şahbazoğlu         

Kimi kaba olur kimisi zarif  

İnsan olan akil olmalı marif 

Ağibetin belli ne gerek tariff 

Ensar Şahbazoğlu sonunda kalmaz 

Ersarı 

Zamanında geldi geçti kervanı  

İlaçsız yaranın yoktur dermanı  

Yiğidin okunur baksan fermanı  

Bilal Ersarı’yam aman da kalmaz 
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ÂŞIK CEMAL KANBAY HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                              Serap Ellek∗∗∗∗ 

Özet 
         Bu makalede Karslı Âşık Cemal Kanbay’ın hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere yer 

verilmiştir. Günümüz âşığı Cemal Kanbay yazdığı şiirleri ve şiir konularıyla sesini 

duyurmuştur. Makalemizde âşığımızın bu âşıklık geleneği içindeki yeri, üslubu ve şiir 

örnekleri yer almıştır. 

          Anahtar kelimeler: Halk şiiri, âşıklık geleneği, Âşık Cemal Kanbay 

1. Hayatı 
 

          Âşık Cemal Kanbay 1964 yılında Kars’ın Merkez Derecik köyünde dünyaya gelmiştir. 

Beş kız iki erkek olmak üzere yedi kardeştirler. İlkokulu köyünde, ortaokulu Kars Şehit Albay 

Karaoğlan ortaokulunda, liseyi ise Kars Cumhuriyet Lisesi’nde okumuştur. Bu dönemde 

Kars’ta bir ev tutarlar köye gidiş geliş yapmazlar. 

           Âşık Cemal daha lise yıllarındayken âşıklığa merak salmıştır. Karslı Âşık Murat 

Çobanoğlu’ndan saz edinerek, saz çalmaya ve şiirler yazmaya başlar. Daha sonra vatani 

görevini yapmak için askere gider.1985’te Ankara Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nde vatani 

görevini tamamlar.  

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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           Âşık askere gidip döndükten sonra sanatını icra etmeye devam eder ve 1988 yılında 

evlenir. İki oğlu vardır. Büyük oğlu Kafkas Üniversitesi Makine Bölümü’nü bitirmiştir, küçük 

oğlu ise Endüstri Meslek Lisesi 2. Sınıfta okumaya devam etmektedir. 

         Cemal Kanbay geçimini hayvancılık ve çiftçilik yaparak sağlar. Bir de kendisine ait 

bir minibüsü vardır. Şehirle köy arası yolcu taşımacılığı yapar. Ayrıca düğünlere ve çeşitli 

etkinliklere de yeri geldikçe katılır. Âşık Cemal geçimini sağlamak için değil çeşitli 

programlara katılmak için diğer âşıklarla gurbete çıkar. Ona göre “Âşıklarla gezmeyen, 

onlarla gurbete gitmeyen, usta yanında kalmayan âşık olamaz.”Bu noktada usta çırak ilişkisi 

bu sanat için önemlidir. Bu sebeple âşıklarla sanatını yaygınlaştırmak için Ankara, Eskişehir 

ve İstanbul gibi illere gitmiş buralarda çalıp söylemiştir. 

 

2. Sanatı    
 

         Âşıklığa ilkokul sıralarındayken türkü söyleyerek başlar. İlkokul öğretmeni saz çalar o 

da türkü okur. Âşık bu durumdan çok etkilenir. Sesinin güzel olması ve bu sanata olan meyli 

karşısında öğretmeni “Sen ilerde sanatçı olursun âşık olursun.”demiştir. O dönemlerde 

köylerine düğünlere gelen âşıklar da kendisine türkü söylettirince bundan iyice etkilenir ve 

âşıklık yoluna girer. 

        Karslı âşık Sabri Şimşekoğlu’nun oturdukları eve yakın bir gazinosu vardır. Sabri 

Şimşekoğlu akşamları saz çalıp konserler verir. Cemal Kanbay bu gazinoya gider dinler. Saza 

da ordan bir merak duyar ve küçük bir saz alır. Kendi kendine saz çalmayı öğrenir. Henüz 17-

18 yaşlarında saz çalmaya başlar ve böylece âşıkların içine katılmış olur. Şuan da divan 

çalmaktadır bağlama da çalar. 

         Âşık askerlikten döndükten sonra Kars Halk Ozanları Âşık Şenlik Kültür ve Yaşatma 

Derneği’ne üye olur. O zaman dernek başkanı olan Günay Yıldız kendisini ilk defa televizyon 

programına alır ve ona âşıklıkla ilgili noksanlıklarını anlatır. Âşık Cemal’e derneğe gidip 

gelmesini, kendisinden ders almasını tavsiye eder. Ustası Günay Yıldız’dır ve ondan çok ders 

almıştır, onunla birlikte düğünlere gitmiş ve televizyon programlarına katılmıştır. 

           Âşık Cemal bade içerek âşık olmamıştır. O gündüz hayal ettiğini gece rüyasında görür, 

uyandığında ise hemen eline sazını alıp çalmaya başlar. Âşık Cemal âşıklığa çok hevesli 

olduğu için rüyalarında bile saz çalıp türkü söylediğini anlatıyor. 
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           Şiirlerinin konusunu genellikle doğa, sevgi, gurbet, yaşanan herhangi bir felaket ve 

bunun gibi olaylar oluşturur. Şiirlerinde ayrıca din ve devlet büyükleri de yer alır. Onu asıl 

etkileyen ve en çok etkileyen 1918 yılında âşığın kendi köyü olan Kars merkez Derecik 

köyünde eski ismiyle Kalo köyünde Ermeniler tarafından yapılan katliamdır.   

           Bu tarihte Ermeni çeteleri köye baskın düzenler. O zaman Kars ve çevresi 40 yıl Rus 

işgali altında yaşamıştır. Derecik köyünde Müslümanlar yaşamaktadır diğer çevre köylerde 

ise başta Ermeniler olmak üzere gayrı Müslimler yaşamaktadırlar. Bir gün saldat dedikleri 

Ermeni askerleri köye gelirler. Köy halkını boş bir samanlığa doldururlar ve samanlığın 

pencerelerinden içeri yaktıkları ateş parçalarını atarlar,  üzerlerine de silahlarla ateş açarlar. 

Üç yüz altmış müslümanı katlederler.  

           O dönemlerde bu köyde Kahraman diye bir halk şairi yaşarmış, saz çalması yokmuş 

ama çok iyi şiir yazarmış. Âşık bu katliam sırasında Kars merkezdeymiş. Atı ile köye 

geldiğinde bakar ki köyden bir duman yükseliyor. Atını hızlıca sürer köye gelir bakar ki 

Ermeniler köylüleri katletmiş. 2002 yılında devlet tarafından köyde yapılan kazı çalışmasında 

ölenlerin kemikleri toplatılmış ve orada bir şehitlik anıtı yapılmıştır.           

Ey ağalar nasıl desem derdimi  

Vardı zulüm sonu arşa dayandı 

Ermeni İslam’ı kırdı taradı 

Mazlumlar âmânı arşa dayandı 

 

Bir cenaze gördüm kan olmuş yüzü 

Sıçramış kenara fırlamış gözü  

Üç yüz altmış canın sönmemiş közü 

Yanan can dumanı arşa dayandı 

 

Kahraman kan ağlar bu serin duman  

Çattı bu zamana o ahir zaman  
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Ahirette yâr olsun İslam’a aman 

Kâfirler isyanı arşa dayandı 

           Âşık Cemal Kanbay Kars çevresinde Âşık Sabri Şimşekoğlu, Âşık Murat Çobanoğlu, 

Âşık Şenlik, diğer çevrelerden ise Âşık Mahsunµ Şerif, Neşet Ertaş,  Yunus Emre, 

Karacaoğlan ve Âşık Veysel’den etkilenmiştir. 

 

3. Mahlası  
 

           Âşığın mahlası Kanbayoğlu’dur. Bu mahlası ona ustası Günay Yıldız’’Mahlası 

olmayan âşık, âşık değildir’’diyerek vermiştir. Bütün şiirlerinde mahlasını bazen de ismini 

kullanır. 

Cemal’in bakmadın gözün yaşına  

Zehir kattın ekmeğine aşına 

Ben seni sevmişim boşu boşuna 

Dermansız derdime çare olmaya  

 

4. Şiirleri 
 

          Âşık Cemal Kanbay hece ölçüsüyle şiirlerini yazar. Şiirlerinin hece ölçüsü sekizlik, 

on birlik, on beşliktir. Hece ölçüsü onbeş olanlar divandır. Şiir okumaya önce divanla 

başlanır. Divandan sonra âşık kendine ait eserleri okur en sonda da koçaklama ile bitirilir. 

Bütün şiirlerinde başlık kullanmıştır. Şiirlerinde ayet, hadis, deyim, menkıbe, bulunmakla 

beraber yerli söyleyişler de bulmak mümkündür. Şiirlerinde kullandığı dil sade ve açıktır, 

Kars ağzını kullanır. Kullandığı kafiyeler şiirlerine göre değişiklik arz etmesine rağmen 

genellikle yarım ve tam kafiye kullanır. Hece kalıpları bakımından 4+3, 5+4, ya da 

8+3‘lükleri tercih eder. Âşık daha çok o anki ruh haline bağlı olarak güzelleme,  koçaklama 

ve destan şiir türlerini kullanır. 
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            Âşığın üslubunun oluşmasında yetiştiği çevrenin, karakter özelliklerinin ve kültürünün 

etkisini de bulmamız mümkündür. Şiirleri genellikle 3.4.5 dörtlükten oluşur. Şiirlerinin 

çoğunluğu abab, cccb, dddb kafiye örgüsünde ve koşma nazım şeklinde yazmıştır. Bazı 

şiirlerinde Kars’a övgüler de bulunur. 

Nasıl methedeyim bilmem ki seni 

Koyunu, kuzusu, yaylası, dağı 

Halay başı çeker gelini, kızı 

Nasıl methedeyim serhat Kars’ı ben 

 

Bir yanı ovadır, bir yanı orman 

Yavuz Sultan Selim okumuş ferman 

Sana feda ettik doksan bin kurban 

Dumanlı, savaşlı başın Sarıkamış 

 

Ayrıca şiirlerinde nasihat, gençlik, yaşlılık, peygamberler, dini ögeler de yar alır. Bilhassa 

gençlik hususunda Âşık Şenlikten etkilenmiştir. 

Uyma bu dünyaya olma divane 

Fani dünya hiç kimseye kalmadı 

Sedd-i İskender’e Rüstem-i Zal’a 

Ali gibi aslana kalmadı dünya 

                                                 (Âşık Şenlik)                                                                                                                

       Âşık Cemal’in, köyündeki katliam üzerine yazdığı bir hikâyesi vardır. Usta malı 

dediği sekiz on tane hikâye ile beraber Âşık Murat Çobanoğlu’na ait Ahmet ile Mehmet 

hikâyesini, Emrah ile Selvi’nin hikâyesini ve Cünun adlı hikâyeyi de bilmektedir. Âşıklık 

konusunda da şunları söylemektedir. 
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        Bundan 20-30 sene evvel âşıklığın çok daha farklı olduğu televizyon vb. gibi iletişim 

araçları olmadığı için düğünlerde ve diğer etkinliklerde âşıklara daha çok rağbet olduğunu 

söylüyor. Şimdi ise âşık kaset yaptığı gibi türkülerinin internette dinlenildiğini söylüyor. 

Âşığın yaptığı kasetler alınmıyor diyor. Eskiden Âşık Çobanoğlu gibi birinin gazinosunda 

ramazanda ayında 30 gün boyunca âşıkları dinlemek için yer bulunmazdı.’’diyor. Şimdi 

televizyon programlarında ise program yapmalarına rağmen pek bir duyarlılık yok diyor. 

Bunda halkın ilgi alanlarının da değişmesinin etkisi var diyor. Bunun yanında teknolojinin de 

etkisi büyüktür diyor. Devletin devlet sanatçılığı ünvanını sadece iki âşığa verdiğini söylüyor. 

Bunlar Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu’dur. Devletin âşıklara destek sağlamadığını 

söylüyor. Ona göre “Şairi âşığı el(halk)saklar.’’Eğer âşık bir şeyler yazıyorsa halkın da buna 

destek olması gerekir aşığın ayakta kalabilmesi için diyor. Ona göre üniversiteli öğrencilerde 

bizim geleceğimizdir. Onlar yarın öbürgün bir yere geldikleri zaman bizim bu durumumuzu 

bildikleri için ya bir bakanlıkta ya da başka bir mevkide olduklarında hatırlamalarını 

istiyorum. En azından sesimizi duymalarını istiyorum. 

         Her sene mayısın ilk haftasında Murat Çobanoğlu’nun anısına Âşıklar Bayramı 

düzenleniyor. Bu senede olacak. Bizimde etkinliğimiz o. Bugün mesela Kars’ta bir açılış 

olacağı zaman dışarıdan sanatçı getiriliyor. Oysa Kars’ta âşık mı yok? Yani bir sanatçıya 

verilecek para on âşık içinde paylaştırılabilir. Bu bizim kültürümüzdür yaşatılmalıdır. 

         Şimdi şunu da söylemek gerek bütün sanatçılara saygımız var. Mesela şimdi bir 

sanatçı bir türkü yaptığı zaman o en fazla bir iki sene dinleniyor, tutuluyor. Ama Murat 

Çobanoğlu’nun 1970 lerde yaptığı’’Neyine Güvenem Yalan Dünya’’,Rüstem Alyansoğlu’nun 

’’ Azrailin Bacanağa Mektubu’’ bunlar hep eskiden yazılmış. Bugün onu sanatçılar okuyorlar. 

Yani her âşığın yazmış olduğu sözde bir mana vardır. Âşık manasız hiç birşey yazmaz 

okumaz. Ya da Âşık Şenlik’in sözleri 1850-1900 lerde bugün hala âşıkların dilindedir. Âşığın 

sözü eskimez. Çünkü anlamlı, manalıdır. Her mısrasında ayrı bir anlam vardır. 

          Bir de günümüz âşıklarında bakarsak eskiye nazaran itibar kalmadı âşıklara. Önceden 

ben çocuktum köyümüze âşık geldiği zaman millet davulu-zurnayı bırakır gelir âşık dinlerdi. 

Âşığı gördüğümüz zaman ona çok saygı duyardık. Acaba ne söyleyecek, iki dudağının 

arasından ne çıkacak diye pür dikkat dinlerdik. Ama şimdi hiç biri yok. Biz de devlet sahip 

çıksın istiyoruz. Daha bazı âşıkların sigortası yok. Bu kültür gittikçe kaybolmasın istiyoruz. 

           Âşık Cemal, Kars Murat Çobanoğlu Âşıklar Bayram’ına katılmıştır. Kars Halk 

Ozanları Âşık Şenlik Kültür ve Yaşatma Derneği’nde Divan Başkanı’dır. Birçok yerel ve 
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ulusal kanallara davet edilmiştir. Köylerinde çekim yapılmıştır. Kars Serhat Televizyonu’na 

İstanbul’ da Vatan Tv’ye, Tv 5’e,TRT’ye davet edilmiştir.  

           Âşığın yerel Ölçek gazetesi hariç diğer gazete ve dergilerde şiirleri yayımlanmamıştır. 

Kendisi de imkânlar el vermediği için şiirlerini basmamıştır. Yüzün üzerinde şiiri ve bir de  

cönkü vardır. Yurt dışına çıkmamıştır. Eserleri hakkında çalışma yapılmamış kaset de 

yapmamıştır. Çünkü ona göre “Her şey ticarete döküldüğü için kaset yapmak en az 5-10 bin 

TL istiyorlar. Hem para verip hem de kaset yapacaksam şiirlerim bende kalsın” diyor. 

        “Halkımız var olduğu müddetçe âşıklık yaşayacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır, 

Şenlik’ten Çobanoğlu’na, ondan da Sabri Şimşekoğlu’na kadar bizde elimizden geldiği kadar 

bu sanatı yaşatacağız. Fakat devletimizden de katkı bekliyoruz. Çıraklık da eskiye nazaran 

pek kalmadı ama bana göre usta görmeyen bir çırak, çırak değildir” diyor. 

             Âşık Cemal İstanbu’da Erzurumlu Âşık Nuri Çırağı’nın Tv 5 ‘teki canlı yayın 

programında saz çaldığı esnada mızrabının düştüğünü bazen de söylediği türkünün sözlerini 

unuttuğunu ve bunların da âşıklığın küçük güzellikleri ve tatlı anıları olarak kaldığını 

tebessüm ederek söylüyor. 

 

5. Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

      Hakkında yapılan çalışma yoktur. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
KARDAŞ 

Günlüm Muhammed ‘in aşkıyla dolu 

Ben o sırra daha ermedim kardaş 

Tatlı dil güler yüz dost onun yolu 

Hiçbir gönlü asla kırmadım kardaş 

 

İslamın şartı da beş değil midir? 

Kur’andan gayrısı da boş değil midir? 

Cennet bize güzel düş değil midir? 

Kötülüğe gönül vermedim kardaş 

 

Ben ozan Cemal’im Hakk’a taparım 

Sanmasınlar ben bu yoldan saparım 

Hak ne emretmişse onu yaparım 

Harama elimi sürmedim kardaş 

 

VEFASIZ GÜZEL 

Dinle sözlerimi vefasız güzel 

Dilerim Mevla’dan yüzün gülmeye 

Ekmek atlı olsun sen ise yayan  

Dermansız derdine çare olmaya 

 

Gez dolaş dünyayı olma bahtiyar  

Her neye el atsan olsun tarumar 

Koy aksın gözünden o kanlı yaşlar  

Dermansız derdine çare olmaya 
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Eyüp gibi yara sarsın yüzünü 

Mil çeksinler kör etsinler gözünü 

Dert bürüsün tanımayasın özünü 

Dermansız derdine çare olmayasın 

 

Cemalin bakmadın gözünün yaşına  

Zehir kattın ekmeğime aşıma  

Ben seni sevmişim boşu boşuna  

Dermansız derdine çare olmaya 

NEDEN  

Ne çilem tükendi ne de kederim  

Bir türlü gülmüyor yüzlerim neden 

Yıllara sıladan uzak kalınca  

Silinmiş dostlardan izlerim neden  

 

Kimlere güvenen kime sarılam  

Feleğin suçu ne ona darılam  

Kıymet bilmez için niye yorulam 

Yürümekten aciz dizlerim neden 

 

Bir garip ozanım canımdan bezdim  

Hiçbir gün gülmedim kederle gezdim 

İnsanlar nasıldır eledim süzdüm 

Boş saydılar benim sözlerim neden 
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ÂŞIK EMRAH NER HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
       Tolgay SARICA∗∗∗∗ 

       Özet 
 Kars’lı Âşık Emrah Ner’in hayatı, sanatı, mahlası, şiirlerinin konusu ve şiirlerinden 

örnekler yer almaktadır.  Çalışmamızda aşığın, âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun 

özellikleri, hakkında yapılan çalışmalar ve şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. Bu çalışma 

Âşık Emrah Nar ile yapılan görüşme sonucunda yapılmış bir çalışmadır.  

 Anahtar kelimeler: Âşık Emrah Ner, Âşıklık geleneği, Halk şiiri 

1. Hayatı 
 

Âşık Emrah Ner, nüfusa  24.11.1949 kayıtlı olup ili Kars, ilçesi Arpaçay doğum yeri 

ise Akyaka’dır. Akyaka 1982’de ilçe olmuştur. Bu süre zarfı içinde Arpaçay’a bağlıydı. 

Babasının ismi Haydar, annesinin ise Şarabanı’dır. Babası 1982 yılında annesi ise 

2003 yılında vefat etmiştir. Babasını çok dürüst, kollu kuvvetli, asi, sözünde özünde 

doğruluğu seven biri olarak dile getirmiştir. Âşıklığa geçmesinde babasının herhangi bir etkisi 

olmadığını söylemiştir. Dedesi Ermeniler tarafından şehit edilmiştir. 

Aslen Gürcistan’a bağlı Amasra’nın Ağbaba tarafında yer alan sınıra yakın Okçuoğlu 

köyünden gelmişlerdir. 1915 yılında savaş nedeniyle bölünmüşlerdir. Ailenin yarısı sınırın bu 

tarafına geçmiştir. O dönem Sovyet dönemine rastladığından geliş geçişler olmadığından belli 

bir süre haber alınamamıştır. Belli bir süre sonra mektup ile haberleşmişlerdir. Şuan irtibatı 

vardır. Yedisi erkek ikisi kız olmak üzere toplam dokuz kardeşlerdir. Ailenin beşinci 

çocuğudur. Kardeşlerinin üçü Almanya’da yaşamaktadır. İlkokulu Akyaka’da okumuştur. 
                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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Orta Okulu ise o dönemde Kars’ta yer alan yetiştirme yurduna yakın yerde okumuştur. Liseye 

devam etmemiş ve okumaktan vazgeçmiştir. Şu an aşıklık sanatının dışında çocuklarıyla 

birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kendi deyişiyle yaramaz bir çocukluk 

geçirmiştir. Gençlik dönemin ise sıkıntısız güzel geçmiştir. O dönemde özellikle 

hayvancılıktan dolayı yaylada yer almış, kaval ve tulum çalmıştır. Şu anda da çalmaktadır. 

Küçüklüğünde âşıklık geleneği çerçevesinde ilim meclislerine gitmiş ve çok severek o 

dönemde yer olan âşıkları dinlemiştir. O dönemde âşıklara özenmiş ve Mehmet Hicrani’yi 

beğenerek ve severek dinlediğini belirtmiştir.  

1969 yılında vatani görevini yapmak için askere gitmiştir. O dönemde 20 ay askerde 

kalmış ve 1971 yılında terhis olmuştur. Acemi birliğini Çanakkale Ezine’de yapmış, 

şoförlüğünü İzmir Gaziemir’de usta birliğini ise Lüleburgaz’da yapmıştır. Askerliği 

bitirdikten sonra Kars’a gelmiştir. Belli Bir süre kaldıktan sonra 1972’te İstanbul’a gitmiştir. 

Oradan İzmir’e geçmiştir. Orada Talip Özkan ile tanışmış ve İzmir radyo evinde programa 

katılmıştır. Yapılan yarışmadan geçmiştir. Bu yarışmada juriler ise Nida Tüfekçi ve Yücel 

Başmakçı’ydı. Yarışmada üç kez seyyah okuduktan sonra anonim ürünler okumuştur. Bele 

Bağlar adlı türküyü de okumuş ve radyo evine girmiştir. Fakat belli bir zamandan sonra çeşitli 

sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kalmıştır. Bıraktıktan sonra Kars’a gelerek âşıklığa 

başlamıştır. İzmir’de olduğu süre zarfı içinde iki sene gazino’da çalışmış ve türkü söylemiştir. 

 Evliliğini ise askerliğine üç ay kala 1969 yılının Haziran ayında yapmıştır. Karısının 

İsmi Sevim olup kaçarak evlenmişlerdir. Kayınpederi o dönemde nüfus müdürlüğü yapmıştır. 

Karısı ise Sarıkamışlıdır. Eşinden önce birini sevmiştir. Fakat aşıkla görüşmemizde bu konu 

hakkında bize bilgi vermek istememiştir. Karısı Sevim’e şiirler yazmıştır. Duygularını ona 

aşağıda şiirinin bir bölümünde böyle dile getirmiştir. 

Hasret ile gözlediğim 

Seni öyle özlediğim 

Gara gaşın gara gözün 

Vurdum ona özüm 

Gadanalım ay aman aman 
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 Emrah Ner’in ikisi erkek beşi kız olmak üzere toplam yedi tane çocuğu vardır. İkisi 

Azerbaycan’da okumaktadır. Kızları evlenmiştir. Erkek çocuğu ise biri askerde biride 

Akyaka’da hayvancılıkla uğraşmaktadır. Koşkar ve Şahdağı isminde iki tane torunu vardır. 

Onlar için şiir yazıp aşağıda şöyle dile getirmiştir. 

Deyir ki ya Koşkar olasan 

Ya da Şahdağı 

Bah bele yücelesen yücelende de 

Doludan, borandan,gardan, yağıştan 

Bah bele güç alasan güç alanda da 

Geçmişinde sağlığını etkileyecek önemli bir hastalık geçirmemekle birlikte âşıklığa 

geçmesinde karısının etkisi yoktur. Saz eşliğinde çeşitli programlara katılmıştır. Televizyon 

programlarına özellikle yurt içinde ve yurt dışında katılmıştır. Türkiye’de Vatan TV, Meltem 

TV, Mesaj TV, Ulusal TV, İs TV, TGRT ve Serhat TV gibi yerel ve ulusal televizyon 

programların dışında Azerbaycan’da çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.   

Aile içerisinde bir tek Emrah Ner âşıklık geleneği ile uğraşmaktadır. Hayatını şuan  

Kars ilinin Akyaka ilçesinde devam ettirmektedir. 

 

2. Sanatı 
 

 Âşık Emrah Ner, okuma yazmaya altı yaşında başlamıştır. Şiire olan merakı yakın 

zamanlarda başlamıştır. Âşıklığa başlarken özellikle deyişlerinde usta malı kullanmıştır. 

Şiirleri çeşitli zamanlarda öğrenciler tarafından araştırma konusu olarak kullanılmıştır.  

Âşık Emrah Ner, sazı 1978 yılında öğrenmiştir. Sazı kendi kendine çalarak 

öğrenmiştir. Özellikle Çobanoğlu kahvesine giderek bilmedikleri konular hakkında oradaki 

aşıklar tarafından eksikliklerini gidermiştir. İlk sazını Rahmetli Murat Çobanoğlu’ndan 

almıştır. Çala çala kendisini geliştirmiştir. Sazı öğrenmesinde ustası İslam Erdener’in etkisi 

vardır. Ustasının Azerbaycan sazını çok iyi çaldığını belirtmiştir. Ve ondan Azerbaycan sazını 

çalmasını öğrenmiştir. Ayrıca 1991 yılında Azerbaycan’a giderek orada meşhur aşık Azaplı 

Mükail’in kızı Gülare Azaplı’dan Azerbaycan sazını öğrenmiştir. 



 
 

149 
 

 Âşık Emrah Ner, hep kendi hedefinde gitmiştir. Hiç kimseyi dinlemeden kendi aklınca 

hareket etmiştir. Yetişip tezgâhtan çıktıktan sonra kendi kendini geliştirmiştir. Sanatını icra 

etmek amacıyla düğün, nişan, sünnet gibi yerlerde çalıp söylemiştir. Yurt içinde ve yurt 

dışında bulunmuştur. Yurt içinde Türkiye’nin hemen hemen çoğu ilinde yer almıştır. Özellikle 

Muş, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul, Antalya gibi çok yere gitmiştir. 

Yurt dışında ise Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, 

Özbekistan gibi ülkelerde de bulunmuştur.  

Âşık edebiyatında bade içme, rüya motifi bir gelenek icabıdır. İnanışa göre âşık olmak 

için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka pir elinden bade içmek gerekir. Âşık 

edebiyatında rüya; kişinin şiir söyleme yeteneği kazanmasında, dini bilgiler ile ledün ilmini 

öğrenmesinde, kişinin âşıklık özellikleri kazanmasında etkilidir.(Yardımcı 1998, s.188) Âşık 

Emrah Ner, bade içmemiştir. Fakat rüya görmüştür. Âşık Şenlik ve Sümmani gibi büyük 

âşıkların dışında günümüz âşıklarının bade içmesine inanmamaktadır. Genel manada bade 

içmeye inanmamıştır. Rüyasını ise şöyle anlatmaktadır. 

‘Evde uyurken rüyasında Allahın aslanı Hz. Ali’yi görmüştür. Camide mersiye 

okunduğu zaman insanlar sırayla dizilmişlerdi. Herkes sine vuruyordu. Bende döndüm baktım 

duvarda Hz. Ali ve On iki imamın resimleri vardı. Orada bir hacıya sordum hepsinin ismini 

sırayla dedi. Ben bakarken bir yıldız doğdu ve o anda uyandım.’ Rüyayı gördükten sonra 

hemen şiir yazmamıştır. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra ilk şiirini yazmıştır. İlk şiiri 

ise “Ağ Gül, Kırmızı Gül” adlı şiiri yazmıştır. İlk dörtlüğü aşağıda böyle dile getirmiştir. 

Gine burcu burcu gohar 

Ağ gül ilen kırmızı gül 

Beni sevdasına yağar 

Ağ gül ilen kırmızı gül. 

İlk şiirini 1983’te yazmıştır. Âşıklığa merakı küçük yaşlarda başlamıştır. Büyük 

âşıkların bestelerini dinledikçe, o güzel kelimeleri, topluma layık olan sözlerini dinledikçe 

âşıklığa olan merakı iyice artmıştır. Âşıklığa İzmir radyo evini bıraktıktan sonra Kars’a 

gelince başlamıştır. Mehmet Hicrani, İlhami Demir, İslami Erdener, Murat Çobanoğlu, Şeref 

Taşlıova, Rüstem Alyansoğlu gibi büyük âşıkları dinlemiştir. Bütün âşıkların yetişme ocağı 

olan Murat Çobanoğlu kahvesinde yetişmiştir.  
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Âşıklık olarak anne tarafında vardır. Mehmet Hicrani annesinin akrabasıdır. Âşıklığı 

anne tarafından gelmektedir. Daha çok maddi aşkı şiirlerinde dile getirmiştir. Âşık kendisini 

özellikle Âşık Şenlik Kolunda görür. Dini konularda şiirlerde yazmıştır. Rüyayı gördükten 

sonra Hasan Harakini türbesine gitmiştir. Âşığın ayrıca Ehli Beyt sevgisini dile getiren 

deyişleri de vardır. Âşık olmasında geçim sıkıntısı yaşamamıştır. Kendisini dertli bir âşık 

olarak görmektedir. Bu konuda düşüncelerini böyle dile getirmiştir. 

Bu aşkın elinden  

Divane oldum  

Diyar diyar gezdim 

Yaram derinden 

 

Gördüm cemalini  

Gönlüm hoş oldu 

Bu aşkın elinden 

Gardaş yaram derinden 

  Âşık edebiyatında yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerin en önemlilerinden biri de usta-

çırak geleneğidir. Bu geleneğin özünde halkın gönül duygularını âşıklarca dile getirilerek 

halkın belleğine işleyip nesilden nesile ulaştırılması yatar. Bu geleneğin temsilcileri olan 

âşıklar, ustalarından öğrendiklerini, bir anlamda usta mallarını çırakları aracılığı ile geleceğe 

taşımışlardır.(Yardımcı 1998,s.219) Âşık bu gelenek içinde yer almıştır ve ustası İslami 

Erdener’dir. On yıla yakın ustasının tezgahında yer almıştır. Çıraklık yıllarında ayrıca Murat 

Çobanoğlu kahvesinde yer alıp burada yetişmiştir. Azer Bülbül, Turan Şahbazoğlu ve Metin 

Erben adında üç tane çırak yetiştirmiştir. Bunların ikisi sanatçı olmuş birisi de işçi olmuştur. 

 Âşık özellikle âşıklık bakımından Âşık Şenlik’ten etkilenmiştir. Sanatını icra etmek 

amacıyla saz eşliğinde programlara katılıp buralarda hikâyeler, serencemler sözlerini 

söylemiştir. Dernek gecelerine, Festivallere katılmıştır. İstanbul’da Kaz festivali, Akyaka’da 

Tarım ve Hayvancılık Festivali, Kars’ta Murat Çobanoğlu Festivali, Sivas’ta Âşık Veysel 
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Festivali, Konya’da aşıklar bayramına katılmıştır. Duygularını düşünceleri aşıklık sanatında 

dile getirmiştir. 

 Âşık ayrıca güzel sesinden dolayı sadece âşıklık geleneği içinde değil, ayrıca arabesk, 

fantezi dalında da türküler söylemektedir. 

 

  3.Mahlası 
 

Âşıklık geleneğinin en önemli unsurlarından biri mahlas almadır. Âşık edebiyatı 

temsilcileri mutlaka şiirlerinde kullandıkları bir isme sahiptirler. Mahlas olarak adlandırılan 

bu ikinci/takma isim çeşitli yollardan edinilir. Kimi aşığa ustası tarafından kimine rüya motifi 

etkisiyle gördüğü ulu kişi tarafından verilirken kimi âşıklarda mahlaslarını kendileri seçerler. 

Bu seçim aşığın kişiliği, mesleği, yaşadığı bölge veya bulunduğu ruhsal durumla 

ilgilidir.(OGUZ 2004,s.193)  

Âşık Emrah Ner, kendi mahlasını soy isminden alarak Neroğlu olarak kullanmıştır. 

Mahlasının anlamı ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirmiştir. Dedesi o zamanlarda 

Gürcistan’ın Kaçağan kentinde yaşarken orda bulunan akrabaları ile oturup sohbet ederken 

oradan bir kervancı geçiyordu. Bu kervancının ise develeri vardı. İki yaşındaki bir deve 

yavrusunu devenin peşinde giderken görmüşler. Oradaki kişiler bahsine girmişlerdi. Tabi 

kervancıyı durdurmuşlar ve olayı söylemişler. Dedesi kervancıya iki yaşındaki deveyi kaldırıp 

sonra dolaştıracağını söylemiş kervancı da kabul etmişti. Dedesi dediklerini yapınca deveyi 

almış ve bahsi kazanmışdı. Ve Neroğlu mahlasıda ordan intikal etmiştir. Ner deve demektir. 

Devenin önünde giden anlamı vardır.  

Âşık Emrah Ner, şiirlerinde mahlasını kendisi tercih etmiştir. Şiirlerinde mahlasını 

çoğu zaman kullanmıştır. Şiirin akışından dolayı bazen kullanmamıştır. Mahlasını söylerken 

ayrıca bazen duruma göre kendi gerçek ismi olan Emrah’ı da kullanmıştır. Âşık Emrah Ner, 

Neroğlun’nun dışında mahlas kullanmamıştır. 
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3. Şiirleri 
 

 Âşık Emrah Ner’in 40a yakın şiiri vardır. Şiire yeni başladığından ve önceden usta 

malı sürekli dediğinden dolayı pek fazla yazamamıştır. Şiirlerini hece ölçüyle yazmaktadır. 

Yeri geldiğinde serbest ölçüyle yazdığı şiirleri de vardır. Şiirlerinde başlık kullanmıştır. 

Başlıklara şiirin akışına göre çeşitli isimler vermiştir. Başlık olarak çeşitli zamanlarda redifler 

kullanmıştır. 

 Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Özellikle Azerbaycan Türklerinin 

kullandığı şiveyi şiirlerinde dile getirmiştir. Şiirlerini yazarken yanlış söylediği kelimeler yer 

almıştır. Fakat bunları sonradan düzeltmiştir. Mahalli kelimeler ve ağız özellikleri şiirlerinde 

görülmektedir. Kars’ta özellikle Azeri şivesinin özellikleri şiirlerine yansımıştır.  

Selvi boylum gametin var 

Saçın sünbül özün bahar 

Daha yeter kalma bekar 

Kollarını sal boynuma  

 

Çoklar derdinen oldu hasda 

Tap sevgini meni sesde 

Arzuların başım üsde 

Kaldırdın sal boynuma 

 Burada özellikle (men, özüm, tap ) gibi kelimeler Azerice de çok geçmektedir. 

Şiirlerinin içinde tam, zengin, serbest tarzda yazdığı şiirleri vardır. Aruz ölçüsüyle şiir 

yazmamıştır. Âşık şiirlerini verilen kelimenin muhtevasına göre inşa etmektedir 7’li 8’li 11’li 

16’lı ölçüyle yazmıştır. Şiirlerinin dörtlük sayısı 3 ya da 4 tanedir.  

 Bir pusa istedim yüzün çevirdi 

 Vermedi elini delisen dedi 

 Neroğlu Emrah’ın kalbine deydi 
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 Gelmesin nayara dile gözderin. 

+di ise burada tam kafiye olarak kullanılmıştır. 

 Koşma tarzında şiirler yazmıştır. Şiirlerini yazarken şiirlerinde atasözü, vecize tarzını 

yeri geldiğinde kullanmıştır. Âşıklığa geçişinde çevrenin etkisi yoktur. 

 Şiirlerini genellikle saz eşliğinde söylemiştir. Âşık tarzı şiir geleneğine uyarak da 

bütün şiirlerinde mahlasını söylemiştir. Şiirlerini değişik türlerde ve şekillerde yazmıştır. 

Bunların içinde güzelleme, divan, tecnis, ağıt gibi ürünlerde vermiştir. Divan türünde beş tane 

makam bilmektedir. Bunlar Mereke Divanı, Çıldır Divanı, Summani Divanı, Yerli Divanı ve 

Azerbaycan Hatayi Divanını bilmektedir.  

Âşık Emrah Ner, âşıklık dalında birçok makam bilmektedir. Makam olarak Kars ilinin 

en çok makam bilen âşıkları arasında yer almaktadır. Yüze yakın makamı bilmektedir. 

Bunlardan başlıca divan, on altılı, tecnis, güzelleme, karacı, kuba kerem, ahmedi kerem, 

dilgam, kahramani, seyyah gibi makamları bilmektedir. Tecnis örneği olarak ise Cıgalı tecnis 

tarzını bilmektedir. 

 

4. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşık Emrah Ner ’ Âşığın her sözünde bir mana vardır’ der. Çoğunlukla aşk, gurbet, 

sosyal olaylar üzerine şiir yazmaktadır. Âşık özellikle Türkiye’nin en büyük sorunlarından 

olan terör olaylarına dert yanmaktadır. Bu konuda düşüncelerini şöyle dile getirmiştir 

‘Bir insan toprağının kıymetini bilmelidir. Bayrağına, vatandaşına, askerine, polisine 

saygı duymadı mı o kişiden hayır gelmediğini söylemektedir. Birçok ülke gezdiğini fakat 

aklında hep kendi vatanının olduğunu dile getirmiştir. Vatanın sağı solu olmadığını vatanın 

vatan olduğunu dile getirmektedir. Bir insanın kimliğine ne yazıyorsa o vatanın çocuğudur’ 

demiştir. Şiirlerinde konu olarak vatan aşkını işlemiştir. En büyük aşkının vatan aşkı 

olduğunu dile getirmiştir. Konu ile ilgili aşağıda böyle dile getirmiştir. 

Dalgalansın al bayrağım 

Canım gurban vatanıma  

Bu toprağın karışını 
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Vermem yaban gavuruna 

 

Vatanıma gurban olum 

Bu vatan benim vatanım 

Gardaş vatanıma gurban olum 

Bu vatana gurban olum. 

 Şiirlerinde insanın güzelliğinden, vatanın güzelliğinden, öz özünden, ne sözünden 

şeklinde konuları işlediğini dile getirmiştir. Şiirlerinde en büyük ilhamı insanların sevgisinden 

almıştır. Çok okuyup çok yazmakla birlikte geçmişteki büyük aşıkların kitaplarını, sözlerini, 

türkülerini dinleyerek şiirlerinde kendisini geliştirmiştir.  

 Âşık Emrah Ner, ‘Âşıklığın en büyük düşmanının sigara ve en yakın arkadaşının seni 

çekememesidir.’der. Âşık özellikle kötülüklerden dert yanmaktadır. Ayrıca şehit edilen 

askerleri, yoksulları, fakirleri gördükçe oldukça üzülmektedir. Düz yazı tarzında şiiri yoktur. 

Gerçek âşık olarak halkına saygı duyan, halkına sanatını icra eden, sesini, sazını, sözünü 

dinletebilen kişi âşıktır’ demiştir. 

 Şiirlerinde özellikle Azerbaycan’ın en büyük sorunlarından olan Karabağ toprakları 

konu edinmiştir. Bir albümünün klibini de oraya yakın bir yerde çekmiştir. Karabağ şiirini 

böyle dile getimiştir. 

Göyce yada galdı yandı garabağ 

Sinemin üstüne mindi yara bağ 

Görbe ağ düzündü ahu zara bağ 

Bağlanan kesilen yol indi bizimkidi 

Âşık hikaye bilmektedir. Fakat hikaye yazmamıştır. Latifşah, İlyas Salman, Tufarganlı 

Abbas gibi belli başlı hikayeler bilmektedir. Serencem olarak Sevdakar Şah’ı bilmektedir. 

Serencem’de yazmamıştır. Fakat ilerde yazmayı düşünmektedir. 

 Birçok radyo programına katılan Emrah Ner, özellikle Ankara Devlet radyosu, 

İzmir’de ve Ankara’da radyo programlarına katılmıştır. Ayrıca kimi zaman gazete köşelerinde 
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de çıkmaktadır. Gazatelerde kimi zaman şiirleri yayınlanmıştır. Âşık daha çok ses sanatçısı 

olmakla birlikte türkülerin dışında atışma dalında da yapmıştır. Leb değmezi birkaç kez 

yapmıştır. Divan tarzını çok kullanmıştır. 

Âşık Emrah Ner’in kitapı yoktur. Ama ilerde çıkarmayı düşünmektedir. En büyük 

isteklerinden bir tanesi olduğunu söylemektedir. İnsanın kendisi ölür ama eseri ölmez 

şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir. 

 Şiirlerinde konu olarak hasret ve tabiat konularını da işlemiştir. Şiirlerinde Azeri 

kültürünün etkileri görülmektedir. Cahillik konusunda düşüncelerinde cehalete karşıdır. Cahil 

insanlardan kaçar. Kötülüklerin anası olarak dile getirir. Aklın her şeyin temeli olduğunu 

söylemektedir. 

 Âşık Emrah Ner dört tane albüm çıkartmıştır. Beşinci albümü ise yakında 

çıkartacaktır. Albümlerinin şöylediri: Gurbet elde garip garip ağlarımı 1984 yılında 

çıkarmıştır. İkinci albümü olan Ah Feleğ’i ise 1989’ta çıkarmıştır. Üçüncü albümü Gönlümde 

bir baharı 1991 yılında çıkarmıştır. Dördüncü albümü Yandı Karabağı ise 2005 yılında 

çıkarmıştır. Albümlerinden bazıları Öztürk kasetçilikten çıkmıştır. Yakında çıkarmağı 

düşündüğü albümün ismini koymamakla birlikte Yener Yılmazoğlu’yla birlikte çıkaracaktır. 

Son albümü olan Yandı Karabağ’a klip çekmiştir. Klipi Azerbaycan’da çekmiştir. 

 Âşık Emrah Ner, Âşıklık geleneği hakkında özellikle hiçbir zaman ölmeyeceğini 

söylemektedir. Geçmişten beri bu geleneğin devam ettiğini ve gelecekte de yaşayacağını 

söylemektedir. Sanat ölmez. Apartmanın sağlam olması temelinden kaynaklanıyorsa, 

âşıklığında temeli vardır. Sanatın temeli vardır. Bu yüzden yıkılmaz. Âşık sevgisiz yaşamaz. 

Sanatçının ruhunda aşk mutlaka vardır. Âşık Murat Çobanoğlu kahvesinin açılmasıyla birlikte 

yeniden çırak yetiştirmeyi umut etmektedir. 

 

5. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar  
 

  Âşıklar sadece saz eşliğinde manzum eserlerini sunmakla yetinmezler. Şiirlerinin 

arasında dinleyicilerle sohbet ederler. İyiliği, doğruluğu tavsiye eden nasihatlerde bulunurlar, 

fıkra anlatırlar, başlarından geçmiş herhangi bir olayı dinleyicilere naklederler. Böylece âşıkla 

dinleyiciler arasında sağlam bir diyalog kurulmuş olur. Âşıklar bazen de halk hikâyesi örneği 

verirler.(Oğuz 2004)  
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 Âşık Emrah Ner ise Usta malı hikâyeler anlatmaktadır. Âşık Emrah Ner şiirlerini 

çeşitli meclislerde söylemekle birlikte daha çok ses tarzı alanında şiirlerini söylemektedir. 

Programlarda çoğu zaman usta malı olarak dile getirmekte özellikle Ali Asker, Tufarganlı 

Abbas, Dede Kasım, Şair Nebi gibi âşıkların şiirlerini söylemektedir. 

Kitap çıkarmamıştır. Ama çıkarmayı düşünmektedir. Emrah Ner hakkında öğrencilerin 

yapmış olduğu tez çalışmaları vardır. 

 Ali Kafkaslı ve Zühtü Makaslı gibi çeşitli gazeteciler röportaj yapmışlardır. Ayrıca 

Salih Şahin âşıkların hepsi üzerine çalışma yaparken Âşık Emrah Ner üzerine çalışma 

yapmıştır. 

 Âşık Emrah Ner UNESCO’nun kayıtlarında yer alan Kars’taki on âşıktan bir tanesidir. 

Kültür bakanlığında kaydı bulunmaktadır. 

 Âşık Emrah Ner, çeşitli festivallerde özellikle Konya âşıklar bayramında altın madalya 

almıştır. Azerbaycan’da Gülare Azaplıdan ödül almıştır. Ayrıca 1992 yılında her aşığa 

Süleyman Demirel altın vermiş ve bunun içinde Âşık Emrah Ner’de yer almıştır. Pek çok 

yerde önemli dereceler almıştır. Aldığı bu dereceler özellikle ses alanında olmuştur. 

 Âşık Emrah Ner, ayrıca Murat Çobanoğlu adına yapılan yarışmada kendisine haksızlık 

yapıldığını düşünmektedir. Kendisine verilmediğini söylemektedir. 

 Âşık ile yapılan çalışma sonucunda gerçekten geleneğin içinden yetişmiş bir âşık 

olduğunu görmekteyiz. Âşık edebiyatına ait türleri, şekilleri kullanmıştır şiirlerinde. Bir aşığın 

işlemesi gereken bütün konuları en güzel bir şekilde işlemiştir. Özellikle ses alanında kendini 

yetiştirmiştir. Azerbaycan sahasını çok iyi bilmektedir. Makam bilmesi bakımından Kars’ta 

en büyük âşıklardan bir tanesidir. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

KOLLARINI 

Selvi boylum kametin var 

Saçın sünbül üzün bahar 

Daha yeter kalma bekar 

Kollarını sal boynuma 

 

Çoklar derdinden oldu hasta 

Tap sevgini meni sesde 

Arzuların başım üsde 

Kollarını sal boynuma 

 

Allah verir güzelliyin 

Derdinen inan  deliyim 

Halan seni çok sevirem 

Kollarını sal boynuma 

  

Gel kayıp ol düz ilgara 

Seven gönlü çekme dara 

Neroğlunu sende ara 

Kollarını sal boynuma 

 

 

KIRMIZI GÜL 

Yine elvan elvan kokar 

Ağ gül ilen kırmızı gül 

Beni sevdasına yakar 

Ağ gül ilen kırmızı gül 

 

Seyrettim yüce dağlara 

Gel ineh bizim bağlara 

Mehlem ol sen yaralara 

Ağ gül ilen kırmızı gül 

  

Yıkıldım sevdiğim tahdın 

Kar adı Neroğlu bahdın 

Kırmızı gül meni yakdın 

Ağ gül ilen kırmızı gül 

Not: Bu ilk şiirdir. 

ARALANMIŞAM 

Sevdalı gönlüme dert kader gelir 

Derdime derman ol yaralanmışam 

Geceler rüyamda seni görürem 
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Gönlüm derinden paralanmışam 

  

Gözderim döymür kü gül putağından 

Ahım göye çıkdı yar ferağından  

O kara gözderin hoş bahmağından 

Ele bahma zatan yaralanmışam 

  

Bir hata yapdımsa meni bağışla  

Aklımda sensin gözümde yaşda 

Ben sana gelecem baharda kışda 

Ayrılma Neroğlu aralanmışam 

 

BABA 

 

Diz çökürem her zaman 

Babamın govağında   

Babam çok zahmet çekir 

Hele de bu yaşında 

Öz halal zehmetiyle 

Böyüdüp babam bizi 

Bu yaşa getirifdi 

Babam her birimizi 

  

Hiçbir zaman eyilmedin 

Kimselerin önünde 

Yeddi oğul iki kız büyütdün 

Hepimizde senin sözünde 

 

Babalar baş tacımızdı 

Şöhretiniz şanınız canımızdı 

Baba ona dünyamızdı 

Neroğlu nar babamın yürüdü izinde 

 

GURBET 

  

Ömrümü yedin pitirdin 

Zalım gurbet zalım gurbet 

Deli divan eye döndüm 

Yıkıl gurbet yıkıl gurbet 

 

Aldın aklım al eyledin 

Gönül evim deli eyledin 

Kötülere tay eyledin 

Hasret men yakır gurbet 

 

Neroğlunun yazısına 
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Razı oldum bazısına 

Sılada ki yavrusuna 

Acı gurbet acı gurbet 

 

KARAGÖZLERİN 

Senin bahışların kara gözlerin 

Vurdu yüreyim yara gözlerin 

Benim bu gönlüm sonra gözlerin 

Her zaman oynuya güle gözlerin 

 

Bekardın yüzüme boynun bükerdin 

Ağlıyardın göz yaşını dökerdin 

Sen Gence de hasretimi çekerdin 

Ben seni sevirem bile gözlerin 

  

Bir pusa isderdin yüzün çevirdi 

Vermedi elini delisen dedi 

Neroğlu emrahın kalbine deydi 

Gelmesin nagara dile gözlerin 
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               ÂŞIK ENSAR ŞAHBAZOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                            Tuğba Doğan∗∗∗∗ 

           Özet 
           Bu makalede Karslı Âşık Ensar Şahbazoğlu’nun hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere 

yer verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Ensar Şahbazoğlu, âşık edebiyatı tarzındaki 

şiirlerinin yanı sıra divan tarzında, dini tasavvufi şiirleriyle sesini duyurmuştur. Çalışmada 

âşığın, âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun özellikleri, hakkında yapılan çalışmalar ve 

şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. 

 Anahtar kelimeler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Karslı Âşık Ensar Şahbazoğlu 

1. Hayatı   
 

Âşık Ensar Şahbazoğlu nüfusa 01.02.1961 olarak kayıtlı olup Kars’ın Akyaka ilçesine 

bağlı Üçpınar köyünde dünyaya gelmiştir. Nüfusa 1961 kayıtlı olmasına rağmen esas doğumu 

1958’dir. 

  Babası ise Kars’ın tanınmış ozanlarından 1921–1995 yılları arasında yaşamış Âşık 

Veysel Şahbazoğlu’dur. Annesi ise Üçpınar köyünden 1919–1997 yıllarında yaşamış Seher 

Şahbazoğlu’dur. Dedeleri Kafkasların Ağbaba semtinden Kars’a yerleşmiş Kafkas Türküdür. 

Ensar Şahbazoğlu, ailenin dört çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. İki ablası ve bir 

erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi de Kars’ta ikamet etmektedir. 

 İlkokulu kendi köyünde bitirirken ortaokulu Akyaka ilçesinde tamamlar. Eğitimini 

tamamlamak için Kars’a gitmiş ve liseyi Kars İmam Hatip Lisesi’nde bitirmiştir.   

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 
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Babası Veysel Şahbazoğlu, kendilerini âşıklık geleneği ile geçindirmiş, köyde 

oturmalarına rağmen sıkıntı çekmemişlerdir. Babası çok kanaatkâr bir adam olması sebebiyle 

kendilerini, aşığın ifadesiyle “bey balası gibi büyütmüş” buna da altmış yıllık sazı şahit 

olmuştur. 

Babası çok otoriter ve sosyal bir adamdır. Otoritesi daha çok kızları ve eşi üzerineyken 

erkek çocukları ile daha evrenseldir. Kız kardeşlerinin kendisinden büyük olması ve onların 

erken evlenip gitmeleri,  kendisinin de en büyük olması sebebiyle 1975 yılında çoluk çocuğa 

karışsın diye erken yaşta evlendirilmiştir. İlk sevdiği ve evlendiği kadına duygularını şöyle 

dile getirir: 

Sevgin bende bir hazine                  

Sevdiğimden haberin yok                 

Terse yorumla beni                          

Sevdiğimden haberin yok  

  

Sabır içinde saklarım  

Can içinde can saklarım 

Çiçek misali koklarım 

Sevdiğimden haberin yok 

 

Şahbazoğlu sözüm sana  

Sırrın verme ona buna  

Bu gönlüm hep senden yana  

Sevdiğimden haberin yok                                                

  Severek evlendiği eşinden iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuğu olmuştur. 

Askerlikten önce baba sanatı olan âşıklığı kısa bir süre yapmış, daha sonra vatani görevini 



 
 

162 
 

1981 yılında Bilecik ve Van Başkale’de tamamlamıştır. Askerlikten döndükten sonra bazı 

özel nedenlerden dolayı âşıklığı bırakmak zorunda kalmıştır. 

1958–1985 yılında Akyaka’nın Üçpınar köyünde yaşayan aşık, 1985 yılında memur 

olarak göreve başlaması edeniyle Kars’ta ikamet etmiştir. Şu anda Kars Emniyet 

Müdürlüğünde memur olarak çalışmaktadır. Memurluk, aşığın sanatı açısından çeşitli 

sıkıntıları getirmişse de İl Emniyet Müdürlüğünün bu konuda anlayışlı olması ve programları 

ihmal ettirmemesi âşık için sanatı sürdürmek adına kolaylık sağlamıştır. 

 Âşık Şahbazoğlu memur olması sebebiyle maddi sıkıntı çekmemiş ‘Aşığı el saklar 

şairi zaman saklar’ demiştir. Kendisinin devlet güvencesi olduğunu fakat bu sanatla geçinen 

âşıkların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verilmesinin aşığı kamçıladığını, daha azimle 

çalışacağını belirtir. Âşık bu geleneğin devam etmesi için Allah canına can kattığı süre ve 

emekli olduğunda da bu sanatı devam ettirmek istediğini söyler. 

 

2. Sanatı 
 

          Âşık edebiyatının devam etmesini sağlayan unsurlardan biri olan usta çırak geleneği 

usta âşık olabilmek için gerekli aşamalardan biridir. Sıradan kişiler çırak olarak alınmaz. Bu 

işe hevesli gençler, saza ve söze yatkınlığı olan kişiler çırak olarak alınır. (Yardımcı 

2004:219) Âşık Ensar da çocukluğundan beri saza ve söze heveslidir. Hem de bu konuda 

yetenekli olması ayrıca babasının ve amcasının âşık olması sebebiyle sazın sesiyle büyümüş 

ve usta -çırak ilişkisini babası Veysel Şahbazoğlu ile yaşamıştır. 

Âşık Ensar Şahbazoğlu, âşıklığa ilkokul yıllarında öğretmenlerinin kendisine âşık oğlu 

olduğu için türküler ve deyişler söyletmesiyle 1968 yılında başlamıştır. Görüldüğü gibi hem 

baba hem de amca sanatı olduğu için aşığın bu sanata ilgisi çocuk yaşlarda başlamıştır. 

Küçük yaşlarda amca çocuklarıyla toplanıp kendi aralarında âşık bayramları 

düzenlediklerini ve yarışmalar yaptıklarını, onlar arasında, en yetenekli olanın ödülleri alanın 

kendisi olduğu söyler. İlerleyen yıllarda bu sanatı geliştirerek bu seviyeye getirmiştir. 

Usta malı olarak en büyük ustası babası Veysel Şahbazoğlu’nun eserlerini dile 

getirmiştir. Yöresel olarak ise Âşık Şenlik, Şeref Taşlıova, Rüstem Alyansoğlu gibi 
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üstatlardan etkilenmiş ve bu ustaların eserlerini söylemiştir. Bu büyük ustalardan eserler dile 

getirdiği gibi kendisinin yazıp söylediği: 

Gece gündüz bir gayenin peşinde  

Azimle çalışıp yılmayanlar var 

Sanatçı, sanatkâr esere benzer  

Desen desen örnek, solmayanlar var 

  

Manevi şuleyim yanan ışığım 

Bana gelen bu ilhama meşuğum  

Ensar Şahbazoğlu böyle aşığım  

Belki tanımayan bilmeyenler var.          

‘Gece Gündüz’ adlı bu şiir aşığın aynı zamanda ilk eseridir. 

  Âşık Ensar, babası tarafından yetiştirildiği gibi kendisi de şu anda yüksek okul 

mezunu olan Gökhan Şahbazoğlu’nu yetiştirmektedir. Çok güzel saz çalıp şarkı söylediğini ve 

gelecekte bu geleneği devam ettirecek âşıklar arasında yer alacağına inanmaktadır. Nasıl bir 

matematik problem çözerken formüllere ihtiyaç varsa âşıklığın da formülleri, ince hesapları 

ve ipuçları olduğunu, bunları oğluna vererek yetiştirmeyi amaçladığını söyler. Günümüzde 

çırak yetiştirmenin zor olduğu çünkü âşıkların beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap vermediği 

bu nedenle maddi sıkıntılara sebep olduğu görülür. Eskiden âşıklar çıra ile aranırken, halk 

aşığı maddi olarak saklarken, çıraklar usta âşıkların yanında yer alma çabasında iken 

günümüzde âşıklığa bakış açısı değişmiş talep azalmıştır. Bu sanata rağbet yoktur. Şimdiki 

gençlerin, âşıkları yazılı ve görsel basından bildiklerini, âşık ortamlarında bulunulursa bu 

geleneğin devam edeceğini belirtir. Bunlara rağmen âşıkların her zaman iyi düşündüğü ve 

geleceğe hoşgörü ile baktığı görülmektedir. 

  Âşık Şahbazoğlu, emekli olduktan sonra hikâye ve senaryo yazmak istemektedir; 

çünkü günümüzde diğer üstatların dışında bunu yapanlar çok az demektedir. Bu sanata emek 

veren Âşık Ensar Şahbazoğlu, 2008 Yılında yayımlanan Su ve Gelecek adlı programlara Âşık 

İhsan Şahbazoğlu, Âşık Arif Tellioğlu, Âşık İrfan Erdağı ve Âşık Bilal Ensari ile birlikte 
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katılmıştır. Kars’ta 2005 yılından itibaren her yıl düzenlenmekte olan Türkiye Murat 

Çobanoğlu Âşıklar Bayramına 4 yıl katılmış ve bu âşıklar bayramında 300 âşık içerisinde: 

2005’te hikâye dalında finalist, 2006’da divan doğaçlama dalında 3.lük, 2007’de divan 

doğaçlama dalında 3.’lük, 2008’de divan doğaçlama dalında finalist, muamma dalında 3. 

olmuştur. Atışma, Lebdeğmez, usta malı hikâye dalında da aşığın bilinen birçok başarısı 

vardır. 

 Şahbazoğlu âşıklık hakkında şunları söylemektedir. Her şeye rağmen bu sanatın 

bitmediğini ve bitmeyeceğini, çünkü bu musikinin bu sanatın bizim geleneğimizde,  

genetiğimizde var olduğunu söyler. Nasıl bir tohum toprağa düşüp yeşerirse bu sanatın da 

tekrar edildiği sürece devam edeceğini ve aslına döneceğini mühim olanın bu geleneği 

hatırlamak olduğunu söyler. 

 

3. Mahlası 
 

 Âşıklık geleneğinin en önemli unsurlarından biri mahlas almadır. Âşık edebiyatı 

temsilcileri mutlaka şiirlerinde kullandıkları bir isme sahiptirler. Mahlas olarak adlandırılan 

bu ikinci/takma isim çeşitli yollardan edinilir. Kimi aşığa ustası tarafından, kimine rüya motifi 

etkisiyle gördüğü ulu kişi tarafından verilirken kimi âşıklarda mahlaslarını kendileri seçerler. 

Bu seçim aşığın kişiliği, mesleği, yaşadığı bölge veya bulunduğu ruhsal durumla 

ilgilidir.(Oğuz 2004:193) 

Âşık Ensar babasının himayesinde yetiştiğinden ve ustası olması sebebiyle kendisi, 

amcası İhsan Şahbazoğlu, oğlu Gökhan Şahbazoğlu âşıklık geleneğinin devam ettiricileri 

olduğu için soyadları olan Şahbazoğlu’nu mahlas olarak kullandıkları görülmüştür. 

Âşık edebiyatında bade içme, rüya motifi bir gelenek icabıdır. İnanışa göre âşık olmak 

için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka pir elinden bade içmek gerekir. Rüya kişinin 

âşıklık özellikleri kazanmasında önemli bir etkendir. Rüya görmeden önce onları bu olaya 

hazırlayan nedenler vardır. Çıraklık, çevre, saz-söz, maneviyat, sıkıntı, hastalık gibi 

nedenlerden sonra görülmekte, bade içilmektedir.(Yardımcı 2004:181) Âşık Ensar da bade 

içme ve rüya görmenin Âşık Şenlik ve babası zamanından kalma eskiye ait olduğunu söyler. 

Âşık Şahbazoğlu, babası Veysel Şahbazoğlu’nun rüya görme olayını şöyle anlatır: 
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Babası o zamanlar rahatsızdır, yüz felci geçirmiştir. Bu sanatı yapmak ister fakat 

yapamaz. Bir gece rüyasında Hızır Aleyhisselamı görür ve hasta yerine dokunur. Bir kaç tane 

yeşil incir ve babası fakir olduğundan özel nişanlı koyunlar verir ve bunların nişanını 

unutmaması için tembihler. Babası Şahbazoğlu aynı günün sabahı bu rüya âleminden 

uyandığında hasta yerleri iyileşmiş ve gönül zengini olarak âşıklık geleneğine başlamıştır. 

Âşık Ensar, o zamanları âşıklığın revaçta olduğu dönem olarak görür. Bu günkü 

teknolojinin çok farklı olmasına rağmen eski âşıkların kafa yapılarının da çok farklı olduğunu 

ve onların daha derin olduğunu, günümüzde derin düşünen âşıkların olmasına rağmen eski 

âşıklar gibi olmadığını söyler.  

Günümüz âşıklarında bade içme ve rüya görme olayını yaşadım diyenlerin olmadığını, 

ilhamın meleklerden, nasihatin salih Müslümanlardan, hevanın nefisten, vesvesenin 

şeytandan, vahinin ise peygamberlere özel melekler vasıtasıyla geldiğini, kendilerine gelenin 

ilham olduğunu, Allah tarafından verilen yetenek olduğunu söyler. Bade olayının belirli 

tarihlerde ve kendilerinden önceki üstatlarda geçerli olduğunu söylerken kendisinin de bazı 

rüyalar görmesine rağmen yanlış anlaşıldığına inandığından dolayı rüyasını söylemek 

istememektedir. 

 

4. Şiirleri 
 

 Âşık Ensar Şahbazoğlu’nun hece ölçüsü ile yazdığı 400’e yakın şiiri bulunmaktadır. 

Bu şiirlerinin hemen hepsinde redifler başlık olarak kullanılmıştır. Şiirlerinin içinde atasözü, 

deyimlerle çeşitli konularda nasihatler verdiği görülür. 

Gelip geçicidir yalancı dünya  

El ele verelim barış içinde  

Bir demet gül uzat seni sevene  

El ele verelim barış içinde 

Bu ve diğer şiirlerine bakıldığında nasihatlerin bolca yer aldığı görülür. Âşık Ensar, 

insanlara bu söylemlerle yol göstermek istemektedir. Ayrıca şiirlerinde hece sayısını denk 

getirmek için ünlü düşmelerine uğramış kelimeler görülür. 
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Şahbazoğlu, âşık tarzı şiir geleneğine uyarak bütün şiirlerinde mahlasını kullanmıştır. 

Ayrıca şiirlerinde mahalli kelimeler ve Kars ağzı özelliklerini görmek mümkündür.( çütüy, 

encem, oğradım, ezzinem ).Şiirlerinde yarım, tam, zengin ve cinaslı kafiyeler kullanmıştır. 

Ensar Şahbazoğlu aman  

Gün geçtikçe halim yaman 

Hep bekledim hekim logman 

Derman bizim elde kald 

 

Bu feryadım ahu zarım zara bak 

Yar dediğin, yar olmayan, yara bak 

Men ezzinem yara bak 

Yaralıyam yara bak.                                                                                                                                                                           

             Âşık şiirlerini verilen kelimenin muhtevasına göre inşa etmektedir. Âşık şiirlerini 

hecenin 15’li, 16’lı, 8’li, 7’li kalıplarını kullanarak yazmıştır. Daha çok şiirlerini divan 

tarzında yazmıştır. Âşık, divan makamlarında 15’li hece vezniyle Muhammes, Mereke 

Divanı, Yerli Divanı, Şahnazı (Çıldır Divanı), Kasapoğlu Divanı kullanılmaktadır. Aşığın bu 

türlere ilişkin olarak bir muhammes örneği aşağıda verilmiştir.  

Ayrılığa boyun eğdim, yüreğim yaralı güzel 

Menim senden tek dileğim, gezmeyen yaralı güzel 

 Ağ üzünde, tane tane benleri sıralı güzel 

 Boyu selvi kaşların yayı zülfün taralı güzel 

 Al duvağa al yaraşır, geginme karalı güzel     

Tecnis 11’li ve 7’li hece ölçüsüyle yazılan Doğu Anadolu bölgesine özgü bir türdür. 

Bu türü Âşık Ensar güzel bir şekilde şiirlerinde yansıtır. Tecnis makamlarında Cıgalı Tecnis, 

Düz Tecnis, Güzelleme, Karaçı, Zarınçı Kahramanı Destanı,  At üstü, Yanık Kerem,  

Derbeder gibi 11’li 8’li heceli makamları kullanmaktadır. 
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Tecnis 

Yalancı dünyanın kanunda var 

  Gelen ağlar, giden ağlar, gülen az 

  Men ezzinem gülen az 

  Güldüren çok gülen az 

  Gülün kahrını çeken 

  Bülbül eder güle naz 

  Beğenmez altını, gafes içinde 

  Gece gündüz içinde ahu-zarı güle naz 

Âşıkların ustalıklarını sergilemek için bir nevi söz hüneri olarak başvurdukları bir 

biçimdir lebdeğmez. İçinde (b,p,m,v.f) dudak ve diş dudak sesleri bulunmadan söylenilen şiir 

demektir. Atışmanın en zor biçimi olup âşıkların dudakları arasında iğne koyarak yarıştıkları 

zor bir atışma türüdür. (Yardımcı 2004:234) 

Âşık Ensar’dan hacet  

Yiğit olanda işaret  

İnsanda olan cesaret  

Her şeyi yener dediler 

Yukarıda verilen örnek Âşık Ensar’ın 8’li hece ölçüsüyle yazdığı lebdeğmez türüne bir 

örnektir. Atışmalarda lebdeğmez dalında oldukça ustadır ve ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca 

muamma ve atışma dallarında  da oldukça ustadır. 

 Aşığın divan, muhammes, lebdeğmez gibi türleri üç dörtlükten dört dizeden 

oluşurken, tecnis sekiz dizeden üç dörtlükten oluşmaktadır. Şiirlerinde ise kafiye örgüsünde 

çeşitlilik görülmektedir. 
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5. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşık Ensar Şahbazoğlu, şiirlerinde tabiat, vatan, millet, şahsi methiye, dünya barışı, 

gurbet, övgü, sosyal konular, aşk, anne ve baba sevgisi, kahramanlık, cumhuriyet konularını 

işlemiştir. 

       Hem aldığı eğitim hem de düşünsel açıdan uygun olduğu için daha çok tasavvufi 

konulara ağırlık vermiş ve divan tarzında yazmıştır. Tasavvufi konularda yazdığı için 

şiirlerinde peygamberlere, ulu kişilere ait sıfatları ve özellikleri görmek mümkündür. Maddi 

sıkıntı çekmemesine rağmen milletin sıkıntılarına ve sosyal konulara yoğunlaşmıştır. Önemli 

olanda zaten âşıklık geleneğinde aşığın zor durumda olmasa da zorluk içinde olanların 

yaşadığı sıkıntıları ve acıları hissetmek onları kendi acıları gibi yansıtabilmektir.  

 Ağıtlar insanlığın ortak acılarının özgün bir biçimde yürekten gelen coşkulu ifadesi 

konumundaki doğaçlama oluşan edebiyat ürünleridir. (Yardımcı 2004:359) Ağıt denilince 

akla hemen ölüm gelmektedir. 

On yedi Ağustos sabaha karşı  

Yıkıldı yuvalar canlar kayboldu 

Bilinmezdi başa gelecek olan  

Nice begler, nice hanlar kayboldu 

 

Sabah ezanları, selaya döndü 

Yanan çıra nice ocaklar söndü  

Allah’ın emri her şeyi yendi  

 Unutulmaz ne sultanlar kayboldu 

Bu şiiri Marmara Depreminde ölenlerin ardından yakılan bir ağıttır. Bu da aşığın 

milletin, halkın acılarına ortak olduğunu ve bunları dile getirdiği görülür. 

          ‘Gece Gündüz’  adlı ilk şiirinden itibaren dünyaya, insanlara ve bu sanata bakış açısını 

görmek mümkündür. ‘Anam’ adlı şiiri de annesine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirir. 
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Düştüm ana bedenine 

Kanından kan veren annem 

Can içinde can saklayan 

Canından can veren anam 

 

Güldüğünde gülmek ister  

Kem gününde ölmek ister 

Payı paya ölmek ister 

Nanından nan veren anam 

 

İçin için yanıp tüten  

Dert içinde dertli yatan  

Ömrüme ömrünü katan 

Gününden gün veren anam 

          Âşık edebiyatı geleneği içerisinde yer alan hikâyeciliği yoktur fakat kendine ait kısa 

serencamları bulunmaktadır. Hikâye olarak Âşık Şenliğe ait hikâyeleri anlatır ayrıca Yemen 

Hanım, Çoban Süleyman, Emrah ile Selvi, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Köroğlu 

hikâyeleri anlattığı hikâyeler arasındadır. 

      

6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

         2001 yılında Kültür Bakanlığının düzenlediği Atatürk ve Ankara Konulu Halk Ozanları 

şiir yarışmasına ‘Atamız’ adlı şiiri ile katılmış ve bu şiir ‘Yayınlanabilir Eserler’ adı altında 

Kültür Bakanlığı bünyesinde yayımlanan kitapta yer almıştır. 
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 Kafkas Üniversitesi bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gökşen danışmanlığında Şifa 

Çorak tarafından Alan Eğitimi Araştırma Projesi Âşık Ensar Şahbazoğlu,  Kars 2009 adlı bir 

tez çalışması yapılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında da çalışmalar yapılmış, Yeni Zelanda, 

UNESCO Birleşmiş Milletler Turist Acenteleri tarafından programlar yapılmış. Yazılı ve 

görsel olarak kaydedilmiştir.   

            Âşık yurt dışına çıkmamasına rağmen bu sanatın gelişip yayılması ve Türk gençlerinin 

bu sanatı özümsemeleri için İstanbul, Bursa,  İzmir, Çanakkale, Manisa,   Muş, Karadeniz gibi 

yerlerde bu sanatı icra etmiştir. Ayrıca birincisi Turkcell’in Gücü, İkincisi ise Kontörden 

Kuruşa Geçiş adlı Turkcell reklâmlarında oynamıştır. 

 Âşık Ensar Şahbazoğlu’nun şu anda Kars Ölçek gazetesinde Ozanlardan, Âşıklardan 

Nasihat başlığı altında bir köşesi mevcuttur. Bu köşede kendi eserlerinden, usta malı 

eserlerden ve karşılıklı diğer âşıklardan söylediği şiirlere yer vermektedir. TRT 1,TRT 

Anadolu, TRT Avas, Serhat TV, Ankara Başkent TV, Meltem TV, Vatan TV gibi birçok 

ulusal ve yerel televizyon kanallarına ve radyo programlarına katılmıştır. Ayrıca Kars Âşık 

Şenlik Kültür Derneği’ne üyeliği bulunmaktadır. 

 

KAYNAKÇA 

OĞUZ,  M.Öcal, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 

YARDIMCI, Mehmet, Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri, Anonim Halk Şiiri-

Âşık Şiiri-Tekke Şiiri, Ürün Yayınları, Ankara 2004, 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
   VAR 

 Gece gündüz bir gayenin peşinde 

 Azimle çalışıp yılmayanlar var 

 Sanatçı sanatkâr esere benzer 

 Desen desen örnek solmayanlar var 

 

 Her insanda olmaz ilahi hüner  

 Kimisi karanlık kimisi fener 

 İlmi hafızasında kelamlar döner 

 Dalsa da derine dolmayanlar var 

 

 Manevi şuleyim yanan ışığım  

 Bana gelen bu ilhama meşumum 

 Ensar Şahbazoğlu böyle aşığım  

 Belki tanımayan bilmeyenler var 

 

  DİVAN (ÖĞRENİR) 

 Kimisi okur dünyada kimisi yaşar öğrenir 

 Kimisi yatar dünyada kimi koşar öğrenir 

 Kimi kusuruyla meşgul kimi hüznüyle mutlu  

 Kimisi yanar dünyada kimi bişer öğrenir 
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 Azizin izzeti aziz âlemler âlemidir 

 Sevgiliğe talip olmak sevenin talebidir 

 Kalp marifet ruh muhabbet tamaşa mahalidir 

 Kimisi bakar dünyada kimi şaşar öğrenir 

 

 Zaman kar gibi geçici ömrü bir nefes sayan  

 Nezih seçkin seviyeli kimseye vermez ziyan  

 Âşık Ensar Şahbazoğlu olma her şeyi duyan  

 Kimisi çatar dünyada kimi düşer öğrenir 

    

                      DİVAN (DEDİLER) 

 Fikri hayelim bulanık, düşlerim yığın tığın  

 Gam çütüyle dert ekerem işlerim yığın yığın  

 Derdime çare aradım imkânı yok dediler 

 Ağlaya dursun gözleri yaşlarım yığın yığın 

 

 Ahır encemi perişan yuva senin dediler 

 Düzelmeyen çelişkiler dava senin dediler 

 Teneffüsü edilmeyen hava senin dediler 

 Eyyamım terse dolandı kışlarım yığın yığın 

 

 Âşık Ensar Şahbazoğlu bilinmeze oğradım 

 Sitem ettim öz özüme dilim dilim doğradım 
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 Yenik düştüm kaderime hezimete uğradım  

 Bağışlasın yüce mevlam suçlarım yığın yığın  

 

  TECNİS (DOLANIR) 

 Adam var ki görünüşte mükemmel 

 Adam var ki kalbi kara dolanır 

 Men ezzinem dolanır 

 Dolam dolam dolanır 

 Gaye gir yet bilmeyen  

 Boş hayelle dolanır 

 Adam var ki benliğinden habersiz 

 Adam var ki yüzü kara dolanır 

 

 Adam var ki kısmet bilmez pay bilmez 

 Adam var ki düğün bilmez toy bilmez 

 Men ezzinem toy bilmez 

 Oyun toy bilmez 

 Tecrübeden uzakta  

 Naşı yaşar toy bilmez 

 Adam var ki hafta bilmez ay bilmez 

 Adam var ki günü kara dolanır 
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 Adam var ki kulak sağır dili yok  

 Adam var ki ehli kâmil yolu yok  

 Men ezzinem yolu yok  

 İmkânı yok yolu yok 

 Menziline varmaya  

 Kervanı yok yolu yok  

 Adam var ki parası çok pulu çok  

 Şahbazoğlu şansı kara dolanır 

 

  TECNİS (DÜŞÜNDÜM) 

 Seven insan sevdiğine gücenmez 

 Fikri hayelimde onu düşündüm 

 Men ezzinem düşündüm 

 Gerçek yanı düşündüm 

 Ayrılığa sitemim 

İmkân ola düşündüm 

Peşinde görünmez gölge dolandım 

Unutulmaz şirin canı düşündüm 

 

Karlı yüce o dağları ibret al 

Asırları o çağları ibret al 

Men ezzinem ibret al 

İbret olma ibret al 
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Mantığından ibret al 

Yaşadığın yaşamından ibret al 

Geçen zaman geçen günü düşündüm 

 

Meşagatli dünya her şeyin yalan 

Beşer âleminde sende oyalan  

Men ezzinem oyalan  

Boşa yorul oyalan 

Ömür zamana mahkûm  

Her gün biraz oyalan  

Dünya yalan insan yalan hep yalan  

Ensar Şahbazoğlu sonu düşündüm 

 

BELLİ DEYİL 

 Zamana değişti insan değişti 

 Yiğit belli deyil er belli deyil 

 Menfaata boyun eğen eğene  

 Esir belli deyil hür belli deyil 

 

 Meyil verip kötü yola tutulmuş 

 Nefsin hevesine temel atılmış 

 Bedeniyle pazar pazar satılmış 

 Hayâ belli deyil ar belli deyil 
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Ensar Şahbazoğlu sesim duyulmaz 

Her insanın kervanına uyulmaz 

Zihni bozuk yuyulsa da yuyulmaz  

Leke belli deyil kir belli deyil 

     

  SORULUR MU  

 Herkesi kendisi sanan  

 Cimri mert sorulur mu 

 Milli duygusu olmayan 

 Yurtsuzdan yurt sorulur mu 

 

 Bu dünyada arsız gezen  

 Mayası yok karsız gezen  

 Yarı olup yarsız gezen  

 Dertsizden dert sorulur mu 

 

 Uzak kalıp olma yaban  

 Seni sevene ol kurban 

 Ensar Şahbazoğlu çoban  

 Koyundan kurt sorulur mu 
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    UTANIR 

 

 Hakka uzak olan insan  

 Hakka varmaktan utanır 

 Bilmemeyi ayıp sanan 

 Cahil sormaktan utanır 

 

 Söz konuşup söz dinleyen  

 Hal bilip halden anlayan 

 Gönlüne sevgi damlayan 

 Gönül kırmaktan utanır 

 

 Aradığım gül gülistan  

 Yeşerip olsaydı bostan  

 Ensar Şahbazoğlu dosttan  

 Kenar durmaktan utanır  
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ÂŞIK ERCAN ŞİMŞEKOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                  Cebrail  BOZDOĞAN* 

           Özet 
           Âşıklık geleneği, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda asırlardan beri devam edegelen, 

insanların duygusunu, düşüncesini, yaşam tarzını; kısacası kültürünü yansıtan ve gelecek 

nesillerin de kültürünü yaşamasına zemin hazırlayan, bugün Türkiye topraklarında özellikle 

Kuzeydoğu Anadolu’da varlığını devam ettiren bir halk geleneğidir. Bu makalede Kars 

yöresinde bu geleneğin temsilcilerinden Ercan Şimşekoğlu’nun sanatı üzerinde durulmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Şimşekoğlu, Kültür. 

1. Hayatı 
 

 Kars yöresi âşıklarından Ercan Şimşekoğlu 24.01.1980 yılında Doğruyol Köyü’nde 

dünyaya gelmiştir. Babasının adı Orhan ve annesinin adı Gülyağdı’dır. Dört kız ve dört erkek 

olmak üzere sekiz kardeştir. 

 Çocukluk yılları maddi sıkıntı içinde geçen âşık bu yıllardan itibaren âşıklık sanatına 

ilgi duymaya başlamıştır. Daha sonra sanatını ilerletmiş ve belli bir olgunluk düzeyine 

çıkarmıştır. Âşık Ercan Şimşekoğlu’nun sanatında evlilik de önemli bir yere sahiptir. Evli 

olduğu eşi ile evlerinin yakın olması ve devamlı olarak görüşmeleri şiir sanatına etki etmiştir. 

 2000 yılında askere giden Şimşekoğlu 12 ay özel harekat timinde görev yapmıştır. 

Kendi ifadesiyle çok has ve eğlenceli, aynı zamanda riskli bir askerlik dönemi geçirmiştir. Bir 

yıl Hakkari merkezde görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Şimşekoğlu, lise mezunu 

olup âşıklık sanatı dışında ilgilendiği bir meslek yoktur.  

                                                           
* Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 
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2. Sanatı 
 

 Ercan Şimşekoğlu’nun âşıklık sanatına başlamasında ailesi önemli bir yere sahiptir. 

Ailesinde saz çalıp söyleyen olduğu için bu bir merak vesilesi olmuştur. Çocukluk yaşlarından 

itibaren özellikle amcası Sabri Şimşekoğlu’nu dinleyerek sanatını ilerletmiştir. Âşıklığını icra 

etmesine zemin hazırlayan amcasıdır. 

 Âşık, rüyasında da eski âşıklarla görüştüğünü söylemektedir. Hayatta görmediği 

âşıklarla, eğlence veya düğünlerde saz çalarak şiir söylediklerini ve zaman zaman bu âşıkların 

kendisini test ettiklerini söyler. 

 Âşık kelimesinin “Halkımız arsındaki aşık deyimi genellikle saz şairlerimiz için 

kullanılır. Bir uyku veya düş anında pîr elinden dolu yâni aşk bâdesi içen, madde dünyasından 

sıyrılıp mana âlemine ve gönül zenginliğine kovuşan bir kimsenin dili çözülür, dursuz, 

duraksız kendiliğinden şiir söylemeye, saz çalmaya başlar.” (Halıcı, 1992:1) şeklindeki 

tanımını hareket noktası alırsak âşığın ifadelerinin geleneğe uygun olduğunu görürüz.  

 Âşığın sanatına etki eden diğer bir faktör de değişik ustalarla olan çalışmaları 

olmuştur. Abisi Ayhan Şimşekoğlu ve farklı ustalarla beraber gezip eksiklerini, hatalarını 

gidermeye çalışmıştır. Şiirlerini sazıyla söylen Âşık Ercan saz çalmayı kendi kendine 

öğrenmiştir. Ona göre saz, âşığın yoludur. Sazsız şiir söyleyen ozan yolunu bilmeyen bir 

yolcu gibidir. Saz ozanı notaya getirir, şiir söyleyişini kolaylaştırır, ozanı yormaz. 

 Âşıklar, sanatlarını bir silsile halinde devam ettirirler. Yani birbirlerini etkilerler. Âşık 

Ercan Şimşekoğlu da Yunus’tan Kaygusuz Abdal’dan ve özellikle Pir Sultan Abdal’dan 

etkilenmiştir. Zikredilen ozanların eserlerini okuyup söylemiştir.   

  

3. Mahlası 
 

  Geçmişten beri âşıkların gerçek adlarının dışında sanatlarına özel, şiirlerinde 

kullandıkları adları olmuştur. Öyle ki bir çok aşığın mahlası asıl isminden ziyade zikredilir 

olmuştur. Mahlas terimiyle ilgili genel ifadeyle bakarsak “Takma adı âşıklar şiirin son 

kıtasında aşıklık özelliğini temsil eden takma adlar.” (Tanrıkulu,1998:650) şeklindedir. 



 
 

180 
 

Makalemize konu olan âşığın mahlası ise Şimşekoğlu’dur. Bu mahlası âşık, soyadını 

kullanarak almıştır. 

 Mahlas almanın çeşitli yolları vardır: Bâde içerek, ad veya soyad kullanılarak, kendi 

hayat ve şahsiyetine uygun olarak âşıklar mahlas alabilir. Bunlar arsında bâdenin ayrı bir yeri 

vardır. Uyku halindeyken pîr elinden içilen içki kişiye âşıklık kabiliyetini sunar. Âşık 

Şimşekoğlu bâde içip içmediği konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir. Âşıklık geleneğinde 

bâde içilmesi bir sırdır, içilmişse bile söylenmez. Genel bir ifadeyle bâde “pîr elinden içilen 

manevi içki” (Tanrıkulu,1998:640) şeklinde tanımlanmıştır. Şimşekoğlu’na göre mahlas, 

ozanın hayatında çileli ve mütevazi bir hayatı ifadelendirecek bir nitelik taşımalıdır. Ayrıca 

mahlasıyla tanınması açısından önemlidir. İsim benzerliği dolayısıyla ürünün kime ait olduğu 

karıştırılabilir, işte bu noktada mahlas bunu engeller. Âşığın mahlasını kullandığı bir örnek 

vermek yerinde olacaktır:  

 Sen Şimşekoğlu’nu neden ağlattın 

Herkes al giyerken kara bağlattın 

Sonunda aslanı kediye sattın 

Vermedin kimsenin hakkını dünya 

 

4. Şiir Özellikleri 
 

 Âşıklar ve onlardan önce varolan ozanlara bakıldığında şiirlerinde hece ölçüsü 

ağırlıktadır. Çünkü hece ölçüsüyle yazılan şiir halk gelenek ve anlayışına daha uygundur. 

Ozanın tanımını verirken zaten bunu ifade etmiştik. Şimşekoğlu da şiirini dörtlükler halinde 

ve hece ölçüsüyle yazmaktadır. Genellikle 8’li ve 11’li kalıbı kullanır ama divanlarında 15, 18 

ve daha fazla hece kalıplarını kullanmaktadır. 

 Şiirlerinde kullandığı kafiye çeşitleri yarım, tam ve zengin kafiyelerdir. Şiirlerinde 

nazım biçimi olarak koşma, güzelleme ve koçaklama biçimlerini kullanır. Konu olarak ise 

aşk, sevgi, acı, hüsran, dünyanın düzensizliği ve toplumsal konuları işler. Şair, şiirlerini genel 

olarak 3 ve 5 dörtlük arsında yazmaktadır. Âşığın ilham kaynağı kendisine acı veren, onu 

üzen olaylardır. Bu durumlarda sanatını icra eder.  
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 Âşık Şimşekoğlu şiirlerinde başlık kullanmaktadır. Şimdi şiirlerine dair saydığımız bu 

özellikleri “GİDİYOR” adlı şiirine ait bir dörtlükte inceleyelim. 

Gönül ne vefasız bir yar sevmişsin, 

Seni bırakıp da ele gidiyor, 

Onun için boş hayaller kurmuşsun, 

 Karışıp ummana sele gidiyor 

 Sevgilinin vefasızlığını anlatan bu koçaklamada âşık, 11’li hece kalıbını kullanmıştır.  

Acı veren bir olay karşısındaki çaresizliği anlatan dörtlükte tam ve zengin kafiyeler ile redif 

kullanmıştır. 

 Âşıklık geleneğinde sanatın icra edilmesi anında bir çok aşığın başvurduğu hikaye 

anlatma geleneğini Âşık Şimşekoğlu da kullanmaktadır. Hikaye anlatırken diyalog ve soru 

cevap yöntemini kullanan Şimşekoğlu, hikayeyi anlatmadan önce icra ortamında bulunan 

kişilerin isteğini dikkate alır. Hikayeleri anlatırken herhangi bir değişikliğe (modernize 

etmeye) gitmez. Zira Şimşekoğlu, hikayelerin aslının korunması gerektiğini düşünür. 

 Kendisine ait bir hikaye anlatısı bulunmayan âşık, Letifşah, Mihriban Sultan, Kerem 

ile Aslı, Köroğlu ve Abdul Hoca gibi usta malı hikayeleri anlatmaktadır. Özellikle anlattığı 

hikayeler ise; Âşık Şenlik ve Âşık Sümmanî hikayeleri ile Âşık Zülalî ile Âşık Şenlik 

hikayeleridir.  

 Âşık kolları, ustaya bağlanan kişilerin oluşturdukları kollardır. Şimşekoğlu’na göre 

usta seçeceği çırağın öncelikli olarak dürüst ve efendi olmasına, daha sonra ise itaat 

geleneğine ve topluma hitap etme üslubuna bakar. Dürüstlük ve efendilik, âşıklar için birincil 

şartlardandır. Çünkü âşık, toplumda önemsenen ve bir takım manevî özellikleri bulunduğuna 

inanılan kişilerdir. “Halk, saz şairlerini genel olarak âşık, halk âşığı olarak değerlendirir. 

Onlara saygı duyar ve kişiliklerinde efsaneler yaratır. Bu nedenle halk, cönklerde, 

mecmualarda onların şiirine yer verip, sözlü gelenekte onların şiirlerini yaşatır.” (Artun, s.87) 

 Bu değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere âşık, sıradan biri değildir. Çünkü o, 

rüyasında bâde içen ve bu olaydan sonra manevi lider vasfına bürünen kişidir. Bu 

münasebetle ustalar, çırak seçerken dikkatli davranırlar. Usta, çırağına âşık kollarını ve bu 

kolların özelliklerini, sanatlarını icra biçimlerini öğretir.  
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 Âşık Şimşekoğlu’nun ustası, abisi Ayhan Şimşekoğlu’dur. Abisinin-ustasının- 

yaklaşık on beş yıllık bir sanat hayatı vardır. Âşıklık geleneğinin gerektirdiği özelliklere 

abisinin sahip olduğunu belirten Şimşekoğlu, sanatını icra ederken usta malı şiirler de söyler. 

 Ustasından esinlendiğini, onun şiir özelliklerinin kendisine aksettiğini söyleyen 

Şimşekoğlu, kol bakımından da kendisinin, kolun devamını sağladığını  söylemektedir. 

Mensup olduğu kolun âşıklarını ve memleketlerini şöyle sıralamaktadır: Çıldırlı Âşık Şenlik, 

Erzurumlu Sümmanî Baba, Karslı Mehmet Hicranî… Âşık kolunda çırak, ustasının izinde 

ilerler. Ama bu demek değildir ki sanatına yenilik katmaz, tarihsel sürece aşina olmaz. 

Şimşekoğlu da bunu anlatırken her zaman yeni şeyler öğrenip sanatın geliştirilmesi 

gerektiğini, devam ettirilecek hususun edep-erkan konusu olması gerektiğini ifade eder. 

 Şimşekoğlu, kol anlayışının işlevinden bahsederken; ana dal olan âşığın üslubunun, 

onun sanatının devam ettirilmesi şeklindeki işlevininden bahseder. Meselâ kendisi, usta malı 

olan ve bugün kendisinin devam ettirdiğini söylediği Yanık Kerem, Guba Kerem ve Gurbet 

makamlarını örnek verir.  

Gelişen teknoloji ile birlikte folklor ürünlerinin yerini tutan argümanlar, âşıklık 

geleneğini de etkilemiştir. Bunun hem olumlu hem olumsuz yanları olmuştur. Geleneğin 

kitlelere duyurulması, tanıtılması açısından yararlı olurken, farklı kültürlere ait öğelerin 

özendirici bir üslupla sunulması ve kendi kültürümüze ait ürünleri basitlik psikolojisi içinde 

iletişim araçlarınca verilmesi olumsuz bir etki yaratmıştır.  

Genel bir çerçeve çizdikten sonra Şimşekoğlu’nun görüşlerini sunmak istiyorum. O’na 

göre gelişen teknoloji âşıklık geleneği için bir fırsattır. Çünkü herkesin âşıkları tanımasını 

sağlıyor. Aynı zamanda sanatını icra ederken bunu kaydeden usta ya da çırak, hatasını bizzat 

kendisi görebiliyor. Ayrıca gelenek ve takipçileri hakkında akademisyenlerin daha kolay ve 

daha çok kişiye ulaşarak çalışmalarını sağlıyor. Âşık Şimşekoğlu, aynı zamanda âşıklara da 

sesleniyor. Her ne kadar kendilerine sahip çıkılmasa da, dünyada nadir görülen irticalen şiir 

söyleme yeteneklerinin bile görmeyen gözlerce karartılmış olsa bile geleneğe sırt 

çevirmemelerini, kendi deyimiyle “sanatı, sanat için” yapmalarını istiyor. 

Bu noktada kurumların ve devletin üzerine düşenlere de değinen Âşık Şimşekoğlu 

geleneğe sistematik bir şekilde sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Somut örnek olarak ise, 

devletin âşıkları toplayıp âşık evleri ya da dernekleri kurması ve onları da bu meseleye motive 

etmesi gerektiğini dillendiriyor. 
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Bilindiği üzere âşıklık geleneğinin asıl yeri köylerdir. Ancak günümüzde kent yaşamı 

ön plana çıkmış ve bu da âşıklık geleneğini olumsuz etkilemiştir. İşte bu noktada devletin 

kollayıcı eli geleneği kurtarabilir. Âşıklara kentlerde sanatlarını icra edecekleri bir ortam 

sağlayabilir. Âşık Şimşekoğlu’nun çırağı yoktur. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

Âşık Şimşekoğlu, dünya görüşünü sanatı çerçevesinde ele almıştır. “Bence dünyada 

hiçbir devlet bizim kadar geçmişini kaybetmemiş, boş vermemiş.”Âşığın siteminden 

anlaşılacağı üzere âşıklar gelenek koruyuculardır ve geleneğe sahip çıkılmayışı da kültürel 

yoksulluğa ve yozlaşmaya zemin hazırlamaktadır. Bu yüzden âşıklar kendilerine sahip 

çıkılmasını ister. Çünkü kendilerinden kasıt sanatlarıdır, kültürü yaşatmada ve aktarmada bir 

araç olmalarıdır. 

“Panayırlarda, kahvehanelerde, düğünlerde, bir kelime ile umumî toplantılarda, 

eskiden daha sık rastlandığı halde, elli yıldan beri gittikçe azalan, içtimaî mevkilerini ve 

ehemmiyetlerini kaybeden bu âşıklar, Osmanlı İmparatorluğu memleketlerinde, hatta 

Tanzimat’tan sonra bile, XX.asır başlarına kadar, mühim bir meslekî zümre halinde devam 

etmekte, imparatorluğun her tarafında bunlara tesâdüf olunmakta idi.”(Köprülü,2004:16) 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere toplumun her kesiminde asırlardan beri 

süregelen âşıklık geleneği, içtimaî bünyenin ihtiyaçlarını karşılayan, yenileşme döneminde 

bile önemli bir yere sahip olan âşıkları, halkın ve yönetimin bu kadar benimsemesi, onları 

kültür koruyuculuğu ve aktarım aracı olarak görmelerinden, yaşam tarzlarını, acılarını 

neşelerini, inançlarını kısacası halktan olanı yaşatmalarından kaynaklanmaktadır.  

İşte bugün Âşık Şimşekoğlu’nun “kendini unutan” sitemi geleneği ve gelenek 

taşıyıcılarına karşı kopuşun, Korkut Ata’ya ve daha öncesine uzanan sade ve büyüleyici 

müessesenin yok olmasına göz yummayı ifadelendirmektedir. Âşık Şimşekoğlu bu söylemini 

sanatına da konu edinmiş ve bunu âşık tarzının kendine has üslubuyla anlatmıştır.  

El alem gülüp de eyleniyormuş 

Eylenenler eylensinler bana ne  

O bar bu bar deyip sallanıyormuş                                                                                   
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Sallananlar sallansınlar bana ne 

    

Kimi saraylarda kimi köşklerde 

Kimi vapurlarda kimi yatlarda 

Dertleri yok otururlar katlarda 

Oturanlar otursunlar bana ne  

 Âşık Ercan’ın “Bana Ne” adlı şiirinden aldığımız bu iki dörtlükte, siteminin sanatına 

yansımasını görüyoruz. Şiirin başlığından itibaren bu durum söz konusudur. Aslında âşık, 

“bana ne” ifadesiyle, gördüğü düzensizliğe karşı elinden bir şey gelmediğini anlatırken, aynı 

zamanda ne kadar bireyselleştiğimizi, toplumsal yaşamın içinde insanlarımızın birbirinden 

kopuk olduğunu hissettiriyor. Şiirin “bana ne” kısmı “kim ne yaparsa yapsın, yanlış yoldalar; 

ama beni ilgilendirmez.” düşüncesini şair kendi şahsında tüm topluma mâl etmiştir.  

 Yine birinci dörtlükteki “o bar bu bar” ve “sallanmak” ifadeleri topluma yöneltilen bir 

eleştiridir. Birinci ifadesi sadece eğlenmeden ibaret hayat sürenleri nitelerken, ikinci 

ifadesinde ise başıboşluğu, ne yapacağını bilmeyen, rastgele yaşayan tiplerin tasvirini 

yapmıştır. 

 İkinci dörtlükte “dertleri yok” ifadesi, ekonomik  kaygıdan uzak, refah seviyesi 

yüksek, elit diye nitelenen zümrenin toplum namına bir şey üretmediklerinden ve kendi 

kabuklarında bencil bir yaşam sürdüklerinden bahsetmektedir. 

 Âşık Şimşekoğlu, toplumsal konulardaki bir başka sitemini de şu dörtlüklerde dile 

getiriyor. 

Kavuşmaz oluyor seven sevene 

İşe yarayan attın kesene 

Bana da sen bir gün torpil geçsene  

Yapmassın kötünün diyarı dünya 

 Bu dörtlükteki “torpil”, “keseye atmak” ve “kötünün diyarı” ifadeleri, toplumsal 

anlamda karşılık bulan sözlerdir. Bu sözler âşığın değil artık toplumun olmuştur. Çünkü bu 
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sözlerin arka plan kültürünü hazırlayan bizzat toplumun kendisidir. Topluma mâl olmuş bir 

kişi öldüğünde “iyiler yaşamaz” deyimi ve “Allah sevdiği kulunu çabuk yanına alır.” 

inancı“keseye atmak” söylemine denk gelmektedir. Ayrıca bu söylemin yalın anlamı da 

olumsuz bir davranışı, aç gözlülüğü, düzenbazlığı anlatırken, iyilerin ve sevilenlerin ölmesi de 

olumsuzluğu anlatır. 

 “Torpil” sözünde ise; hemen herkesçe yadırgandığı halde kişilerin bu sihirli değneği 

kendilerine kullanırken nasıl iki yüzlü davrandıklarını âşık, kendine has üslubuyla 

özetlemiştir. Burda dünyadan istenen torpil umumî manada, aslında “devletin bireyi” yerine 

“bireyin devleti” anlayışının getirdiği çarpık bir zihniyeti anlatmaktadır. 

 “Kötünün diyarı” kısmı ise; âşıkların insanlardan gördükleri kötülükleri dünyaya 

atfetmelerinden ileri gelir. Çünkü dünya o kötülüklerin barındığı, yaşadığı yerdir. Bu serzenişi 

yüzyıllar önce söylenmiş olan Alper Tunga Destanı’nda da görmek mümkündür.  

  Alper Tunga öldü mü, 

             Issız ajun kaldı mı, 

  Felek öçin aldı mı, 

  İmdi yürek yırtılur. 

 Alper Tunga, efsanevî kişiliğe sahip, halkının yanında yer alan, kötülükle mücadele 

eden destansı bir kahramandır. Onun ölmesi ile dünyanın ıssız, yani sahipsiz kaldığı 

nitelenirken hemen arkasından gelen feleğin öç alması, feleğin hem dünya hem de zaman 

anlamlarını içeriyor olması, verilen dörtlükteki bahsi geçen ifadenin geleneksel bir söylem 

olduğunu da açıklar. Bir de bu dörtlüğün çıkış noktasının ozanlar olması ve bugün ozanların 

yerini âşıkların almış olması, “kötünün diyarı” söylemindeki tarihî zemini ortaya koyar. 

 Yukarıdaki ifadelerden çıkarılacak en önemli yargı şu olmalıdır: Âşıkları ve şiirlerini 

değerlendirmeye tâbî tutarken bunu sadece sözlere bağlı kalarak yapmamalıyız. Çünkü âşıklık 

bir anda ortaya çıkmış bir durum olmayıp, asırlarca farklı mekanlarda tezahür etmiş, bizzat 

toplumla varolmuş bir gelenektir. İslâmiyet öncesi Şamanların ritüellerinde ortaya çıkan ve 

daha sonra “ozan” adı verilen kişilerce Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan ve İslâmî kültür 

dairesinde de varlığını sürdürüp XV.yüzyıl Anadolu’sunda “âşık” kavramıyla nitelendirilen 

ve güçlü bir gelenek halinde devam eden bu olgu sadece şiir içindeki sözcüklerin sözlük 

anlamları içinde incelenirse geleneğe dair hiçbir iz vermez. Zaten “âşık” kavramını tek başına 
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almıyoruz. “Âşıklık geleneği” diyoruz. İçerisinde gelenek olan bir olguyu tek başına 

alamayız. 

 Âşıklar ve âşıklık geleneğiyle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında da hiçbiri sadece 

teşekkül edildiği zamanla sınırlandırılmamış ve bu geleneğin tarihsel süreci ve büyük ustaları 

çevresinde incelenmiştir. Âşık Şimşekoğlu’nun şiirlerinde tasavvufî konu yoktur. Verdiğimiz 

dörtlüklerde ve makalemizin sonundaki şiirlerde de fark edileceği üzere dinî konular 

işlenmemiştir. Sevgiliye, aşka, dünyanın kadir bilmezliğine dair vb. konular işlemiştir. 

 Makalede bazen Âşık Ercan, bazen Âşık Şimşekoğlu dememin sebebi, âşığın 

şiirlerinde hem adını hem de soyadını mahlas olarak kullanmasından ileri gelmektedir. 

Gidiyor adlı şiirinin sonunda; 

Şimşekoğlu aşk yarası geçmiyor, 

Onsuz ben garibin yüzü gülmüyor, 

Bağ bağçeme şimdi dolu vuruyor, 

Bağ vermiyor, bağlar talan gidiyor 

Soyadını mahlas olarak kullanmışken, bir diğer şiiri Sevdiğim’de; 

Söylesene yar Ercan’ın suçları 

Omuzlara dökülmüş sarı saçları 

Göz üstünde ok misali kaşları 

Döndürüyor beni küle sevdiğim 

adını mahlas olarak kullanmıştır. 

 Adını mahlas olarak kullandığı dörtlükte, aynı zamanda klasik Türk şiirinden de izler 

görülmektedir. Divan şiirinde sevgilinin bakışları, kaşları sıkça tasvir edilir. Ve bu dörtlükte 

yapılan benzetme gibi bazen sevgilinin bakışları bazen de kaşları oka benzetilir. Bu da bize 

halk edebiyatı ile divan edebiyatının kesin çizgilerle birbirinden ayrılmadığını gösterir. Çünkü 

aynı coğrafyada yaşayan insanlar ister istemez benzer şeyleri düşünecekler ve bunları 

şiirlerine yansıtacaklardır. Bu duruma bir başka örnek de şu dizelerde karşımıza çıkmaktadır. 

Duygusu yok bilmez kadir kıymeti 
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Bulutlar çarpışıp hava gürledi. 

Gül solup da bülbül ağıt söyledi 

Kökü bırakıp da dala gidiyor 

 Bu dörtlükte geleneksel Türk şiirinde sıklıkla kullanılan gül-bülbül mazmunu, halk 

şiirine taşınmıştır. 

 Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki âşık şiiri Türk toplumunun düşünsel 

yapısını, dünya görüşünü, geleneğini, an’anelerini geleceğe aktarmada, kültürümüzü 

yaşatmada en önemli araçlardan biridir. Çünkü mimarî ve el sanatlarına yansıyan kültürel 

düşüncemiz teknolojinin hızlı seyri sebebiyle etkisini kaybetmiştir. Zira bunlar maddi kültür 

öğeleridir. Ancak âşıklık maddî bir öğe konumunda olmadığından her zaman canlı 

tutulabilecek bir geleneksel mirastır. Yapılması gereken sadece devletin âşıkları ve bu 

geleneği tanıtması, toplumsal ilgi uyandırması çerçevesindedir.  

Âşıklık geleneği yüzyıllardır ata vatan ve ana vatanda kolektif şuuru, toplumsal 

düşüncenin, birlikte yaşamanın, ortak paydaların dillendirildiği, yaşanılan anın dar 

kalıplarından sıyrılıp gelecekle buluşmanın gerçekleştirildiği, kültür taşıyıcılığının en önemli 

unsuru olan gelenektir. 

Bu çalışmada Kars’ta bir menba halinde yaşayan ve yaşatılmaya çalışılan bu geleneği 

bizzat geleneğin temsilcisi olan Âşık Ercan Şimşekoğlu’ndan tanıtmaya çalıştım.Makalemi 

sonlandırırken umud ediyorum ki çalışmam, âşıklık geleneğine ilgi uyandırılmasına katkı 

sağlar.  

 

6. Eserler ve Âşık İçin Yapılan Çalışmalar 
 

Âşık Şimşekoğlu çeşitli şenlik ve festivallere katılmaktadır. Yöresel eğlencelere katılıp 

sanatını icra ettirmektedir. Kendisi hakkında bu çalışmadan başka çalışması bulunmayan 

âşığın kendi doldurduğu kaset ve cd’leri vardır. Ayrıca kendi şiirlerini muhafaza ettiği bir 

defteri vardır. 

Kaynakça 

1. Artun, Erman, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, s.87 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
OLMASA 

Havalanır deli gönül böyle gitmez uslanır 

Yaş süzülür ela gözden kirpiklerin ıslanır 

İşlemeyen demir derler (h)elbet bir gün paslanır 

Bu günler de geçer amma sıkıntılar olmasa 

 

Gün gelir ki devran döner ben de burdan giderim 

Dünya malını verseler yar ben sensiz nederim 

Bana gönül vermeyenin üzerini çizerim 

Hafızamda sakladığım takıntılar olmasa 

 

Şimşekoğlu düştün viran gurbet ellere 

Dayanır mı bu yüreğim bilmiyorum hasrete 

Aldanıp da nazlı yarim sakın gitme şöhrete 

Ulaşmak zor o yerlere yakıntılar olmasa 

            

   BİR ZAMAN 

Haber alın söyleyeğim halimi 

Düşe kalka büyüdüm ben bir zaman  

Bulmuş idim şimdi kaybettim yari 

Vefasız birini sevdim bir zaman 
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Yedisinde mektup medrese gördüm 

On beşinde ben köyümden ayrıldım 

Çileler başladı gurbette kaldım 

Yeni meslektaşlar buldum bir zaman 

 

Şimşekoğlu ayrıldım ben sılada 

Haber alamadım ben nazlı yardan 

Vaz geçemem hem babadan anadan 

Döndüm de ellerin öptüm bir zaman  

 

DÜNYA 

 

Ne sultanlar geçti durmaz ki sende 

Kendinden utansan yalancı dünya  

Bitmeyen özlemler var şimdi bende  

Bana da acıyı tattırdın dünya  

 

Kimine ızdırap kimine neşe 

Kimine ayırdın uzak bir köşe 

Acı çektirmeyi etmişsin peşe 

Haksız değil de nesin dünya 
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Kavuşmaz oluyor seven sevene 

İşe yarayan attın kesene 

Bana da sen bir gün torpil geçsene 

Yapmasın kötünün diyarı dünya 

 

Sen Şimşekoğlu’nu neden ağlattın  

Herkse al giyerken kara bağlattın 

Sonunda aslanı kediye sattın 

Vermedin kimsenin hakkını dünya 

 

       BANA NE 

     

El alem gülüp de eğleniyormuş  

Eylenenler  eylensinler bana ne  

O bar bu bar deyip sallanıyormuş 

Sallananlar sallansınlar bana ne 

 

Kimi saraylar kimi köşklerde 

Kimi vapurlarda kimi yatlarda 

Dertleri yok otururlar katlarda  

Oturanlar otursunlar bana ne 
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Şimşekoğlu özenme sen onlara 

Kıymet verilirmiş inan canlara 

Güvenme sen bilmediğin dağlara 

Güvenenler güvensinler bana ne  

 

GİDİYOR 

 

Gönül ne vefasız bir yar sevmişsin  

Seni bırakıp da ele gidiyor 

Onun için boş hayaller kurmuşsun 

Karışıp ummana sele gidiyor 

 

 

Duygusu yok bilmez kadir kıymeti 

Bulutlar çarpışıp hava gürledi 

Gül solup da bülbül ağıt söyledi. 

Kökü bırakıp da dala gidiyor 

 

Şimşekoğlu aşk yarası geçmiyor 

Onsuz ben garibin yüzü gülmüyor 

Bağ bağçeme şimdi dolu vuruyor 

Bağ vermiyor bağlar talan gidiyor 
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SEVDİĞİM 

 

Güzelliğin beni Mecnun eyledi  

Benziyorsun sanki güle sevdiğim 

Eller sana destan, name söyledi 

Döküp de dizecem tele sevdiğim 

 

Seher vakti düşmüşsün sen ovaya  

Nazlı ceylan gibi dönmüyorsun yuvaya 

Benim olmam için durmuşum be du(v)aya 

Bunu işitip de bile sevdiğim 

 

Söylesene yar Ercan’ın suçları 

Omuzlara dökmüş sarı saçları 

Göz üstünde ok misali kaşları 

Döndürüyor beni küle sevdiğim 
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ÂŞIK ERDAL BALIK HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
       Ersin ALTUNBEY * 

Özet 
Bu makale Kars’lı Âşık Erdal Balık’ın hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler 

verilmiştir. Günümüz Kars âşıklarından olan Âşık Erdal Balık âşıklık geleneği içerisinde dini, 

tasavvufi tarzdaki şiirleriyle bu sanatta varlık göstermiştir. Bunun yanı sıra nasihat verici, 

toplumsal konulara değinen bir tarzda da şiirler yazmıştır. Bu çalışmada âşığın üslubu, 

âşıklığa bakışı ve şiirleri incelenerek örnek verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Âşıklık geleneği, Âşık Erdal Balık, Âşık tarzı şiir 

1. Hayatı 
 

Âşık Erdal Balık 1974 yılında Kars’ın merkeze bağlı Çığırgan köyünde dünyaya 

gelmiştir. Babası İskender Bey ve annesi Hanife hanımdır. Âşık 7 çocuklu ailenin son 

çocuğudur. Âşık ilköğrenimini Çığırgan köyünde tamamladıktan sonra ortaöğretiminin 1 ve 2. 

sınıfını Erzurum’un İspir ilçesinde başarılı bir şekilde bitirdikten sonra son sınıfı Kars Atatürk 

ortaokulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ve İzmir Ödemiş 

lisesinde tamamlamıştır. Âşığın değişik yerlerde öğrenim görmesinin sebebi aile fertlerinin bu 

yörelerde görev yapmasından kaynaklanmaktadır. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 

maddi imkânsızlıklardan dolayı geri kalan öğrenimine devam edemeyip, doğduğu köyde 

yaşamını sürdürmüştür. Aynı zamanda maddi imkânsızlıklardan dolayı İzmir ve İstanbul gibi 

büyük şehirlerde inşaat sektöründe de çalışmıştır. 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi 
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 1991’de aynı köyde yaşayan ve akrabası olan Yosma hanımla evlenmiştir. Âşığın 3 

kız ve 3 erkek olmak üzere 6 çocuğu vardır. Halen aynı köyde hayvancılık ve çiftçilikle 

geçimini sağlayarak yaşamaya devam etmektedir. 

 

2. Sanatı 
 

 Âşık Erdal Balık Âşıklık sanatına küçük yaşlarda babasının çeşitli Âşıklardan sözlü 

olarak okumuş olduğu deyişlerden etkilenerek ilgi duymaya başlamıştır. Aynı zamanda 

bölgede uzun kış aylarında bir sosyal aktivite olarak yapılan, köy odalarındaki meclislerde 

anlatılan halk hikâyeleri Âşığa bu sanatta belirleyici bir çizgi oluşturmuştur. Bununla birlikte 

Âşığın saza ilgi duyması, marangoz olan amcasının tahtadan yapmış olduğu oyuncak sazla 

başlamıştır. Âşık daha bu yaşlarda oyuncak sazından çeşitli nağmeler çıkartmaya başlamıştır. 

Daha sonraları ise inşaatta çalıştığı yıllarda kazandığı ilk parayla kendisine bir saz almıştır. 

Bu sanata olan ilgisi ve kendisinde daima var olan başarma azmi sayesinde kendi çabalarıyla 

saz çalmayı öğrenmiştir. Henüz ilkokul yıllarındayken şiir yazmaya başlamıştır. Bu şiir yazma 

merakını daha sonraki yıllarda Âşıklık geleneğiyle pekiştirerek devam ettirmiştir. 

 Erdal Balık’ın Âşık olmasında aşk, gurbet ve ayrılık gibi olayların etkisi olmuştur. 

Ayrıca rüya ve bade gibi Âşıklıkta yer alan olayın kendisinde var oluşunu tam açıklayamasa 

da, Âşıkta çeşitli tezahürleri olmuştur. Âşık rüyayı bir kesinlik içerisinde anlatamasa da 

şiirlerinde yer bulan dini tasavvufi eğilim bunun örneğini teşkil etmektedir.  

Âşıklık deryaya benzer dalmasan yüzemezsin 

Sır doksan dokuz esmada bilmesen çözemesin 

Hepsi ayrı bir meşakkat ayrı bir çaba ister  

İyilik dikenli yoldur basmazsan gezemezsin   

 Âşık, bu dörtlüğünü de vurgulayarak, Âşıklığın Allah’ın verdiği güçle bağlantılı 

olduğunu, Âşıklığın gizli bir güce de dayandığını söylemektedir. 

 Âşık Erdal Balık’ın Âşıklığa meylinde gurbet ve ayrılığın tesiri de büyüktür. Anadolu 

insanının maddi imkansızlıklar yüzünden gurbetle sık sık yüz yüze gelmesi, Âşıkta gurbetin 

ve ayrılığın derin izlerini yansıtmaktadır.   
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Gurbet dedikleri garip bir diyar 

Toprağı mücevher taşı kaç ayar 

Burada zalimler mazluma kıyar 

Mazlumun zalimden farkı var ağam. 

 Ayrıca Âşığın sevgiliye duyduğu derin duygular onu güzel şiirler yazmaya sevk etmiş, 

bu da onun Âşıklığa yönelmesinde önemli noktalardan biridir. Sevgiliye duyulan özlem, 

sevgili karşısında çekilen eziyet, kavuşamama duyguları şiirlerinde de yer bulmuştur.  

Çalıştım çırpındım sevda bağını 

Harmana dökmeden verdim yele ben 

Büyüttüm besledim o nazlı yâri 

Kendi ellerimle verdim ele ben 

 

Bir tas su istedim dedi veremem 

Zülüfün dolaşmış, dedi taramam 

Dedim Erdal nendir dedi tanımam 

O yarnan yabancı oldum bele ben  

 Âşık Erdal Balık yörede yaşamış olan çeşitli Âşıklardan feyz almıştır. Ayrıca Kars 

yöresinin bilinen Âşıklarından Murat Çobanoğlu’na belli bir süre çıraklık yapmış olan, aynı 

zamanda Âşığın akrabası da olan Halis Altunbey’le kısa süreliğini de olsa bir çıraklık dönemi 

olmuştur. Bunun yanı sıra feyz aldığı Murat Çobanoğlu, Rüstem Alyansoğlu, Yaşar Reyhani, 

Mahsuni Şerif, Âşık Veysel gibi ustalar onun Âşıklığının oluşmasında büyük etken olmuştur. 

Şiirsel kabiliyetini geliştirmesi açısından esinlendiği Âşık Sümmani, Âşık Şenlik, Ruhsati, 

Seyrani, Ercişli Emrah ve Hüdai gibi Âşıklar Âşık Erdal Balık’ta ayrı bir önem oluşturur. 
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3. Mahlası 
 

 Âşık Erdal Balık daha ilkokul yıllarında yazdığı şiirlerde mahlas olarak adını 

kullanmıştır. Âşıklık geleneğinde mahlasın belirleyici bir özellik taşıdığını belirten Âşık 

isminin yanı sıra yer yer Erdali mahlasını da kullanmaktadır. Âşık aynı mahlas’ın başka bir 

çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle şiirlerinin ayırt edilebilirliğini sağlamak için 

genellikle kendi adını mahlas olarak kullanmaya ağırlık vermiştir. İncelediğimiz şiirlerinde 

bunu görmek mümkündür.  

Âşık Erdal ne ağlamış ne gülmüş 

Sanma ki dünyada muradın almış 

Dediler ki burada bir garip ölmüş 

Ölenmi belirsiz kervan mı yersiz. 

 

4. Şiirlerinin Biçim ve Şekil Yapısı 
 

 Âşık Erdal Balık şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Âşık bütün şiirlerinde başlık 

kullanmıştır. Kullandığı başlıklar aynı zaman da şiirlerinin de redifini oluşturur. Âşık Erdal 

Balık kafiye kullanmada da başarılıdır. İncelediğimiz şiirlerinde yarım kafiye ve tam kafiye 

ağırlıktadır. Bunun yanı sıra zengin kafiye örnekleri de oldukça fazladır.   

Bilmiyorsam suçmu tabiatı bu 

Serdede mükimim tarikatım bu 

Enelhak sermaye kanaatim bu 

Hakkı bilmek suçsa düşman say beni 

 Âşıklık geleneğine uygun olarak bütün şiirlerinde mahlas kullanmıştır. 

Âşık Erdal Balık şiirlerinde sade anlaşılır bir dil kullanmıştır. Yer yer yöresel ağız 

özellikleri de görülür. (bilmezem, iyce, mühled, yuymak). Bununla birlikte Arapça 

kelimelerde kullandığı görülmektedir. (sulb, amel, amede, ziyada, taam, vb.) 
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 Kelimeleri kullanırken dörtlüklerde anlam bakımından bir bütünlük oluşturmasına 

dikkat etmiştir. Âşık Erdal Balık şiirlerini hecenin değişik kalıplarıyla yazmıştır. Genel olarak 

8’li 11’li 15’li kalıpları kullanmıştır. Yazdığı şiirlerde hece sayısının tutarlı olmasına dikkat 

etmiştir. Dörtlüğü tam kafiyeye örnek gösterilebilir. Âşığın şiirlerinde kafiye örgüsü olarak 

genellikle abab, cccb, dddb… kullanılmıştır. Şiirlerinde aaab, cccb, dddb şeklinde kafiye 

örgüsü de görülür. 

Arı yapar şifa balda saklıdır 

İnsan yolcu durak yolda saklıdır 

Kök toprakta meyva dalda saklıdır 

Emek terde taam yerde saklıdır. 

 

Şenlik’le Müdami kültür eşiği 

Sümmani’yle almışlardı ışığı 

Murat Çobanoğlu serhat Âşığı 

Onlar ay yıldızlı ali Kars’ımın. 

Aaab, cccb…. Kafiye örgüsüne örnek gösterilebilecek şiirlerinden biridir. Âşık Erdal Balık’ın 

şiirleri genellikle 3,4,5,6,7,8 dörtlükten oluşmuştur. Ama en ağırlıkta olan 5 ve 7 dörtlükten 

oluşan şiirleridir. 

 

5. Şiirlerinde Tema 
 

 Âşık Erdal Balık, şiirlerinde din, tasavvuf, zamandan dert yanma, gurbet, sıla özlemi, 

toplumsal yergi, öğüt verme gibi konuları işlemiştir. Ayrıca kendi sıkıntılarını tabiat 

güzelliklerini, memleket sevgisini de şiirlerinde işlemiştir. Şiirlerinde önemli ilham 

kaynaklarından biri gurbettir. O gurbette yaşadığı günleri, sıla özlemini, sevgiliye kavuşmayı 

şiirlerinde işlemiştir. 
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Gurbet oldu kovan biz olduk arı 

Hasretlik semtinde kurduk pazarı 

Köyde kaldı ana baba mezarı 

Hasretin ölümden farkı var ağam 

 Âşığın şiirlerinde yer bulan konulardan biri de din ve tasavvuftur. Allah aşkı, ibadet, 

dinin büyüklüğü, peygamber sevgisi gibi konular şiirlerinde yer alır. Âşığın dini konudaki 

hassasiyeti ve dini yaklaşımı şiirlerinde çok derin bir yer tutar. Bunu da şiirlerinde özenle 

göstermiştir. 

Beş vakit yön kabetullah baş secdeye varmalı 

İnsanı müşküle koyar nefs ile dünya malı 

Gönülle dil arasında iyi köprü kurmalı 

İli duvar, sağlam temel kurmasan düzemesin 

 Sevgiliye duyulan aşk, sevgiliye kavuşma gibi konularda Âşığın şiirlerinde yer alır. 

Ancak bu maddi aşk Âşığın hayatında kısa bir süreyi kapsar. Bundan sonraki dönemler ise 

ilahi aşk daha ön planda işlenenmiştir. 

Aklım çaldın bir sahte gülüşünen 

Ömrüm geçti hayalınan düşünen 

Çok dolaştım muhannetin peşine  

Mecnun gibi düştüm çölden çöle ben 

 Âşık Erdal Balık şiirlerinde nasihat verici konuları da işler. Zamane insanına, ili ve 

dini nasihatte bulunur. 

İstersen sultan ol, istersen köle 

Her şeyden ziyade, insan ol insan 

Yüz yaşasan sonun ölüm, nafile 

Rahmana amade insan ol insan 
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 Anne sevgisi Âşıkta önemli yer bulan konulardan biridir. Annesine beslediği büyük 

sevgiyi şiirlerinde işler. 

Ninni söyleyerek uyuttun beni 

Elimden tutup ta yürüttün beni 

Çile inen dertnen büyüttün beni 

Çilemisin dert mi gammısın anam 

 Toplumsal yergi, haksızlığa, zulme eleştirel bir bakış, toplumdaki ters düzene şiirsel 

bir güçle karşı koyuş, hakimdir. Güçlü, zayıf çatışmasında, haklının yanında olduğunu 

şiirlerinde açıkça ortaya koyar. 

Zalimi oturtup ta başköşeye 

Garibanı ezene ben karşıyım 

Onlar muhtaç üç beş damla neşeye 

Yetimleri üzene ben karşıyım 

 Âşık Erdal Balık cahilliği, geri kalmışlığı şiirlerinde işler. Toplumun gelişmesinin 

cahillikten kurtulmakla başlayacağını belirten Âşık şiirlerinde bu konuya yer verir. 

Cahil iken bir adım yol gidemem 

Varıp meclisinde sohbet edemem 

Fesatla fitneyle koyun güdemem 

İstersen et kurda kuşa pay beni 

Âşık ayrıca memleket sevgisini, Kars’ın güzelliklerine olan hayranlığını işler. 

Ani harabesi tarihin sesi 

Yurdun kalkanıdır Kars’ın kalesi 

Onlar serhat şehrin kültür mirası 

Tarih kokar sağı, solu Kars’ımın 
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 Âşıklığın kolay bir şey olmadığını, her saz çalıp Âşık diye dolananların Âşık 

sayılamadığını, bunun için bir çaba gerektiğini ve doğuştan bir vergi ve yetenekle geldiğini 

söylemektedir. 

Sevdalara düşeceksin 

Karlı dağlar aşacaksın 

Gurbeti dolaşacaksın 

Âşık olmak kolay mıdır 

 

Gurbet vatanın olacak 

Hasret yorganın olacak 

Vefasız yârin olacak 

Âşık olmak kolay mıdır. 

 Âşık Erdal Balık’ın şiirlerinde, genellikle nasihat söz konusudur. Zalimden, devlet 

büyüklerinden, çevreden dert yanar. Âşık edebiyatı içerisinde yer alan hikayecilikle de ilgisi 

vardır. Genel olarak var olan hikâyeleri anlatmakla beraber, Baba Lâçin hikâyesini 

derlemiştir. 

 Âşık Erdal Balık zaman zaman tören ve kutlamalara katılmıştır. Radyo ve 

televizyonda ve çeşitli dergilerde şiirleri yayımlanmıştır. 

 Âşık Erdal Balık’ın şiirlerinde az da olsa atasözlerine rastlamak mümkündür. Nasihat 

verici şiirlerinde genellikle atasözü kullanmıştır. 

Zerin kıymetini zerbabı bilir 

Dostun kıymetini erbabı bilir 

Hakkı bilen tam otuz babı bilir 

Hakkı bilmeyenler bunu ne bilir. 

Görüldüğü gibi ilk mısrayı oluşturan bir atasözüdür. 
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6. Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Aldığı Ödüller 
 

 Âşık Erdal Balık çeşitli üniversitelerden kişilerle Âşıklığıyla ile ilgili çalışmalar 

yapmıştır. Ayrıca: İbrahim ÖZKAYA, Kemal ÂLİN, Yaşayan İnsan Hazineleri adlı çalışmada 

yer almıştır. 

 Âşık Erdal Balık çeşitli yarışmalara katılmış ve ödüller almıştır, 2005 yılı Türkiye 

birincilik ödülünü Murat Çobanoğlu Kars Âşıklar bayramına katılarak Âşık Rüstem 

Alyansoğlu almıştır. 

 2006 yılında aynı yarışmada Ustamalı dalında Âşık Mehmet Hicrani İkincilik ödülünü 

almıştır. 2007 Kars ve Kars kalesi şiir dalında ikincilik ödülü almıştır. 2008 yılında aynı 

yarışmadan ikincilik ödülü almıştır. 2010 yılında ise Kars birincilik Türkiye Türkülerimiz 

Bayramında “yıllar” adlı eseriyle üçüncülük ödülü olan Murat Çobanoğlu ödülünü almıştır. 

 Bunun dışında bir çok başarı belgesi, plaket, madalyonda kazanmıştır. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

DİVAN 

Âşıklık deryaya benzer dalmazsan yüzemezsin 

Sır doksan dokuz esmada bilmezsen çözemezsin 

Hepsi ayrı bir meşakkat ayrı bir çaba ister 

İyilik dikenli yoldur basmazsan gezemezsin 

 

Ay güneşten şemal alır kandil olur dünyaya 

Yaradan güzel yaratmış böyle sokmuş imlaya 

Arıyı müptela kılmış çiçekteki şifaya 

Kırk bin çeşit çiçek lazım bulmazsan çözemezsin 

 

Beş vakit yön kabetullah baş secdeye varmalı 

İnsanı müşküle koyar nefs ile dünya malı 

Gönülle dil arasında iyi köprü kurmalı 

İlim duvar sağlam temel kurmazsan düzemezsin 

 

Erdal derki mümin olan ibret alır ölümden 

Sanma sual olunmazsın bugün ki her halinden 

Önderimiz Resulallah geldik Adem sulbünden 

Salih amel kâmil ümmet olmazsan süzemesin 
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İNSAN OL İNSAN 

İstersen sultan ol istersen köle 

Her şeyden ziyade  insan ol insan  

Yüz yaşasan sonun ölüm nafile 

Rahmana emade insan ol insan  

 

İster Filistin’li ister Irak’lı 

Zalimler haksızdır mazlumlar haklı 

Haykırın gerçeği kalmasın saklı 

Var git Muhammede insan ol insan 

 

Zulme rıza gören bulur mu felah 

İmandır şeytanı öldüren silah 

İkra ayetinde buyurmuş Allah 

Oku gör damlada insan ol insan 

 

Haram lokma inen doyulur mu hiç 

Cahil adam, adam sayılır mı hiç 

Hak yaratmış cana kıyılır mı hiç 

Hesap var kabirde insan ol insan 

 

Kuranı indirdi hira dağında  

Petrol inen hurma var toprağında 

Dünya orya muhtaç uzay çağında 

Zem zem iç kabede insan ol insan 

 

Erdal göz at tarihteki atlasa 

Zalimde silah var mazlumda asa 

Tüm dünyaya ibret firavun, Musa 

Denizin dibinde insan ol insan   

                                                                                                                                            

KURU KAFA 

Çıkardım aynayı koydum önüne  

İbret al haline bak kuru kafa 

Dedi hani nerde o güzel yüzüm 

Dedim toprak olmuş yok kuru kafa 

 

Dudağın yok görünüyor dişlerin 

Hani kirpiklerin nerde kaşların 

Nerde beynin hayallerin düşlerin 

Gel işin içinden çık kuru kafa 

 

Bir zamanlar vardı koyunun kızın 

Dünyayı verseler doymazdı gözüm 
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Sanardın ki yetmiş sene çok uzun 

Dünya’ya aldandın çok kuru kafa 

 

Yaz gelende yaylalara çıkardın 

Yükseklerden düz ovaya bakardın 

Nice pehlivanı tutup yıkardın 

Gelde azraili yık kuru kafa 

 

Kuru kafa öğüt alır Erdal’dan 

Düşünenler ibret alsın bu hâldan 

Bu dünyaya gelen geçer bu yoldan 

Dünya boş aklına sok kuru kafa 

     

KARS’IMIN 

Kış gelince her yer karla kaplanır 

Gören onu gelinlik giymiş sanır 

Yaz gelince her yanı yeşil boyanır 

Dağları motifli halı Kars’ımın 

 

Yaz gelince çiçekleri bol olur 

Dolar kovanlara tatlı bal olur 

İner pazarlara para pul olur 

Meşhurdur kaşarı balı Kars’ımın 

  

Tandır ateşinde pişer kaz eti 

Yiyen unutur mu hiç bu lezzeti 

Maşrapada yapılır etli piti 

Yemekleri yerli malı Kars’ımın 

 

Şenlikle müdami kültür eşiği 

Sümmaniyle almışlardı ışığı 

Murat Çobanoğlu serhat Âşığı 

Onlar ay yıldızlı alı Kars’ımın 

                                                                                                                             

Hasan Harakani Celal babası    

Onlar halkın hakka giden çabası 

Cephede giydiler beyaz libası 

Dört bir yanı aydın dolu Kars’ımın 

 

Ani harabesi tarihin sesi 

Yurdun kalkanıdır Kars’ın kalesi 

Onlar serhat kentin kültür mirası 

Tarih kokar sağı solu Kars’ımın 

 

Kazım paşa geldi karar eyledi 

Bu vatana birçok yarar eyledi 
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Erdal tüm bunları çaldı söyledi 

Destan olsun nice halı Kars’ımın 

      

SAKLIDIR 

Bülbülün tarifi gülde saklıdır 

İyi kötü kelam dilde saklıdır 

Gönlü yapan bir gönülde saklıdır 

Arif orda cahil kirde saklıdır 

 

Arı yapar şifa balda saklıdır 

İnsan yolcu durak yolda saklıdır 

Kök toprakta meyve dalda saklıdır 

Emek terde taam yerde saklıdır 

 

Mecnun ara Leyla çölde saklıdır 

Ferhat yapar Şirin selde saklıdır 

Kerem yanar Aslı külde saklıdır 

Âşık zorda sevda yarda saklıdır 

 

Bulut gezer sırrı yelde saklıdır 

Dünya döner esrar milde saklıdır 

Sırat köprüsü bir kılda saklıdır 

Cennet nurda azap narda saklıdır 

 

Gemi yürür icat dalda saklıdır 

Böcek yapar ipek şalda saklıdır 

Sorma insan bir sualde saklıdır 

İkra nurda ruhlar surda saklıdır 

 

Söz perdede figan telde saklıdır 

Tel neylesin hüner telde saklıdır 

Garip Erdal gurbet elde saklıdır 

Hasret serde ölüm sırda saklıdır
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ÂŞIK EROL ERGÜLİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                     Abidin Kahraman* 

 Özet 
       Bu makalede Karslı Âşık Erol Ergüli’nin hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere yer 

verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Ergüli âşık edebiyatı tarzındaki şiirlerinin yanı sıra 

dini, tasavvufi, sıla, özlem ve nasihat türü şiirleriyle genç yaşına rağmen sesini duyurmuştur. 

Yapılan bu çalışmamızda âşığın âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun özellikleri ve 

şiirleri çeşitli örnekler verilerek incelenmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Karslı Ergüli 

1. Hayatı 
 

       Âşık Erol Ergüli 1982 yılında Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere köyünde 

dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda âşıklık sanatına gönül vermiştir. Babasının adı Ali Ergül 

annesinin adı Gülser Ergül’dür. Babası çiftçilik ile uğraşır. Ergüli altı kardeşin en küçüğüdür 

ve evlenmemiştir. Dedesi dönemin ünlü âşıklarından İsrafil Öztürk’tür. Çıraklık eğitimini ilk 

olarak dedesinden alan Ergüli, yine dönemin âşıklarından olan amcası Sultan Ergül’den 

âşıklık dersleri almıştır. Âşıklık sanatının yanında tarlada babasına hem yardım eder hem de 

evden ayrılan kardeşlerinin yerine evin geçimini sağlamak mecburiyetindir. Ancak âşık 

Ergüli’nin içindeki o âşıklık heyecanı babasının elinden gelen her imkanı sağlaması ve bu 

yönde ona destek olması onu daha çok mutlu etmiştir. Âşık adının geçtiği her ortama elinden 

geldiğince gitmeye  çalışan âşık, kendi kendine mutlaka bende bir gün bu âşıklar gibi 

olacağım hayaliyle yaşamıştır. Âşığın daima rüyasında âşık olduğunu görmesi ve sazıyla 

türkü söylemesi onu daha çok bu konuya meyletmiştir. Nihayet âşığın bu isteği daha sekiz 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi,  
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yaşında iken istediği gerçekleşmiştir. 1990 yılında Kürekdere köyüne gelen dört usta âşık 

arasına girmiştir. Âşıklar ona bir türkü söylettirirler. Türküyü söyledikten sonra kendisini 

yanlarına almışlardır. Âşığa göre âşıklık yoluna girmenin ilk sınavını geçmiştir. Özellikle 

dedesinin eski âşıklardan olması bir âşığın usta âşıkların yanında çırak olmasını 

kolaylaştırmıştır. Yine dönemin usta âşıklarından olan 1995 yılında Ilgar Çiftçioğlu’nun 

yanında usta çırak eğitimini almaya başlar. İlkokulu Kürekdere köyünde okuyan âşık 

ortaokulu İncedere köyünde liseyide Akyaka lisesinde bitirmiştir. Anadolu Üniversitesi Türk 

Dili ve Edebiyatı bölümünü okumaktadır. Askerliğini Diyarbakır’da yapan âşık, mesleği 

gereği orduevine verilmiştir. Özel bir firmada personel müdürü olarak çalışmaktadır. Günlük 

hayatında sporla çok ilgilenen âşığın özellikle voleybol müsabakalarında önemli dereceleri 

vardır.  Yirmili yaşlarda sevdiği kızdan dolayı Ankara’ya gitmek zorunda kalmış, bu kız 

yüzünden ailesini karşısına alan şair Ankara’da çok zor günler yaşamıştır. Daha sonra bunlar 

nişanlanırlar. İki sene nişanlı kalan âşık çevresindeki kötü niyetli insanlar yüzünden nişanı 

bozulur. Ve Ergüli zirvesi sayabileceğimiz şiirler kaleme alır.                            

Her gün her gece ağlarım 

Dert üstüne dert bağlarım 

Çağlar oldu pınarlarım 

Görmez gayrı görmez gayrı 

 

Ergüliyem budur halim  

Ben ağlarım zarı zarı 

Geçti ömrümün baharı 

Dönmez gayrı dönmez gayrı 

         Şiirde görüldüğü gibi âşık Ergüli’yi olgunlaştıran dönem nişanlılık dönemi olmuştur. 

Zaten içinde olan âşıklık heyecanı Ergüli’nin sevdiği kızı alamamış olması ile zirve yapmıştır. 
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2. Sanatı 
 

      Âşık Erol Ergüli okumaya çok hevesli bir kişidir. Açık öğretimden okuduğu Türk Dili 

ve Edebiyatı bölümü bunun en açık göstergesidir. Okuma hevesi onun şiirlerini çok farklı 

konularda yazmasına neden olmuştur. Özellikle Âşık Ergüli’nin başlıca temaları Allah, 

peygamber, ehl-i beyt sevgisidir. Bunların dışında vatan özlemi, sıla, özlem, aşk, tabiat âşığın 

yazdığı diğer konulardır. Âşığın etkilendiği eski âşıkları şöyle sıralayabiliriz; 

      Âşık Hüdai, Sümmani, Erzurumlu Emrah, Pir Sultan Abdal’dır. Şairin özellikle 

yirminci yüzyıl âşıklarından Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova ve Reyhani etkilendiği diğer 

şairlerdir. Yirmi birinci yüzyılda ise Sabri Şimşekoğlu’ndan etkilenmiştir. Genel olarak Alevi-

Bektaşi geleneğine bağlı olan Âşık Ergüli babasının bir aşure günü görmüş olduğu rüyadan 

çok etkilenir. Babası rüyasında Hz. Hüseyin’i görür. Bu rüyadan sonra babası dört gün 

boyunca konuşamaz ve sürekli ağlar. Bu olaydan çok etkilenen Ergüli’ye babası bu rüya 

hakkında içinden geçenleri söylemesini ister. Babasının bu haline çok şaşıran Âşık Ergüli o an 

içinden geçen  ricalen şu mısraları yazar; 

Hüseyin can Hüseyin can Hüseyin 

Yetiş dadımıza imam Hüseyin 

Seni gördüm rüyamda sabahleyin 

Yetiş dadımıza imam Hüseyin 

       Âşık Ergüli ve ailesinin ehl-i beyt sevgisine olan bağlılıklarını bu şiirde görebiliriz. 

Âşıklık geleneğinde   rüya görme ve bade içme olayının önemli bir yeri olduğunu söyleyen 

âşık kendisinin bade içmediğini ancak Karahanlı Murat Yıldız ve Günay Yıldız’ın  babasının  

bade içtiğini ve bunların yarı uyanık halde şiirler okumaya başlamış olduğunu söyler.Ve o 

günden sonra şiirler yazmaya başladığını söyleyen  Âşık  Ergüli rüyada  bade içenlerin toplum 

tarafından daha saygın kişiler olarak değerlendirildiğini belirtir. Âşık Ergüli özellikle bade 

içen âşıkların çok genç yaşta görüldüğünü söyleyip bunların arasında Ferahi, Musa 

Merdanoğlu, Hıfzı ve Pervani gibi şahsiyetlerin yer aldığını söyler. Kendi sanatında da bu 

şahsiyetler gibi rüya görmese de çıraklık sanatının verdiği eğitim şiir yazmasına öncü 

olmuştur. Âşık Ergüli âşıkların deyiş ve ezgilerini halk şiirinin çeşitli biçimleri ile 
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şekillendirerek yüzyıllar boyunca varlıklarını koruyup günümüze kadar ulaştıklarını söyler. 

Aynı zamanda kendisi de bir saz ustası olan Ergüli âşığın sazıyla övündüğü ve sazın âşığın 

dili ve gönlü olduğunu, onunla dertleşip  sohbet ettiğini ve atışmalarda karşısındaki aşığı 

yendiğini söyler. 

        Bu konuda Murat Uraz:’’ Meydan edinmelerde sazının hakkını verebilen ağır başlı 

kamil âşık, sazına el götürmezden evvel, eğer karşısında genç bir âşık bulursa gel oğul gel, 

seni sazımın telleri gibi haddeden geçireyim. Demekten kendini alamazdı.’’(Uraz,1949:49) 

demektedir. Âşık Ergüli’nin fakir bir yaşantısının olması geçim sıkıntısı ve özellikle 

çevresinden gerekli itibarı görmemesi ve sevdiğini elde edememesi ve onun için hastalanması 

zayıf kalması aile düzeninin bozulması gibi konuları şiirlerine yansıtmıştır.  

Bir dert almış bedenimi kalbimi  

Bu genç yaşta heder ettim ömrümü 

Kime diyem ben bu garip halimi 

Kimse bilmez varlığımda fakiri 

        Âşık Ergüli yazdığı şiirlerini daima bir yaşanmışlığın sonucu yazmıştır. Kendi 

hayatında önemli gördüğü her gelişmeyi şiirine aksettirmiştir. Âşığın gurbet yaşadığı 

dönemde yakın çevresindekilerin Âşık Ergüli’den kendi yaşantısıyla ilgili şiir yazmasını 

istemesi ve zaten âşığın kardeşlerinin hepsinin gurbette olması âşığın bu konuda şiir 

yazmasına imkan sağlamıştır. Bu konuları iyi bir dille ifade eden âşık, genç yaşının verdiği 

heyecanla çok içli şiirler yazmıştır. Âşığın bu özelliği diğer  usta âşıklar tarafından takdir ile 

karşılanmıştır. Çok duygusal olan âşık, etkilendiği her olayı, gördüğü her manzarayı olduğu 

gibi şiirlerinde dile getirir.  

          Âşık kendi sanatıyla ilgili bilgi verirken ustası Ilgar Çiftçioğlu’nun ona söylediği ‘biz 

Şenlik kolunu devam ettirenleriz’ sözüne bağlı olarak ürünler vermeye çalışır. Zaten âşık kolu 

içerisinde ezgi ve ayak ile halk hikayeleri önemli rol oynar. Kol içinde yetişmiş çıraklar saz 

meclisinde sık sık ustanın ezgilerine yer verilmesi gerektiğini söylerler. Âşık nasıl 

Erzurum’da Sümmani’ye ait olan Sümmani makamı nasıl vazgeçilmez ise Kars’ta da 

Şenlik’ten miras kalan ve bununla beraber Şenlik Divanı, Şenlik Güzellemesi adlarıyla 

tanınan makamlar gidilen yerlerde dile getirilmesi gerektiğini açıklar. Âşık ustasının 

kullandığı ayağı kullanmakta hiçbir sakınca görmez. Âşık Ergüli’nin şiirlerine baktığımızda 
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özellikle hece ölçüsünü kullandığını, şiirlerinin açık ve anlaşılır olduğunu ve her kesime hitap 

ettiğini söyleyebiliriz. Şiirlerini daha çok 8’li, 11’li, 15’li yazan Ergüli özellikle 11’li heceyi 

tercih eder. 

Bir kırık sazım var elime aldım 

Özümü bilinmez yollara saldım 

Ne bir yerde durdum ne de yer aldım                   

Yanarımda gençliğime yanarım                           

      Yukarıdaki şiirde görüldüğü gibi âşığın 11’li hece ölçüsünü kullandığını görürüz. 

Bunun yanında Âşık Ergüli’nin şiirlerinde ses hadiselerine pek rastlanmaz. Bunun sebebi 

Ergüli’nin son dönemin genç âşıklarından bir tanesi olmasındandır. Kullanmış olduğu 

kelimelerin hemen hemen tamamı İstanbul Türkçesine yakındır. Almış olduğu yüksek eğitim 

bunun başlıca nedenleri arasında gösterilebilir.  

      Âşık Ergüli’nin üç kere katıldığı âşıklar bayramında ilkinde üçüncü, ikincisinde ikinci, 

üçüncü yarışmada ise dördüncü olması genç bir âşık için ciddi bir başarıdır. Zaten âşığa göre 

sesten çok sanat, ahenk ve söyleyiş önemlidir. Âşık Ergüli hala Ilgar Çiftçioğlu’nun yanında 

usta-çırak ilişkisi yaşaması sanatının Ilgar Çiftçioğlu’nun etkisi dışına çıkmamasını 

sağlamıştır. Âşık şiirlerinde Türk şiirinde nazım türleri olarak koşma türünün 11’li hecesini 

çokça kullanmıştır. Özellikle Âşık Ergüli’nin sevdasıyla ilgili yazdığı şiirlerin 8 heceli olması 

dikkat çekicidir. Âşığın sanatında yergiye yönelik şiirlerin az olduğunu ancak sitem, ızdırap 

ve ayrılık şiirlerinin başlıca konuları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle âşığın babasının 

rüyasında İmam Hüseyin’i görmesi âşığın hayatında manevi bir pencere açmıştır. Dini, 

tasavvufi, felsefi şiirler yazıp söylemeye başlaması ve bununla birlikte şiirlerinin bu yönde 

yoğunluk kazanmasına neden olmuştur. Âşık sanatında kadere rıza gösteren duygu ve 

düşüncelerini sazıyla ve şiirleriyle dile getirir. Âşık ilham kaynağı olarak çevresinde yetişen 

usta âşıklardan Âşık Şenlik, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gösterilebilir. 

 

3. Mahlası 
 

       Âşık Erol Ergül mahlas ile ilgili şunları söylemektedir. Mahlas almanın eskiden çok 

zor olduğunu söyleyen âşık bunun farkında olduğu için kendi mahlasını almak için çok 



 
 

212 
 

çalıştığını söyler. Zaten genç olmasına rağmen mahlas alması bunu açıklar niteliktedir. Kendi 

kullandığı Ergüli mahlasını ustası Ilgar Çiftçioğlu’nun verdiğini beyan eder. Aynı zamanda 

Kültür Bakanlığında mahlasının Ergüli olarak kayıtlı olduğunu söyler. Ustası tarafından 

verilen mahlasın âşığa fazladan bir güç kattığını ve kendini belli bir aşamaya getirdiğinin  

farkına vardığını söyler. Çünkü mahlas almayan âşığın sazının kırık olduğunu ve kendini tam 

anlamıyla ifade edemediğini söyler. Ve daha sonra şiirlerinde kullandığı Ergüli mahlasının 

kendisi için ayrı bir önem arz ettiğini söyler.  

           Mahlas ile ilgili yapılan çalışmalarda H. Fethi Gözler : ’’Eskiden, mahlas kullanmak 

basit iş sayılmazdı. Mahlas almanın bir yolu yordamı vardı. Mahlaslar daha çok devrin üstad 

tanınan kişileri tarafından verilirdi. Kişinin özelliğine uygun düşecek mahlası bir manzume ile 

açıklar ki bu manzumeye ‘mahlasname’ denirdi. Verilen bu mahlas, tören tarihinden itibaren, 

kişinin yazdığı bütün eserlerde asıl isminin yerinde kullanılır ve asıl ismi zamanla 

unutulurdu.’’(Gözler,1986:6) 

            Yine yapılan çalışmalar gösteriyor ki âşıklar arasında’’Mahlassız şiir kulpsuz testiye 

benzer’’ diye bir anlayış mevcuttur. ‘’Nasıl testi kulpsuz düşünülmez ise âşıkta mahlassız 

düşünülemez.’’(Yardımcı,1993:2-16)Bu çalışmalar gösteriyor ki mahlasın ne derece etkili 

olduğu açıkça görülmektedir. Özellikle mahlasın son dörtlükte kullanıldığını söyleyen âşık 

bütün şiirlerinde mahlasını hep son dörtlükte kullanmıştır. Âşık Ergüli mahlasın kullanılma 

sebebini ise aynı adı taşıyan âşıkların ancak mahlaslarıyla ayırt edilebildiğini söyler. Diğer bir 

sebebi ise meydana getirdiği şiirde hâkim düşünceyi, ahengi, anlam zenginliğini, akıcılığı 

sağlayan kişinin kendisi olduğunu bildirmek için kullanılmak istenilmiştir. Âşık mahlas 

almanın birçok çeşidi olduğunu belirtir. 

            Kendi mahlasını ise ustası Ilgar Çiftçioğlu’nun verdiğini söyler. Âşık en çok rüya 

sonucu mahlas alınmasının diğer mahlas alma türlerine göre daha farklı olduğunu söyler.                                                                                            

Ergüliyem baksam bu genç çağında 

Kavrulamaz oldum kendi yağımda  

Hayırsızlar sarmış solum sağımda  

Usandım bu candan usandım gardaş 

 Âşık Ergüliye âşıkların çoğunun asıl isminin unutulduğunu ve sadece mahlasların 

isim olarak kullanıldığını söyler. Gevheri’nin asıl adı Mehmet, Dertlinin İbrahim, 
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Dadaloğlu’nun Veli, Sümmani’nin Hüseyin, Kul Nesimi’nin Ali, Kusuri’nin Ömer mahlasını 

kullandığını belirtir. 

  

        4.Şiirler Özellikleri 
 

        Âşık Ergüli şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır, aynı zamanda aruzu kullanmayan âşık 

günümüzde hece ölçüsünün daha ön planda olduğunu belirtmiş ve âşıkların şiirlerini hece 

ölçüsü ile yazmaları gerektiğini savunmuştur. Şiirlerinin hemen hepsinde başlık kullanmıştır. 

Âşığın şiirlerinde ki başlıklar genellikle şiirin konusuna yakın başlıklardır. Yani şiirlerinin 

başlıklarından yola çıkarak şiirlerinin konusu hakkında fikir edinilebilir. Şairin şiirlerinin dili 

oldukça sade, anlaşılır ve açıktır. Âşığın konuşması ve şiirleri incelendiğinde net olarak 

Kars’ın özelliklerine rastlamak mümkün değildir. Az da olsa şiirleri içerisinde yaşadığı 

yörede kullanılan birkaç kelimeye rastlayabiliriz. Şiirlerinin bazısında aaaa, bazısında aaab 

bazısında ise abab kafiye örgüsünü kullandığı görülür.      

         Şiirlerinde bulunan kafiyeler tam kafiye, zengin kafiye ve bazen de yarım kafiyedir. 

Âşık Ergüli genel olarak âşıkların tam kafiye ve zengin kafiyeyi daha çok  kullandıkları 

kafiyeler olarak belirtir. Âşığın şiirlerinden örnekler verildiğinde diğer âşıklar gibi onunda 

kafiyeleri kullandığını görmekteyiz.                                

Hayber kalesini yıkan 

Musa ile tura çıkan  

Muhammed’e arka duran 

Yetiş Ali şah-ı merdan   

           Şiirde görüldüğü gibi tam kafiyeyi büyük bir ustalıkla kullanan âşık aynı zamanda 

şiirlerindeki dini tasavvufi ve Alevi-Bektaşi kültürünü yansıtan terim ve kavramlara da yer 

verdiğini görüyoruz. Alevi-Bektaşi geleneğinden beslenen Âşık Ergüli şiirlerinin pek çok 

yerinde Hz. Ali, Hz. Hüseyin gibi büyük zatlara yer verir. Âşığın şiirleri genelikle 3,4,5  

dörtlüklerden oluşur az da olsa  şiirlerinde 6’lı dörtlüklere de rastlanır .Âşığın uslubunun 

oluşmasında yetiştiği çevrenin,karakter özelliklerinin ve kültürünün etkili olduğu görüyoruz 

bununla birlikte şiirlerinde az da olsa vezin ve kafiye  bozuklukları görülür. Bunun dışında 
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şiirlerinin hiçbirinde atasözü deyim gibi kalıplaşmış sözleri göremiyoruz. Âşık şiirlerinde hem 

maddi aşkı ve hem de manevi aşkı kullanmakla beraber  ilahi aşkı da  açık bir şekilde işler.  

           Âşık şiirlerini değerlendirirken çok güzel bir örnekle açıklar. Nasıl ki bir savaşta 

öndeki askerlere mühimmat taşıyan kişilerin savaşmadığı ancak savaşan askerlere gerekli 

mühimmatı götürmesi ne kadar değerli ise âşıkların şiirleri de günümüzde ki sanatçıların 

ilham kaynağı olduğu ve bu âşıkların sayesinde eserler verdiği görülür. Âşık Erguli şiirde 

konu bütünlüğüne önem vermiştir. Özellikle âşığın ‘Varsağı’ gibi türü kullanmadığını 

görmekle beraber şiirlerinin açık, duru ve yalın anlatımı ön planda tuttuğu görülür. Şiirlerinde 

soyut konulardan çok gerçek somut konular işlemiştir. Şiirlerinde yaptığı tasvirler geçekçidir.   

     

4. Şiirlerinin Konusu    
 

             Âşık Ergüli’nin şiirlerinde aşk, ayrılık, vatan özlemi, sevgiliden şikayet, Allah ve 

Peygamber sevgisi, ehl-i beyt sevgisi, dünyanın faniliği, felekten yakınma ve özellikle 

gurbetten yakınma konuları işlenmiştir. Âşık kendi sıkıntılarının ve üzüntülerinin yanında 

çevresindekilerinin durumlarını konu edinir. Âşık bizzat yaşadığı aşkı ve sevgiliye 

kavuşamamayı şiirlerinde dile getirir. Özellikle âşığın nişanlısından ayrılmak zorunda 

bırakılması onun bu konu üzerinde daha içli şiirler yazmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.  

Beni hiç sevmedi zalim birini sevdi 

Bana neler etti beni yaktı eritti 

Bana derde yalnızlığa kedere itti 

Nasıl sevem sevmiyorum kurtulmuşum ben 

              Âşığın verdiği ürünlerde karamsarlığın kendini açıkça hissettirdiği görülür. Âşığın 

askerdeki arkadaşlarına okuduğu şiirler, söylediği türküler onun için farklı bir anlam taşır. 

Tarihine ve milli kimliğine de  önem veren âşık her konuda şiir yazma kabiliyetine sahiptir. 

Âşık fakirlikten, yoksulluktan ve yakın çevresindekilerin ilgisizliğinden yakınır, dert yanar. 

Âşığa göre şiirlerin konusu daima bir yaşanmışlığın sonucu yazılmıştır. Bunun dışında 

etkilendiği her durumu her olayı şiirin konusuna dâhil etmiştir. Âşığa göre bu konuların dahil 

edilmemesi bir eksiklik olarak değerledirilmektedir. Âşık Ergüli âşıkların ilhama mazhar 

kişiler olduğunu söyler. Zaten onları diğer insanlardan ayıran yönlerinin böyle güçlü bir ruha, 
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hisse ve söyleme sahip olmalarıdır. Şair âşıklıkta manevi bir güce inanmakta ve bunun bir 

Allah vergisi olduğunu açıklamaktadır. Bunun dışında şiirlerinde kendi köyünden, seçim 

zamanında verilen vaatlerden, kötü talihinden, ailesinin yaşadığı sıkıntılarından bahseder. 

            Aşkın olduğu yerde daima hüzün, özlem, ayrılığın var olduğunu belirten Âşık Ergüli, 

bunların her zaman şiire yansıtıldığını söyler. Âşık kavuşamadığı her şeye mısra aralarında 

kavuştuğunu bütün hüznünü şiir yazarak unuttuğunu belirtir. Onun için  şiir bir ihtiyaçtır, bu 

ihtiyacın da  hayatın verdiği olaylardan meydana geldiğini açıklar.   

Bilemedim baharımı yazımı  

Mızrap alıp çalıp sazımı 

Hangi taşa vuram dertli başımı  

Koyma beni buralarda derbeder 

            Âşığın yukardaki şiirinde görüldüğü gibi derbeder kelimesiyle kendini en iyi şekilde 

ifade etmeye çalışmıştır. Âşık ne çocukluğunda ne de gençliğinde gün yüzünü göremediğini 

her fırsatta şiirlerinde dile getirmiştir. Âşık Ergüli devletin âşıklara gerekli önemi vermediğini 

söylemekle beraber âşıklık sanatının eskiye göre canlı olmamasını ise gençlerin değişen 

hayatın şartlarına bağlı olarak farklı alanlarda zaman harcaması ve gerekli eğitimin 

verilmemesine bağlamaktadır. Âşık yarışma programına gönderilen sanatçılarımızın İngilizce 

şarkıyla yarışmasını çok anlamsız bulur. Âşık İngilizce şarkıyla kazanılan  üçüncülük veya 

dördüncülük yerine  kendi dilinden kendi memleketinin türküsünü Türkçeyle söylenmesinin 

daha gurur verici olacağını anlatır. Türkçeyle  daha kötü sonuçlar almasının kesinlikle yabancı 

şarkılardan alınan  derecelerden daha iyi olduğunu açıklar.Ve âşık Ergüli katıldığı ulusal 

kanallarda ve radyolarda ustası âşık Ilgar Çiftçioğlu’yla  bunu dile getirmişlerdir. Âşığın 

yakındığı bir diğer konu ise şöhret yapmış büyük sanatçıların bestelerinin çoğunun âşıklardan 

alındığı ancak bir gün birisinin âşıklar için herhangi bir çalışma yapmadığını, bir âşığın anma 

törenine katılmadığını söyler. Örnek olarakta ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in ‘’Yandım Üç 

Avrat Elinde’’ türküsünün âşık türküsü olduğunu belirtir. 
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5. Eserler ve Âşık İçin Yapılan Çalışmalar 
 

         Âşığın sanatıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Âşık, bazı tv kanallarında,  

çeşitli festivallerde ve radyo programlarında sanatını icra etmiştir. Âşıkla ilgili çalışma 

yapılmamasının nedenini çok genç olmasına bağlayabiliriz. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
KÜREKDERE’DE 

Dostlar size bahsedeyim bir köyü 

Tatı, Kürdü,  Terekeme yerlisi 

Kardeşliğin örneğidir dost köyü 

Güzel insan yaşar Kürekdere’de 

 

İlkbaharda ekin tapan davası 

Güzel olur suyu ilk havası 

Yaz olanda tırmık dirgen yabası 

Goçak insan yaşar Kürekdere’de 

 

Gurulur motorları patozları 

Yayılanda sürüleri atları 

El ele çalışır bütün dostları 

Nice zorluklara hep göğüs gerdi 

 

Engelleri aştık Kürekdere’de 

Beraberlik yaşar Kürekdere’de 

Kış olanda boran derdi kar derdi 

Analar bacılar ne dertler çekti 
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Muhtarlık zamanı seçim havası 

Oy toplamak adayların davası 

Gurbet elden gelenlerin yuvası 

Misafirler yaşar Kürekdere’de 

 

Ergüliyem men gezecem her  yeri 

Karsın galası anı harabesi 

Çoktur doktor mühendisi polisi 

Bilgin insan yaşar Kürekdere’de 

 

GÖNLÜMÜ YIKTI 

 

Boş hayal uğruna sevdim bir güzel 

Vefasız çıktı gönlümü yıktı 

Bir umut bekledim karanlıklardan 

Vefasız çıktı gönlümü yıktı 

 

Tek isteğim beni sevmesiydi 

Ölüm döşeğindeyken gelmesiydi 

Korktuğum şey onun ölmesiydi 

Vefasız çıktı gönlümü yıktı 
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SILAYA HASRET 

 

Benim bir müşkülüm var gurbet ellerde 

Bu derdimi türkü yaptım döner dillerde 

Ne yapalım ne edeyim gurbet ellerde 

Anaya hasret sılaya hasret 

 

Gurbet eller bize bir mesken oldu 

Ötmez oldu bülbül güllerim soldu 

Dokunsalar ağlarım gözlerin noldu 

Anaya hasret sılaya hasret 

 

Ergüliyem kaybetmişim ararım 

Bir tanıdık görsem hemen sorarım 

Sılamın kokusunu ondan alırım 

Anaya hasret sılaya hasret 

 

BAKAR AĞLARIM 

 

Günlerce bekledim kapın önünde 

Çıkarsın bir kere görürüm diye 
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O eski günlere şöyle dönünce 

Maziye dalıpta bakar ağlarım 

 

Biliyorum artık  faydası yoktur 

Sana olan sevgim her şeyden çoktur 

Aşkın bu kalbimde  Leylalı oktur 

Bir mecnun misali gezer ağlarım 

 

Yemin ettim artık aşka sevgiye 

Sevmeye gülmeye en güzel şeye 

Tek hatıran olan  resmine bile 

Bir gerçek misali bakar ağlarım 

 

BU DÜNYANIN HALLERİ 

 

Yiyip içip sallanırsın gezersin 

İnsanları tek tek sezer süzersin 

Gün gelir bu dünyada sende gidersin 

Böyledir hep bu dünyanın halleri 

 

Ticaret yaparsın kar edemezsin 

Birini seversin yar edemezsin 

Bazı ağlar bazı hiç gülemezsin 
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Böyledir hep bu dünyanın halleri 

 

Ömür duvarından bakarsın aya 

Ruhun yükselir gerçek dünyaya 

Eller atlı olmuş sen ise yaya 

Böyledir hep bu dünyanın halleri 
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ÂŞIK EYÜP SARIBATIR HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                          Sevim Bulut∗∗∗∗ 

              Özet 
            Bu makalede Kars’lı Âşık Eyüp Sarıbatır’ın hayatı,sanatı ve şiirlerinden örneklere yer 

verilmiştir.Günümüz âşıklarından olan Sarıbatır’ın, Âşık edebiyatı tarzındaki şiirlerinin yanı 

sıra dinî ,tasavvufî, felsefî, nasihat, millî, didaktik tarzda şiirlerine de yer verilmiştir. 

  Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Ȃşıklık Geleneği, Kars’lı Ȃşık Eyüp Sarıbatır. 

           1.Hayatı 
 

              Âşık Eyüp Sarıbatır, Kars’ın eski ismiyle İslamsar, yeni ismiyle Aydın olan köyünde 

dünyaya gelmiştir. Babası Ali Osman Bey çiftçilikle uğraşır. Eyüp Sarıbatır’ın beş kız, iki 

erkek kardeşi vardır. İlkokulu köyünde bitirir. 1979 yılında ortaokulu bitirerek Kars 

Cumhuriyet Lisesi’ni daha sonra da Sarıkamış Teknik Lisesi’ni dışarıdan bitirir ve 

diplomasını eline alır. 

              1985 yılında vatani görevi için İzmir Narlıdere’ye gider. Acemi birliği bittikten sonra 

Florya 910. İkmal Bölüğüne usta olarak katılır. Daha sonra 1987 yılında tezkeresini alır ve 

İstanbul Levent’te Loş İlaç Firması’na girerek iş hayatına atılır. Bir süre aynı işyerinde 

çalıştıktan sonra 1988 yılında evlenir. Bu evlilikten iki kız, iki erkek evladı olur.1989 yılında 

Kıbrıs’a turist olarak geziye gider. Daha sonra aynı yıl kamuda açılan sınavlara katılarak 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan sınavı kazanır ve memur olur. Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde çeşitli görevlerde memur olarak çalışır. Âşık Eyüp Sarıbatır geçim sıkıntısı 

çekmemiştir. Bu bağlamda sanatını rahat bir ortamda  icra etmiştir. Şiire olan hevesi ilkokul 

yıllarında başlar. Aynı zamanda babasının da bâdeli âşıklardan oluşu, şiirlerle sürekli haşir 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böümü Öğrencisi 
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neşir olması, Âşık Eyüp’ün şiire olan ilgisinin asıl başlangıç nedenlerindendir. Yine bu ilgi, 

daha ziyade Allah vergisi olup, kardeşi ve yeğeninde de vuku bulmuştur. 

             Âşık, sanatını yeterince icra edemez. Bunda en büyük engel eşidir. Eşi, sürekli onu 

engeller, sazıyla şiir söylemesini manasız bir iş olarak görür. Bu yüzden muzdariptir. Bazen 

kendini çok yalnız hisseder ve bu yalnızlık hissiyle yine sazını eline alır, şiirler söylemeye 

başlar. Belli günlerde radyo ve televizyonlarda kendi şiirlerini sazı eşliğinde okuyarak 

programlar yapar. Son zamanlarda âşıklık geleneğinin artık bitme noktasına geldiğinden 

yakınarak elinden geldiğince bu geleneği devam ettirmeye çalışır. 

             Âşık Eyüp, babasını genç yaşta kaybeder. Onun üzüntüsüyle büyük bir yalnızlığa 

kapılır; ancak yine teselliyi sazında ve sözünde bulur. Âşık, babasının vefatı üzerine aşağıdaki 

şiiri söyler: 

Tek bırakıp beni gittikten sonra 

Tadı yok yaşamın olmuyor baba 

Karıştı işime koydular zara 

Boş yerine kolay dolmuyor baba 

 

Hep dostların seni farklı severler 

Saygı gösterirler seni överler 

Sabah gelir akşam geri dönerler 

Dostların misafir kalmıyor baba  

Dizelerinde babasına olan sevgisini ve özlemini dile getirmektedir. 

 

                 2.Sanatı 
 

            Âşık Eyüp Sarıbatır, şiir okumaya ve yazmaya küçük yaşlarda, ilkokul yıllarında 

başlar. Şiire olan ilgisinde babasının da büyük bir etkisi vardır. Babası da âşıklıkla yakından 

ilgilenmektedir. İlk şiirlerini 1979 yılında yazmaya başlar. 2000 yılından sonra ise gerek konu 
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gerekse de biçim itibariyle daha ustaca şiirler yazar. Onun şiire başlamasındaki asıl esin 

kaynağı babasıdır. Âşık çok iyi bir gözlemcidir. Çevresine karşı son derece ilgilidir. Bir taş, 

bir çiçek, bir beşerî aşk acısı ve daha birçok şey onun şiirlerine konu olmuştur. Âşık Eyüp 

Sarıbatır, fıtratı itibariyle duygusal olduğu için dramatik şiirlere de yönelmiştir. Âşıklık 

geleneğinde rüya görme ve bâde içme olayının önemli bir yeri vardır. Âşık Eyüp Sarıbatır’da  

bâde olayı gerçekleşmiştir. Rüyasında bir yaşlıdan feyiz almıştır. Yani rüya görür ve 

uyandıktan sonra aşağıdaki dizeleri söyler: 

Bu gece düşümde pirler geldiler 

 Birer birer aşk badesini sundular 

Bilemedim hangi yana gittiler 

Togayır oldu aklım fikrim bu gece 

Dizeleri rüyadan sonra kaleme aldığı bir dörtlüktür. 

             Âşık Eyüp, Kuran-ı Kerim’i, evliyaların, enbiyaların hayatlarını okuyarak düşünce ve 

fikirlerini geliştirmiştir. Babasının erken yaşta ölmesi de onu yalnızlığa itmiş ve onu dertli bir 

âşık yapmıştır. 

            Âşık Eyüp, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmemiştir. Ancak babası, bu noktada ona 

usta olmuştur. Yani babası bâdeli âşıklardan olup kendisi için en büyük esin kaynağı 

olmuştur. Kars’ta doğup büyüyen Âşık Eyüp, Sümmani, Âşık Şenlik, Kağızmanlı Hıfzi, 

İlhâmi Demir gibi âşıkları kendisine örnek almıştır. Onların eserlerini, şiirlerini okuyarak 

feyiz almıştır. Ayrıca tasavvufa ilgi duyduğu için Yunus Emre, Kaygusuz Abdal gibi 

mutasavvıfların da eserlerini okumuştur.  

 

         3.Mahlası 
 

         Âşıklar pir elinden bâde içip -bâdeyi güç kaynağı olarak gören âşıklar dışında-  ustasının 

dizi dibinde dil ve tel eğitiminden geçerek usta-çırak geleneğine göre yetişir. Bir marangoz 

nasıl ki sırf ustasının teknik ve yöntemi ile yetişirse, âşıklar da ustalarının teknik ve 

yöntemleriyle yetişmektedirler.   
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         Mahlas, divan edebiyatında ve âşık edebiyatında sanatçının benimsediği, eserlerinde 

kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe bağlı 

bir kuraldır. Mahlas kelimesinde gelen mahlasın sözlük anlamı “kurtulacak yer” dir.Saflık, 

halislik, gönül temizliği anlamlarına da gelmektedir. “Kendini tanıtma, bildirme anlamına 

gelen tapşırma, şiirin son dörtlüğünde yer alır. Şiirin kime ait olduğunun bilinmesi ve şiirlerin 

karışma kaygısından doğduğu  sanılan tapşırma ya da mahlas, âşıkların şiirlerinin günümüze 

gelmesini sağlamıştır.(Ozanoğlu,  1940:21-22) 

          İslamiyet’in kabulünden sonraki metinlerde Türk şairleri, şiirlerinde ad ve mahlaslarını 

kullanırlar. İslamiyet’ten önceki dönemde yaşayan Pratyaya Srı, Kamala, Ananta Srı, Sılıg 

Tigin gibi şairler de mahlas kullanmıştır. Mahlas, zamanla âşıkların asıl adlarını unutturur. 

Mahlaslar genellikle usta âşıklar tarafından verilir. Günümüzde çıraklık geleneği çok 

zayıfladığı için âşıklar mahlaslarını genellikle kendileri seçmiştir. Bazı âşıklar, mahlas 

alışlarını rüyaya bağlamaktadır. Yeni âşıklardan bazıları ise mahlas olarak şiirlerinde ad ve 

soyadlarını kullanmaktadır. Mahlaslar, sanatçıların soyu sopu (Dadaloğlu), memleketi 

(Mağriplioğlu), yaşam öyküsü ve yaşam biçimi (Köroğlu, Seyrani), mesleği, bilgi ve 

becerileri, görünümü (Benli Ali) inancı, tarikatı (Kul Nesimi,Pir Sultan Abdal) ile ilgilidir. 

           Sanatçı bazen övünme (Baki,Fasih), yakınma (Cevri,Dertli), duygularını, alçak 

gönüllülüğünü dile getiren mahlaslarını benimser. Mahlasları genellikle son beyit ya da son 

dörtlükte bulunur(Artun, 1999:86) 

           Âşık Eyüp Sarıbatır, şiirlerinde mahlas olarak kendi adını, yani Eyüp mahlasını 

kullanmıştır. 

Eyüp’em ezberim şehadetim var 

Âşığam Mevla’ya sadakatim var  

Gönlüm hasta Hakk’a refakatim var                                                                                                                                     

Şükür yaradana kul olmuşum ben                         

Yine bir başka şiirinde mahlasını şu şekilde kullanmaktadır. 

Eyyüp ile Havva ananla baban 

Nur doğdu şenlendi yurdumla oban  
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Ser oldular bana zer oldu çoban                            

El sanar kıymetsiz pul olmuşum ben 

 

            4.Şiirleri 
 

            Âşık Eyüp Sarıbatır, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hepsinde başlık 

kullanmıştır. Âşık, şiirlerinin büyük bir çoğunluğunun son dörtlüğünde kendi adını 

kullanmıştır. Şiirlerinde açık,  herkesin anlayacağı sade bir dil kullanmıştır. Mahallî 

kelimeleri ve ağız özelliklerini özellikle Azeri, Terekeme, yerli gibi ağızları şiirlerinde 

görmek mümkündür. 

             Âşık tarzı şiir geleneğinin genel özelliğine uygun olarak daha çok tam ve zengin 

kafiyeye ağırlık vermiştir. Şiirlerini hecenin değişik kalıplarını kullanarak yazmıştır. Hecenin 

en çok on birli kalıbını kullanmıştır. Şiirlerinin büyük bir çoğunluğunu aaax abab kafiye 

örgüsünde,  mâni nazım şekliyle yazmıştır. 

            Âşığın üslubunun oluşmasında yetiştiği çevrenin karakter özelliklerinin ve kültürünün 

etkilerini görüyoruz. Şiirlerini daha çok ilahî ve beşerî aşk, tabiat, vatan, millet, hürriyet, 

sevgili gibi konularda yazmıştır. Ayrıca dinî-didaktik ve felsefî konularda şiirler de yazmıştır. 

Âşık Eyüp’ün şiirleri genellikle üç ila altı mısralı nazım birimlerinden  oluşmaktadır. En çok 

beş ve altı mısralı şiirleri bulunmaktadır. 

            Âşık Eyüp, şiirlerinde maddi aşka çok az yer vermiştir. Daha çok ilahî aşk, tabiat, 

millî ve didaktik konulu şiirler söylemiştir. Şiirlerinde âşık, atasözlerine ve vecizelere yer 

vererek okuyucuya nasihatlarda bulunur. 

Ne hak ile kaçan haktan kaçamaz 

İmansıza hak kapısı açılmaz   

Günah ile sevap burda tartılmaz 

Nizam terazisin bir Kuran verdir. 

  

Almadım muradım kız kaldı yarı 
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Kovanım boşaldı bal yapmaz arı 

Bülbülün çektiği ah ile zar 

İster isen hayin sor menekşeden 

 

               5.Şiirlerinin Konusu 
 

               Âşık Eyüp, şiirlerinde tasavvuf, toplumsal, yergi, sosyo-kültürel hayattaki 

bozukluklar, yoksulluk, zamandan şikayet, aşk, ızdırap, vatan, mehmetçik, tabiat gibi konuları 

işlemiştir. Ayrıca anne ve babasına yazdığı şiirler de vardır. Âşıklığa olan ilginin azalmasında, 

zamanın ve ahlakın bozukluğundan, tabiat ve çevre güzelliklerinden bahsetmiştir. Ayrıca 

Kur’an, Allah, peygamber aşkından söz etmiştir. Ehl-i sünnet ve Ehl-i cemaat gibi konulara 

da yer vermiştir. 

Âşıkların büyük bir çoğunluğu tasavvuftan etkilenmişlerdir. Tasavvufun etkisi âşıkları 

ve divan şairlerini ortak bir dünya görüşünde birleştirir. Aşk arayışları, rintlik düşünceleri, 

ölüm ve hayat karşısındaki tavırları benzerdir. Tasavvufta aşk Allah ile bütünleşmektir. 

Dünyevi aşk geçicidir. Oysa tasavvuf aşkı kişiyi olgunlaştırır, nefsi eğitir. 

 Âşıklar, tasavvuf kültürü etkisiyle kendilerini bahtsız, sevgiliyi erişilmez ve vefasız 

görürler. (Artun, 1999 : 132-133 ) 

Âşıklar, tabiatı, insanı ve olayları konuşma dilimizin rahatlığı içinde özgün imgelerle 

anlatırlar. Âşık Eyüp âşıklık geleneğinin günümüzde yavaş yavaş kaybolmasından ve âşıklara 

olan ilginin azalmasından sıklıkla bahsetmektedir. Ona göre buna neden olan etkenlerin 

başında teknolojik gelişmeler gelmektedir. İletişim araçlarının ortaya çıkması, maddi ve 

sosyal hayatta yaşanan gelişmeler âşıklık geleneğinin önem kaybetmesine yol açmıştır. 

Günümüzde eskiye oranla az da olsa âşıklar vardır. Halka doğru hareketi ve halk kültürünü 

yaşatma düşüncesiyle hala âşıklar arasında atışmalar yapılmakta, âşık eğlenceleri 

düzenlenmektedir.    ( Ozanoğlu, 1940:45-46) 

Âşıkların taşlama şiirlerinde toplumun çeşitli kesimlerindeki dengesizliklerin, 

çelişkilerin ustalıkla taşlanıp eleştirildiği görülür. Âşıkların öğütleme türü koşmalarında halkı 

bilinçlendirmeyi, aydınlatmayı  ilke edinen bir tavır ve çaba görülür. Âşık, kültürel değerleri 

yok sayan ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu, geleneğe yabancılaşan tipleri taşlama 
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şiirleriyle eleştirir. Âşığa göre, yeniyi ahlakî ve kültürel süzgeçten geçirmeden kabul eden 

gençlerin ahlakî yozlaşmaya tâbi kaldıkları görülmektedir. Âşık, bu yönüyle Türk örf ve 

adetlerinden ödün verilmemesi gerektiğine işaret eder. Âşık şiiri, son yıllarda büyük kentlerin 

kenar mahallelerinde, kasabalarda ve köylerde az da olsa seslenecek bir kitle bulabilmektedir. 

Âşıklar, toplumun norm ve değerlerine ters düşen kişileri mizaha konu ederler. Onların bu 

türden şiirleri bireysel taşlama, toplumsal taşlama, yalanlama, mübalağa şiiri olmak üzere dört  

grupta toplanabilir. Bunlar: eğlendirme, düşündürme, eğitim, eleştirme amaçlıdır.    

(Ozanoğlu ,1940: 43-44 ) 

Aldanma dünyaya bir gün ölürsün 

Cihanı, âlemi bir kuran vardır 

Vadesi dolanı tek tek görürsün 

Kâinatı bize bir kuran vardır 

 

Der Eyüp âşığım yüce Mevla’ya 

Cümle varlık secde eder semâya 

Bir Kur’an bir iman cana pek maya 

Narı cehennemde durduran vardır 

Âşık, bu şiirini Hak yolunu terk edip yanlış yola sapan insanlar için yazmıştır. Dünya 

hayatının bir gün sona ereceğini, bâki kalanın sadece Allah olacağını ve buna bağlı olarak 

insanın dünyaya geliş gayesini unutmaması gerektiğini ifade eder. Âşık, şiirlerinde tasavvufî 

ve ilahî aşk gibi konulara sıklıkla yer vermiştir. Bu şiirlerinden biri de aşağıdaki dörtlüktür. 

Yıllardır içimde taşıyıp gezdim 

Bakın bin bir derdi bul olmuşum ben  

Atlastan ipekten haki bir bezdim 

Şimdi de kıymetsiz çul olmuşum 
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Âşık, ‘’GARDİYAN’’ başlığını verdiği bu şiirinde özgürlüğü elinden alınmış bir 

insanın haykırışlarını dile getirmektedir. Beşerî aşkı da şiirlerinde görmekteyiz. Aşağıdaki 

şiirde aşktan, aşk acısından bahsetmektedir. 

Sevgide saklıdır gönül işleri 

Gönülden gönülün halı gizlidir 

Seven sevdiğinden alır güçleri 

Aşkın muhabbeti dalı gizlidir 

          Âşık Eyüp, şiirlerinde milli ve manevi değerlerden de söz etmiştir. Aşağıdaki şiirde de 

bu konuya değinmiştir. 

Kul Eyüp der kimler etmiş toyunu 

Üç gün sonra çıkmış itin oyunu 

Terk eder mi asla huylu huyunu 

Pezonun çizdiği plana bakın 

        Âşık, bu şiirinde ülkemizde ayrılıkçı siyaset yolunu tutanların, her zaman farklı planlar 

çerçevesinde faaliyetlerine devam ettiklerini anlatmıştır.  Âşık Eyüp’ün şiirlerinde sıklıkla 

üzerinde durduğu konulardan biri de Mehmetçik ve vatan sevgisidir. Aşağıdaki şiirini 

şehitlere hitaben yazmıştır: 

Kınalamış ellerini gitmiş askere 

Vatan şerbetini içmiş şehidim 

Bir değer bir ölür herkes bir kere 

Mevlam kaderini çizmiş şehidim 

 

Şair Eyüp ölenecek askeriz 

Bir çakıla onca kanı dökeriz 

Bir kızarsak yerinizden sökeriz   
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Dünyadaki şanın tek imiş şehidim.                                                                                                                                 

Âşık Eyüp şiirlerinin büyük çoğunluğunda ilahi aşktan söz eder. Yine aşağıdaki 

şiirinde bu konuyu yansıtmıştır.  

 

Haramdan nefsini yenmek insanın iradesidir 

Sevene tebessüm etmek sevginin ifadesidir 

Gönlüne yenik düşer kul aşkın divanesidir 

Yandır iki cihanda dumanı ele geçmez 

               Âşık, bu dörtlükte ilahî aşk üzerinde durmuştur. Allah’a olan sevgisini onun 

yasaklamış olduğu haramlardan uzak durarak gösterir. Ayrıca ilahî aşkın, kulu kendinden 

geçirdiğinden söz eder. Âşık bazı şiirlerinde toplumdaki aksaklıkları dile getirerek öğütlerde 

bulunur. 

Doğru söz bir kelam yoksa lisanda 

Selameti bulur insan susanda 

Utanmayan yüz yok ise insanda 

Onda abur haya ar olmaz olmaz                     

Dizelerinde âşık, genel ahlak kurallarından, doğru sözün öneminden, utanmadan, haya 

etmeden bahseder. “Âşıkların Anadolu sahasında yetişme ve gelişme mekanları geleneğe 

bağlı olarak daha çok köy ve kasaba çevreleri olmuştur. Âşıkların asıl kaynağı halktır. 

Doğdukları yer önemli değildir, önemli olan yetiştikleri sosyal çevrelerdir. Köyde doğar, 

şehre yerleşir; şehirde doğar, fakat gezginci bir hayat sürüp köy köy dolaşırlar. Bunlar 

yaşadıkları ortama ilişkin konuları yine yaşadıkları ortamlardaki kültürel yapı çerçevesinde 

dile getirirler.” (Güney,  1971 : 254, 255)  

       Âşık Eyüb’ün de şiirlerinde yaşadığı sosyal çevrelerin etkilerini görebiliyoruz. Âşıkların 

büyük bir çoğunluğu maddi anlamda devletten destek görmedikleri ve devletten maaş 

alamadıkları için  yakınırlar. Ancak bu tür şeyleri Âşık Eyüp’te göremiyoruz. O, sanatını 
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kutsal görüyor. Bu mesleğin kutsal bir iş olduğunu belirterek icranın parayla olamayacağını 

dile getirmiştir. 

            Âşık Eyüp’ün şiirlerinin büyük bir çoğunluğunda toplumsal yergi ve toplum 

sorunlarına karşı duyarlılık görülmektedir. Anne ve babasına çok fazla düşkün olan âşık,  

annesi ve babası için pek çok şiir yazmıştır. Oğlu ve karısı için yazmış olduğu şiirleri de 

vardır. Âşıklar yetişme noktasında kendilerinden önce yetişen, üstat olarak gördükleri kişileri 

kendilerine örnek alırlar. Nasıl ki köy kültürüyle yetişen âşık, şehirde âşıkları kendilerine 

örnek alıyorlarsa şehir kültürü içinde yetişen âşık da diyar diyar dolaşarak bilgi ve kültürünü 

geliştirir. 

               Âşıklar, şiirlerini oluştururken gördükleri her şeyden ilham alabilirler. Bazen de                 

yaşadıkları toplumun, halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olurlar. Onların dertlerini,     

sıkıntılarını, sevinçlerini şiirde dile getirirler. Âşıklar aynı zamanda  çok güçlü gözlemcilerdir.  

Toplumdaki aksaklıkları şiirlerinde yergili bir şekilde dile getirirler. 

            Âşıklar, kahvehanelerde, düğünlerde, panayır yerlerinde, saz eşliğinde şiirlerini icra 

ederler. Âşıklar anlattıkları hikayelerle, söyledikleri şiirlerle de aynı zaman da çevrelerindeki  

genç âşıklara örnek olurlar. Bu hevesli gençler de zamanla saz çalmaya heveslenip saz öğrenir 

ve onlar da zaman içinde bir âşık olarak çalıp söylemeye başlarlar. 

                 Âşık Eyüp, şiirlerinin büyük çoğunluğunu sade bir dille yazmıştır. Ölçü olarak hece 

ölçüsünü kullanmıştır. Âşık Eyüp Kars’lı olduğu için şiirlerinin büyük çoğunluğunda Kars 

ağzına ait unsurları görüyoruz. Aynı zamanda Terekeme ve Azeri ağızlarına da  

rastlamaktayız.  

Sevdiceğim pürçeğinden tülünden 

Baştan ayağ açan zer teze teze 

Gönlüm bahçesinin gonca gülünden 

Kırmadan dalını der teze teze 

           

Gorhuduf özünü eyleme talaş 

Yakın gel yanıma dingili yanaş 
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Seste yarenkerin haman halalaş         

İstiyif anandan almaya geldim 

 

 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında  Yapılan Çalışmalar 
 

          Âşık Eyüp Sarıbatır’ın yayımlanmış bir kitabı yoktur. Ancak bu konuda çalışmalar 

vardır. 

1.Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. ve aynı zamanda Yrd.Doç.Dr.Cengiz 

Gökşen ile yapmış olduğu çalışmalar sürmektedir. 

2.Atatürk Üniversitesi’nde bulunmakta olan Yrd.Doç.Dr. Mehmet Demir ile akademik 

çalışmaları vardır. Bunların dışında yerel radyo programlarına katılmıştır. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

BABANIM OĞUL  

Gönül tarlasına sevgi tohumu 

Ekmedi sürmüyor sabanım oğul                               

Namertler yedi var ile yokumu                                 

Öz malıma el için çobanım oğul               

 

Bozuldu devranın oyunum fendim             

Gözyaşlarım doldu yıkıldı bendim         

Bir zamanlar her şey ile bir bendim                         

Şimdi eş dostuma yabanım oğul                               

 

Hakkına bağlı ol olma inkarcı                                   

Doğruya doğru de olma israrcı                                  

Boş yemiş batırmış pavyoncu barcı                           

Dar koymaz doğruyu sübhanım oğul   

 

Yoktan var eyledi biz insanları                                  

Bahtiyar kılıyor inananları                                         

Gömüyor kendini koç sananları                                  

Ol gani Mevlâ’ya  mehmanım oğul                             

 

Eyüp atma sözüm kenara benim                                  

Bu canım doymamış seddara benim          

Talihsiz yığbalsız kul ara benim                                  

Nihayet seninde babanım oğul                                      
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KALKAR GİDERSİN 

Hanıya gördüğün ağalar beyler 

Bir gün sende evin yıkar gidersin 

Komşuları hak helallık dilerler 

Soyunur elbisen çıkar gidersin 

 

Hazır harmanını terse savurur 

Yokluk bedenini közde kavurur 

Tipi eder birden külün savurur 

Bir gün şirin candan bıkar gidersin 

 

Ömründe bir ara bir sürat olur 

Var ile devletin yok servet olur 

Asılsız avrattan bed evlat olur 

Bütün emeklerin çalkar gidersin       

 

Baharda süslenir geline benzer 

O süslü gelinin teline benzer 

Çağlayan derenin seline benzer 

Seyreder kenardan bakar gidersin 

 

Eyüp zamanın çok azdır senin 

Kar borandır ömrüm ne yazdır senin 

Sermayen imamın bir bezdir senin 

Koyarlar tabuta kalkar gidersin 

 

 

 

 



 
 

235 
 

SAR MENEKŞEDEN    

Dört yandan açılmış al yeşil güller                       

Aşkımdan eyledim zar menekşeden                              

Bak sana ne söyler şairde diller                                    

Çar bir yana baktım var menekşeden                            

 

Laleyi nergizi gülü reyhandan                                       

Kapatmış yüzünü tülü reyhandan                                  

Ağ gül kıskanır bülbülü reyhandan                               

Ben ayrılmam asla mor menekşeden        

 

Hanıya sevdiğim nereye gitti             

El vurdu sırtımdan dereye itti                

Bir hayat başladı çabucak bitti                                      

Benim bir isteyim var menekşeden                              

 

Almadım muradım kız kaldı yarı                                

Kovanım boşaldı bal yapmaz arı                                 

Bülbülün çektiği ah ile zar                                          

İsterisen hayin sor menekşeden                                                           

                                                                      

Her görenler beni görmez sanıyor                              

Tutuşmuş bedenim sönmez yanıyor                           

Yaram içerdendir durmaz kanıyor                              

Bağla mendilinle sar menekşeden                              

 

Eyüp açılmadan soldu güllerim                                 

Akıldan kem cahil yoldu güllerim                             

Beni bahtı kara buldu güllerim                                  
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Alamadım lezzet bar menekşeden             

 

TEZE TEZE 

Sevdiceğim pürçeğinden tülünden 

Baştan ayağ açan zer teze teze 

Gönlüm bahçesinin gonca gülünden 

Kırmadan dalını der teze teze 

 

Çekmiş kalemini bir hal olmuşsun 

Yoğurmuş çiçekle sır bal olmuşsun 

Al yanaklar çise hal hal olmuşsun 

Damlat üzerime ter teze teze 

 

Mevla’m her dağına göre kar vermiş 

Bir güzele bir çirkin yar vermiş 

Koynunda beslemiş ayva nar vermiş 

Getir de ağzıma ver teze teze 

 

Allah için çalış al sevabını 

Seversen Mevlâ’yı hak kitabını 

Yüzünü örtüğün ak likabını 

Getir sinem üste ser teze teze 

 

Cahile sır verip görünme yakın      

Edepli ol biraz terbiyen takın 

Hayasız fesattan kendini sakın 

Atarlar üstüne şer teze teze 
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Eyüp oyalar aldatır gün vermez sana   

Baş açan bir devran sürdürmez sana 

Yapar yapacağın bildirmez sana 

Yiyer aç karnına yer teze teze 

 

ZER BENİM İÇİN  

Yıllarca hep becerdiğim bu dağın                     

Şimdi güllerin der benim için                           

Deste deste eyle dolsun kucağın                       

Bir demet dostuna ver benim için                     

 

Ne binmişsin ayrılığın atına                              

Dikmişsin başını göyün atına                           

Sevdanın yükünü vursam sırtına                      

Töker misin zalim ter benim için                      

 

Var olsun otağın bereket dolsun                     

Âcizâne sende tabi ki kulsun                         

Hasırlar kilimler koy elin olsun                     

Bir halı altına ser benim için 

 

Ne bir kamım kaldı ne de merağım                           

Kesilmiş bendinden akmaz bulağım                          

Hem meskenim oldu en son durağım                        

Sadık yarmış kara yer benim için                              

 

Şair Eyüp hiç zararsız kar olmaz           

Dağ başına yağmayınca kar olmaz     

Bağman olmayınca bağda bar olmaz       
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Sevdiğim kıymetli zer benim için                          

 

SEV SENİN OLSUN 

Elveda sahipsiz köyüm elveda 

Doğup büyüdüğüm ev senin olsun    

Bunca yıl ömrümü hep ettim feda 

Ahan verdim ala sev senin olsun 

 

Dönersem geriye kör olsun gözüm 

Boş kafaydı neydim geçmedi sözüm 

Ne dumanım tüter ne söner közüm 

Üfle ateşime sev senin olsun 

 

Gah ağladım gâhi güldüm ben senle 

Çok sırrımı paylaştığım var senle 

Dikkat et sözüme iyice dinle 

Seher benim ama şev senin olsun 

 

Sende doğdu sende yaşlı oldular 

Senden ilham aldı neşe buldular 

Anam babam çok sevdiler kaldılar 

Hatıramdır sakla sev senin olsun 

 

Her ne olsan yine seni severim 

Metin eder her yerde sor överim 

Arz edersen senede bir gelirim 

Eyüp gibi gonca dev senin olsun               
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EL OLDU GİTTİ                                                

Hani sevdiklerim hani sevenler                           

Çekildi kenara el oldu gitti                                  

Candan ciyer deyip kendin övenler                    

Sıyrıldı kenara el oldu gitti                                 

 

Dolanırdı şahin gibi başımda                    

Gönlümü kaptırdım yirmi yaşımda                                

Tuz ile anığım oldu aşımda             

Hanıya sevdiğim el oldu gitti                              

 

Bu nasıl sevgiydi bu nasıl heves                          

Bitkin düştü kalbim kesildi nefes                        

Acel döşeğinde dağıldı herkes                             

Eyüp’em dostlarım el oldu gitti                           

 

TURNALAR 

İlkbaharda katar katar semadan              

Kanat çaldı bize geldi turnalar 

Acı acı sesleriyle durmadan 

Dokundu kalbime deldi turnalar 

 

Kerem Aslı’sını gezdi dağ ba dağ 

Yol vermedi aşa gide koca dağ 

Ferhat Şirin için yardı bunca dağ 

Âşığın halini bildi turnalar 

 

Ahır ömrüm zindan imiş bilemedim 

Çağırmazsan sevdiceğim gelemem 
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Gözyaşını mendil ile silemem 

Benim gözyaşımı sildi turnalar 

 

Rehber olmuş âşıklara yol vermiş 

Kanat çalmış gök yüzüne kol vermiş 

İlham olmuş âşıklara bol vermiş 

Eyüp’ün ağzında dildi turnalar                       
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ÂŞIK GÜNAY YILDIZ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                Ayşegül Akmugan∗∗∗∗ 

Özet 
Bu makalede Âşık Karahanlı’nın çırağı aynı zamanda oğlu Âşık Günay Yıldız’ın 

hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler verilmiştir. Günümüz Âşıklarından olan Günay Yıldız, 

Âşık edebiyatı türündeki şiirlerinin yan sıra dini, tasavvufi şiirleriyle de sesini duyurmuştur. 

Çalışmamızda âşığın Âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun özellikleri ve şiirleri 

incelenerek örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Âşık Günay Yıldız. 

1. Hayatı 
 

Âşık Günay Yıldız 02.03.1954 tarihinde Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karahan   

köyünde dünyaya gelmiştir. 5 çocuklu ailenin ikincisi çocuğudur. Karakalpak 

Türklerindendir. Dedesi Aslan Yıldız Gürcistan’ın Yukarı Sadaklı köyünde dünyaya gelmiş, 

orada evlenmiştir. 1918 yılında Türkmençay Antlaşmasıyla 3 kardeşi ve eşiyle birlikte 

Gürcistan’dan ayrılarak Türkiye’ye göç edip Kars’ın Arpaçay İlçesine bağlı Bardaklı köyüne 

yerleşir. 1928 yılında da oradan ayrılıp Arpaçay’a bağlı Karahan köyüne yerleşirler. 

Âşık Günay’ın babası Âşık Karahanlı Murat Yıldız’dır. Âşık Karahanlı Türkiye sahası 

Âşıklık Geleneğinin en başarılı Âşıklarından biridir. Bade yoluyla Âşık olmuştur. 1938 

yılında 16 yaşındayken Şeyh’in Bulağı denilen pınar başında rüya görür. Rüyasında Hz. 

Hüseyin’in elinden ekmek yer. Uyandığında şu dörtlüğü okur:  

Bir evhal yerişti sırrı hikmetten, 

Cenap-ı süphan’dan verildi bize. 

Okudum ders aldım ilmi ayetten, 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi,  
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Hazreti Kuran’dan verildi bize.   

 Âşık Başına toplanan insanlar sordukça 3 dörtlükten oluşan şiirini okumaya devam 

eder. Sana bu ilhamı kim verdi diye sorulunca soruya yine şiirle cevap verir. Rüyadan sonra 

Âşık Gülistan’dan çıraklık eğitimi alır. Âşık Şenlik’in hikayelerini ve şiirlerini ustasından 

öğrenir. Âşık anlatıları ve makamları konusunda oldukça başarılıdır. Âşık Şenlik koluna 

bağlıdır. Mahlas olarak kendi köyünün ismini kullanmıştır. Kendisine bölgede  “İkinci Âşık 

Şenlik” denilmiştir.  Başta oğlu olmak üzere bölgenin pek çok âşığını yetiştirmiştir. Pek çok 

festival, seminer, Âşıklar bayramı ve gecelere katılmış; çeşitli plaket,  ödül, teşekkür belgesi 

almıştır.( Âşık Günay Yıldız, Ay Hayıf, Âşık Karahanlı Murat Yıldız’ın Hayatı, Sanatı, 

Şiirleri, 2003, Ankara) Âşık Günay Yıldız’ın Annesi pek çok hikaye, tekerleme, masal ve 

ninniler bilen Kudret Hanımdır. Âşığın anne tarafında saz çalıp, türkü söyleyen yoktur. 

Âşık Günay Yıldız İlkokulu kendi köyü olan Karahanlı köyünde okur. Henüz 

çocukken babasına ve onun sanatına hayranlık duymaya başlar. Bu hayranlık ömrü boyunca 

devam eder. En büyük hayali babası gibi usta bir Âşık olmaktır. Çocukluğu Âşıklar arasında, 

babasıyla birlikte gittiği Âşıklar meclislerinde geçer. Âşıklığa duyduğu ilgi bu meclislerde 

daha da artar.  Âşık Günay Yıldız çocukluk yıllarını şöyle anlatır: 

 ”Benim âşıklığa olan hayranlığım çok küçük yaşlarda başladı. O dönemlerde en 

büyük arzum âşık dinlemekti, fakat bizim dönemimizde çocukların meclislerde âşık dinleme 

şansı yoktu ben âşık çocuğu olduğum için babamla birlikte âşık meclislerine gidebiliyordum. 

Âşıklığa olan ilgim babamın da dikkatini çekmiş bu durum onu çok mutlu ettiği için fırsat 

buldukça beni de kendisiyle birlikte götürmüştür. Ben o meclisleri pür dikkat izliyordum. 

10 yaşlarındayken babamla birlikte gittiğim bir düğünde şiirlerden, âşık atışmalarından 

sonra babamdan bir hikâye anlatılması istendi babam Salman Bey hikayesini anlatmaya 

başladı. Babam hikâyeyi anlatmaya başlayınca ben de hayalimde canlandırmaya başladım. 

Kendimi Salman Beyle özdeştirip olaylar benim etrafımda geçiyormuş gibi hayal ediyordum. 

Bulunduğum ortamla bağım kopmuş farklı bir âlemdeydim. Babam hikâyeyi pür dikkat 

dinlediğimi görünce çok sevinmiş ‘Benim oğlum da âşık olacak ‘deyip benim için bir dörtlük 

okumuş fakat ben duymamışım bile. Bunun üzerine babam benim için endişelenip beni eve 

göndermiş. O ortamdan uzaklaştırılmam beni çok üzmüştü eve gidip saatlerce ağlamıştım. 

Çocukluğumu ve gençliğimi doya doya yaşadım. Çok sevdiğim âşık ortamlarından hiçbir 

zaman uzak kalmadım. Âşıklığı âşıklar arasında, âşık ortamında öğrendim.” 
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Ortaokul ve liseyi Kars Alpaslan Lisesi’nde okur. Ortaokul yıllarında babası Âşık 

Karahanlı’ya çırak olur. Karahanlı oğluna: “İyi bir Âşık olamazsan bu hem senin ayıbın hem 

de ustan olarak benim ayıbım, başarısızlığım olur.” deyip oğlunu en iyi şekilde yetiştirir.  

Belli bir eğitimden sonra babasıyla birlikte hemen her düğüne katılır, birlikte çalıp söylemeye 

başlarlar. Kısa sürede bölgede adını duyurmayı başarır. Lise yıllarında düğünlere baba- oğul 

olarak katılıp saz çalıp türküler söyler, atışırlar.  

1968-1970 yılları arasında Yanık Kahve ve Koyuncular Gazinosu’nda babasından ayrı 

olarak saz çalıp, türkü söylemeye başlar. 1971 yılında Çobanoğlu Gazinosunda çalmaya 

başlar. Şiir yazmaya da lise yıllarında başlar. Kendi sınıfında okuyan bir subay kızı olan 

Nalan’a aşık olur. Ona sevgisini bir türlü söyleyemez. Nalan’ın babasının tayini bir başka yere 

çıkar ve okuldan ayrılır onun okuldan ayrılmasına çok üzülür, bu ayrılık onu derinden yaralar 

bunun üzerine ilk şiiri olan ve 3 dörtlükten oluşan İnsafız’ı yazar ve duygularını şu şekilde 

dile getirir: 

İNSAFSIZ 

Neden anlamadın benim halimden  

Beni ağlar koydun gittin insafsız. 

Kerem gibi yaktın sevda ardınca, 

Mecnundan da beter ettin insafsız. 

 

Bülbül idin kondurmadın gülüne 

Neden acımadın garip halime 

Niye gittin girdin elin koluna 

Beni bir kenara attın insafsız. 

 

Sevdiği kızı kaybetmesi onu derinden etkiler bu  üzüntü onun daha çok şiir yazmasına 

sebep olur. 1974 yılında liseden mezun olur. Aynı yıl Kars’ta düzenlenen Dede Korkut 

Festivalinde Âşık Atışmasında birinci olur. 1.lik ödülünü Prof. Dr. Orhan Şaik Gökyay’ın 

elinden alır.  1975 yılında Hacetepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji 

Bölümünü kazanır. 1976 Yılında üniversite 1. sınıftayken babasının amcasının kızı Gülerman 

Hanım ona karşı beslediği derin duyguları dile getirir. Bu ilgi kendisin hoşuna gider bir zaman 
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sonra onda da bazı duygular meydana getirir. Bunun üzerine evlenirler. Âşık eşini çok sever 

ve böyle bir eşim olduğu için dünyanın en mutlu insanı benim der.  

Hacetepe Üniveristesi’nde 2 yıl okuduktan sonra üniversite eğitiminin onu Âşıklıktan 

uzaklaştıracağı düşüncesiyle eğitimini yarım bırakır. Daha sonra iki yıl kendi köyünde vekil 

öğretmenlik yapar. Üniversite eğitimi ve iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra  yeniden Âşıklığa 

devam eder. Ve bir daha Âşıklığa hiç ara vermez onu meslek edinir. Kaldığı yerden ustasıyla 

yoluna devam eder. 25 yıl ustası Âşık Karahanlı ile birlikte düğünlere, sünnet törenlerine, 

Âşık meclislerine katılıp onunla birlikte çalıp söylemeye başlar. 

Yurtdışına İlk defa 1976 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’e Türk işçiler için 

düzenlenen bir programa davet edilir. Bu tarihten itibaren yurtdışında pek çok programa davet 

edilir. 

 1977 yılında Kars’ın yerel gazetesi olan Ölçek gazetesinde köşe yazarlığı yapar. 

Yazılarında Kars ve çevresindeki Âşıkların hayatını, sanatını ve bazı şiirlerini yayınlayıp 

Âşıkları tanıtır. Yazıları iki yıl boyunca yayınlanır 

   Vatani görevini yapmak üzere 1983 yılında Adapazarı’na gider. Adapazarı’na 

gitmeden önce orada Karslı bir komutan olduğunu öğrenir. Adapazarı’nda Komutanı ziyaret 

ettikten sonra birliğine katılmaya karar verir. Komutanı ziyaret eder. Komutan Günay Yıldız’ı 

çok sever. Âşıklık geleneğine özel bir ilgisinin olduğunu, Âşıkları beğeniyle dinlediğini 

söyledikten sonra Günay Yıldız’a:” Usta birliği için seni buraya aldıracağım” der. Aradan 

zaman geçer Âşık Komutana aşağıdaki şiiri yazıp postalar, komutan kısa bir süre sonra onu 

kendi birliğine aldırır.  

Dayım, hemşerim, komutanım benim, 

Hani halimizden anlayacaktın ya 

Konuşup, tanışıp, kararlaştırmıştık ya 

Biliyorum işiniz uzun, dar zaman 

Vatani görevini yaparken de âşıklığa ara vermez. Sazını memleketten istetip vakit 

buldukça arkadaşlarına, komutanlarına saz çalıp, şiirler okur. 20 ay eşinden ve çocuklarından 

ayrı olmanın etkisiyle pek çok şiir yazar ve askerliğini orada tamamlayıp 1985’ te terhis olur. 

1992 yılında Kars’ın yerel bir kanalı olan Serhat Tv’ de Âşıklık geleneğini ve Kars 

âşıklarını tanıtmak ve bu kültürü yaşatmak için “Âşıklarımız” isimli bir program düzenler ve 

sunar. İki yıl paket program olarak devam eden program daha sonra canlı yayın olarak 
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yayınlanır. Halen devam etmekte olan program karşılığında hiçbir ücret almaz. Program her 

hafta Perşembe günleri canlı olarak yayınlanır. 

Kars il Kültür Müdürlüğü’nde âşık yetiştirmek için açılan kursta 4 yıl âşık eğitimcisi 

olarak çalışmış bölgenin pek çok âşığını yetiştirmiştir. 

1995 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’e Alman- Türk kardeşliği adlı bir programa 

diğer bazı Âşıklarla davet edilirler. Burada şiirler ve Atışmaların yanı sıra bir de Almanca 

lebdeğmez örneği okur Almanlar tarafından büyük beğeni toplarlar. Farklı tarihlerde 

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya’da pek çok şenlik ve yarışmaya katılır.  

Âşık 1996 yılında Bengi Türk Halk Bilim Merkezi tarafından düzenlenen 

“Cumhuriyet Âşıkları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Berin Kutlamaları” adlı programa 

katılır. Programda “Uyanış, Direniş ve Kurtuluş” isimli 40 bentten oluşan şiirini okur. Şiir 

yarışmasında birinci olur. “Cumhuriyet Onur Plaketi”ni kazanır. 

1977-1978 yıllarında Âşık Şeref Taşlıova ve Âşık Murat Çobanoğlu bir dernek 

kurarlar. Yıldız bu derneğin yazı işleriyle ilgilenir. Taşlıova ve Çobanoğlu Kars’tan 

ayrıldıktan sonra dernek kapanır. Kars’tan ayrıldıktan sonra “ biz Kars’tan ayrıldıktan sonra 

herhangi bir âşığın sazının sesi gelirse bize haber ver” demeleri onu çok üzer bunu yıllar yılı 

unutmaz. Ve bunun üzerine 1996 yılında Kars Halk Ozanları Âşık Şenlik Kültür ve Yaşatma 

Derneği’ni kurar. Bu derneği kurmasındaki amacı Kars’taki bütün Âşıkların bu çatı altında bir 

araya gelmesini sağlamaktır. Âşık Murat Çobanoğlu derneğinin yeniden kurulup bazı 

âşıkların bu çatı altında bir araya gelmesi buna engel olur. Ancak dernek Günay Yıldız’ın 

gayretiyle halen ayakta durmaktadır. 

Kars’ta bir gelenek haline gelen “Uluslararası Kars Âşıklar Bayramı”na her yıl katılan 

âşık 2005’ ten beri bu programda Jüri üyeliği ve jüri danışmanlığı yapar. Bu programa 

Gürcistan, İran ve Azerbaycanlı Âşıkların yanı sıra Türkiye’nin her yerinden pek çok başarılı 

Âşık katılır.  Yaklaşık bir hafta süren programda Âşıklar çeşitli dallarda yarışıp hünerlerini 

sergilerler.  

1971 yılından beri neredeyse her yıl katıldığı Konya Âşıklar Bayramı’ndan da 

Lebdeğmez alanında gösterdiği başarıdan dolayı çeşitli yıllarda ödüller kazanmıştır. 

Âşık hayatı boyunca âşıklık dışında hiçbir işle ilgilenmemiş, âşıklık hayatı boyunca 

onun için her şeyden önce gelmiş hiçbir zaman bu mesleği bırakmayı düşünmemiş, bu 

geleneği yaşatmayı kendisi için vazife bilmiştir. Babası eğitimine devam etmesini çok 

istemesine rağmen Âşıklık için eğitimin dahi yarım bırakmıştır. Âşık: ”Âşıklık bir ilham ve 
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gönül işidir. Bunu gönlünde hissetmeyen bu işi yapamaz. Bu yüzyılların birikimidir. 

Atalarımızın bugüne kadar yaşattığı kültürü devam edip, yaşatmak bizim görevimizdir.” der 

Âşık: ” Bizim ailemiz dört kuşaktır Âşıklık geleneğini sürdürüyor. Birinci kuşak 

babamın Gürcistan’da yaşayan amcaoğulları Ehmet Sadaklı ve Memmet Sadaklı kardeşler. 

İkinci kuşak Babam Âşık Karahanlı. Üçüncü kuşak Ben ve kardeşim Şenol Muratoğlu. 

Dördüncü kuşak çıraklık eğitimi devam eden oğlum Ömür Can Yıldız”.der 

Âşık Günay Yıldız âşıklık geleneğinin yanı sıra bir Kars hayranıdır. Kars’tan en fazla 

6 ay uzak kaldığını belirten âşık Kars’tan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmemiştir. “Kars’tan 

uzakta yaşayamam, benim dünyam burası Kars’ın taşı, toprağı, sokakları benim şiirimin ilham 

kaynağıdır, benim dünyam âşıklık ve Kars’tır” der. Âşık ırkçılıktan nefret ettiğini belirterek “ 

Benim için insan önemli. Bu alemden göçtüğümüzde toprağın altında sen Kürtsün, sen Azeri 

Türküsün sen Terekemesin diye bir ayrım yapmayacaklar. Bizim böyle bir ayrım yapmamızın 

da anlamı mantığı yok bu dünya hepimize yeter” der. 

Âşığın şu an en büyük arzusu eşi Gülerman Hanım ile birlikte hac vazifesini yerine 

getirmektir. Ancak hacdan sonra da “Saz, söz, şiir devam edecektir, ben yaşadığım sürece bu 

devam edecektir.”der. 

Âşık Karahanlı 25 Eylül 1999 tarihinde 78 yaşındayken vefat eder. Bu âşığı derinden 

yaralar. Babasının hatırasını yaşatmak onun unutulmasını önlemek amacıyla hayatı, sanatı ve 

şiirlerini 2003 Yılında babasının şiirlerinden biri olan  “Ay Hayıf” ismiyle 720 sayfa halinde 

yayınlar. Bu kitaptan 1000 adet basıp arkadaşlarına, dostlarına hediye eder. 

Âşık; Hatibi Ozan, Ozan Çağrı, Cenk Burak ve Ömür Can isimli 4 erkek çocuk 

babasıdır. 

 

2. Sanatı 
 

Âşık Günay Yıldız’ın âşıklık geleneğine ve şiire ilgisi küçük yaşta başlar. Çocukluğu 

babası Âşık Karahanlı Murat Yıldızla birlikte gittiği âşık meclislerinde, düğünlerde geçer. Saz 

çalmayı da küçük yaşlarda öğrenir. İlkokuldayken Okuldan sonra babasının sazını gizlice alıp 

köylerindeki nehir kenarında kendi başına çalarak öğrenmeye çalışır. Bunu fark eden babası 

ona saz eğitimi vererek çalmayı öğretir ve liseyi bitirince saz alacağını söz verir. Liseyi 

bitirdikten sonra sazı alınır. Şiir yazmaya ve türkü söylemeye çocuk yaşlarda başlar. Lise 
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yılarında girdiği Âşık meclislerinde ve babasından aldığı eğitimle kendisini geliştirerek kısa 

sürede yörede ismini duyurur. Onu âşıklığa hazırlayan sebepleri şöyle anlatır: 

“Âşık olmamda en temel sebep ben çocukken babamın baş ucumda layla   (ninni) 

okuyarak beni uyutmasıydı. Âşıklık benim ruhuma böyle işledi. Bir diğer sebep de 

çocukluğumun Âşık ortamında geçmesiydi. Çocukluğum âşıklardan çeşitli hikayeler, şiirler 

dinleyerek geçti. “Ben bu şekilde âşıklığa gönül bağıyla bağlandım.”der. 

Günay Yıldız’a göre: “Âşıklık bir yetenek ve gönül işidir. Âşık toplum yaşayışını, 

yaşam biçimini sazla sözle icra etmektedir. Âşık aksaklıkları, yanlışlıkları dile getirmeli” der.  

Âşıklığa Âşık Şenlik, Âşık Karahanlı, Âşık Ali Asker, Mahsuni, Şehriyar, Bahtiyar 

Vahapzade’nin şiirleriyle başlar. Lise yıllarında şiirler yazmaya başlar. İlk şiirini sevdiği kız 

için bundan sonraki şiirlerini de güzeller için yazar. Evliliğinin ilk yıllarında da bu böyle 

devam eder. Yaşı ilerledikçe şiirlerinin konu alanı da genişler. Günlük hayatta karşılaştığı 

olayları, siyasi olayları, siyasetçileri, tabiatı, milli olayları şiirine konu edinir.  

Usta- çırak ilişkisi içinde yetişen bir âşıktır. Ustası babası Âşık Karahanlı Murat 

Yıldız’dır. Âşıklık Geleneği için önemli olan Usta - Çırak ilişkisini iyi bilen âşık, kardeşi 

Şenol Yıldız’ı( mahlası Şenol Muratoğlu) da çırak olarak yetiştirmiş, oğlu Ömür Can’ın 

eğitimi ise devam etmektedir. Sanatçı Azer Bülbül’ün bir dönem ustalığını yaptığını ifade 

eder. Yöredeki pek çok âşığın yetişmesine de katkısı olmuştur.  

Âşık farklı konularda ve farklı türlerde pek çok şiir yazar. Şiirin bir ilham işi olduğunu 

söyler. Gece uykusundan uyanıp pek çok şiir yazdığını ve eşini uykudan uyandırıp şiirini ilk 

defa ona okuduğunu eşinin şiirde bazı düzeltmeler yaptığını belirtir. Eşini çok seven âşık her 

evlilik yıldönümünde eşine bir şiir yazar. 

 Âşık farklı tarihlerde 6’ sı yurt içinde 3’i de  yurt dışı olmak üzere toplam 9  albüm 

çıkarır. 

 Yurt içinde yayınlananlar: 

 Para Çağı, Yorgun Gemi, Yaralar Beni (Âşık Hüdai’nin şiiri), Kana Dönmesin 

Yurt dışında Yayınlananlar: 

 Bekçi Yarım Hasta Muhtar Tam Deli, Aman Yolcu, Ay Gız Hatrına Değmesin (Âşık 

Karahanlı’nın şiiri). (Onay plak tarafından hazırlanıp yurt dışında satışa çıkarılır.) 

Kasetlerinde kendi şiirlerin yanı sıra usta Âşıkların hatırasını yaşatmak, unutulmasını 

önlemek amacıyla onların da şiirini seslendirmenin yanında kimi Usta Âşıkların şiirini 
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kasetine isim olarak kullanır. Âşık Karahanlı’nın El Meni, Deli Var, Ay Hayıf gibi pek çok 

şiirine kasetlerinde yer verir. 

Âşık girdiği âşık meclislerinde ve ustasından 89 âşık havası öğrenir. Bu âşık 

havalarının 72 tanesi Türkiye havası 17 tanesi Azerbaycan havasıdır. Bu havaların tamamını 

bilen âşık bunların yüzyılların birikimi olduğunu belirtir.  

 

3. Mahlası 
 

Âşık mahlas olarak kendi adını ve soyadı olan Günay Yıldız’ı kullanır. Bunu 

kullanmasındaki amaç okul arkadaşları ve dostları tarafından daha kısa sürede tanınacağını 

düşünmesinden kaynaklanır. Farklı bir mahlas kullanırsa daha uzun sürede tanınacağını 

düşünür. şiirlerinin son dörtlüğünde mahlasını kullanır. 

 Dedim gel eyleme cilveyi nazı, 

 Dedi âşık isen çıkar çal sazı. 

 Dedim tanır mısın Günay Yıldız  

Dedi âşıkların divanesidir. 

 

4. Şiirleri 
 

Âşık Günay Yıldız şiirlerini 7, 8, 11, 15’li Hece ölçüsüyle yazmıştır. Aruz ölçüsünü 

hiç kullanmamıştır. Şiirlerinin tamamında başlık kullanmıştır. Kullandığı başlıkların 

çoğunluğu şiirlerinin redif kelimelerinden oluşur.  

  Âşık tarzı şiir geleneğine uyarak bütün şiirlerinin son dörtlüğünde mahlas 

kullanmıştır.  

Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Türkçe iyi kullanan âşığın bazı şiirlerinde 

yerel ağızla yazdığı görülür. Şiirlerinde pek çok söz sanatı da kullanmıştır. 

Şiirlerinde redif ve tam kafiyeyi sıklıkla kullandığı görülür.  Yarım ve zengin kafiyeyi 

de kullanmıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu dörtlük halinde yazan âşığın bentlerden oluşan şiirleri 
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de vardır. Şiirin akışına göre dörtlük sayısı değişir. Şiirlerinde duygu ve düşüncelerini 

yapmacıktan uzak içinden geldiği gibi işlemiştir. 

Âşığın pek çok şiiri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. 

Şiirlerini genellikle Tecnis ve Divan  türünde yazmıştır. 

Âşıklık geleneklerinden olan lebdeğmez ve atışmayı kullanmıştır. Bügüne kadar başta 

Âşık Karahanlı olmak üzere pek çok âşıkla atışmış ve atışmalardan çeşitli ödüller kazanmıştır. 

Âşık Şenlik- Âşık Sümmani, Âşık Şenlik- Âşık İzani, Âşık Şenlik-Âşık Abbas, Âşık 

Karahanlı- Mehmet Hicrani, Âşık Karahanlı- Veysel Şahpazoğlu atışmalarını ve daha birçok 

Âşık atışmasını bilir.   

 

5. Şiirlerinin konusu 
 

Âşık Günay Yıldız Şiirlerinde din, tasvvuf, tabiat, günlük olaylar, güzeller, vatan, 

millet,  Allah sevgisi, Atatürk, Kars, menfaatler, siyasetçiler, şehitler, ehlibeyt sevgisi gibi pek 

çok konuyu işlemiştir. Şiirlerinde konu sınırlaması yoktur. Şehitlikte ağlayan bir kadın, 

sokakta kimsesiz bir çocuk, gördüğü bir güzel, tabiat, günlük olaylar şiirine konu olabilir. 

Kars hayranı olan Günay Yıldız Kars’ı da şiirlerine konu etmiştir.  

Dünya harikası mucize şehir 

Sende tarihin yaprağı var 

Bir gururdur sende doğmak 

Kanı can eyleyen toprağı vardır 

Dostlarım bu Kars’tan ayrılmak zordur. 

 

O toprak ki asırlardan geliyor 

Ayak basan medeniyet oluyor 

Kültürlerin sevgi yumağı vardır 

Dostlarım bu Kars’tan ayrılmak zordur. 

Konu sınırlaması yapmayan âşık Kars Şehitliğinin yanından geçerken şehitlikte 

ağlayan genç bir kadın dikkatini çeker. Çok duygulanır eve dönüp duygularını kaleme döker. 
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Askerinin fotoğrafı elinde 

Küle dönmüş umut dağı dalında 

Bebek kucağında, ağıt dilinde 

Şehit mezarında bir gelin ağlar 

 

Âşık Günay Yıldız kayalar şaşkın 

Umutlar yaralı yürekler pişkin 

Babalar perişan, analar düşkün 

Şehit mezarında bir gelin ağlar. 

Ustası Âşık Karahanlı’nın Ehlibeyte çok bağlı olduğunu ve bağlılığın hayranlığın 

ustasından kendisine geçtiğini ifade eden âşık ehlibeyt sevgisini anlatan şiirler de yazmıştır. 

Makamı Muhammet evladı resul 

Evvela yanımda duran ya Ali! 

Buyurdu şanına levlake levlak 

Sinesinde ezber Kuran ya Ali! 

 

Ğaberi zeminden verim haberi 

Vücudu topraktan cemali nurdan 

Nice müşkülleri kurtarmış dardan 

Ağ dedim bendine giren ya Ali! 

Tarihe özel bir ilgisi olan âşığın şiirlerinde  milli, dini, vatan, millet, Atatürk, 

cumhuriyet gibi konular dikkat çeker. 

Savaş sona ermiş yorgun düşmüştük, 

Padişah antlaşma olsun diyordu. 

Madde koymuş imza vermiş düşmana 

Neyi istiyorsa alsın diyordu. 

Vatan gizli gizli satılıyordu. 
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İtifaklar yenik saymıştı bizi 

Kesmeye hazırdı damarımızı 

İstanbul’la Çanakkale Boğazı 

Gemilere açık kalsın diyordu 

Acep düşman bizden ne istiyordu. 

 

1984 yılında bir köy düğününde akşam faslında toplumun isteği üzerine baba-oğul 

karşılaşırlar. Karahanlı bu isteği, oğlu Günay’a “ yavrum baba- oğulluk olmaz er meydanında. 

Bu anda iki yabancı âşığız şimdi kurtarabilirsen kurtar kendini”. Esprisiyle atışmalar başlar. 

Bu atışmalar irticalen söylenir. 

Karahanlı: 

Dinle sözüm Günay Yıldız el içinde âşık ol  

Her sözü yerine getir dil içinde âşık ol. 

Benden sonra bu cevherin membası sendedir. 

Şeyda bülbüller misali dil içinde âşık ol. 

Günay: 

Bir ustadan ders almışam el içinde âşığam 

Bilirim her kafiyeyi, dil içinde âşığam 

Senden sonra bu bahçenin bahçıvanı ben oldum 

Şakıyan bülbül misali gül içinde âşığam. 

Şiirlerinde Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Hasan Harakani, 

Ahmet El Muhammet, Nakşıbendi Hazretlerinden sözlere yer verir. 

Nasihat, atasözleri ve deyimlere de yer verir. 
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6. Hikâyeciliği 
 

Âşık Günay Yıldız iyi bir hikaye anlatıcısıdır. Çeşitli âşık meclislerinde düğünlerde 

eğlencelerde bu hikayeleri anlatıp şiirlerini okumuştur. İlk öğrendiği hikaye Salman Bey 

hikayesidir. Bu hikayeyi çocuk yaşta öğrenir etkisinde kalır. Âşık genç yaşında âşık 

sohbetlerine katılır. Hikayeleri bu âşık meclislerinde dinleyip öğrenir. 

Bildiği Âşık Şenlik Hikayeleri: 

1. Salman  Gevher Durnatel Hikayesi: bu hikaye 3 ayrı zeminde yaşanır. 

a. Çin maçin ülkesinin payitahtında 

b. Bezaslan şehrinde 

c. Ğabaran ülkesinin Hatem şehrinde. 

2. Letif Şah Mehriban Sultan Hiayesi. 

3. Sevdekar Şah Gülenaz Sultan Hikayesi 

 Bildiği Âşık Karahanlı Hikâyeleri: 

1. Murat Şah- Gülşen Hanım 

2. Ahmet Bey- Gülgez Hanım 

3. Muhlis Bey – Zeri ve Zernişan Hanım. 

Bildiği diğer hikâyeler: 

1. Kerem’in Erzincan Bağları 

2. Dilgam Yahya Bey – Yemen Hanım Hikayesi 

3. İzzet Han Hikayesi 

4. Efrüzberi Hikayesi 

5. Dilagap Hikayesi (Azerbaycan Versiyonu) 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
Karahanlı Murat Yıldız -Oğlu Günay Yıldız atışması 

Günay:    

Dinle sözüm Karahanlı 

Yorulursun dikkat eyle 

Baba- oğul atışırsak 

Darılırsın dikkat eyle 

 

 Karahanlı:  

Genç âşık, taze fidansın 

Kırılırsın dikkat eyle 

Elimdeki makaraya  

Sarılırsın dikkat eyle 

 

Günay: 

Sen deme ki ben bir kale 

Kale de muhtaçtır yola 

Ağrı dağı olsan bile 

 Yarılırsın dikkat eyle, 

 

Karahanlı:  

Yıllardır gezdin yanımda 

Fend öğrendin meydanımda 
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Bulanık aksan önümde  

Durulursun dikkat eyle 

 

Günay:   

Bu Günay Yıldız’ın teli 

Sen öğrettin her bir yolu 

Silinmiş kitap misali 

Durülürsün dikkat eyle 

 

Karahanlı:  

Karahanlı mertlik soyda 

Çok gezdim düğünde, toyda 

Bu akılla Bakırköy’de 

 Görülürsün dikkat eyle. 

 

DEDİM DEDİ  

Dedim dilber yanağından bal taşmış, 

Dedi güzelliğin nişanesidir. 

Dedim kahkül perçemine dolaşmış, 

Dedi bu sevdanın pervanesidir. 

  

 Dedim ne gezersin Leyla misali,  

  Dedi mecnun nerde aradım çölü, 

   Dedim sarhoş musun yoksa yoksa sevdalı, 
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   Dedi aklım alan bir tanesidir.  

                     

 Dedim hasta mısın gül rengin solmuş, 

 Dedi kader bize sillesin çalmış. 

  Dedim ela gözlerine yaş dolmuş, 

  Dedi ağlamanın bahanesidir.  

  

Dedim gel eyleme cilveyi nazı, 

Dedi âşık isen çıkar çal sazı. 

Dedim tanır mısın Günay Yıldız’ı, 

Dedi âşıkların divanesidir 

 

SEN İSTESEN VERMEZ MİSİN? 

Alemi var eden sensin, 

Sen istesen vermez misin. 

Gökleri nur eden sensin, 

Sen istesen vermez misin.  

  

Yazı senin kalem senin, 

Kur-ânında kelam senin, 

Gök kubbeyi alem senin,     

Sen istesen vermez misin. 

  

Varlığın bizlere haktır,  

Zerre kadar şüphem yoktur,  

Ya bizdeki ne meraktır,  

Sen istesen vermez misin.  
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Ali senin Veli senin, 

Ol rahmetin ulu senin, 

Dergahların dolu senin,  

Sen istesen vermez misin. 

 

Cümle kalplere girensin, 

Herşeyi bilip görensin,  

Habibe mührü verensin,  

Sen istesen vermez misin.  

  

El mi ulaşır eline,  

Canımız feda yoluna,  

Bu Günay Yıldız kuluna,  

Sen istesen vermez misin 

  

SANA MI KALMIŞ  

Her şeyi dert etme divane gönlüm,  

Dünyanın Cefası sanı mı kalmış.  

Senin bu hesaba yeter mi ömrün, 

Ucuzu pahası sana mı kalmış.  

  

Şahlara kalmamış bu devri cihan,  

Menziline ulaşmamış bir kervan,  

Arşınla ölçülmez koskoca evren,  

Uzunu kısası sana mı kalmış. 
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Karunun devleti varı hevesi, 

Süleyman’ın karıncayla davası, 

Aranmakla gelmez Nuh’un Gemisi, 

Musa’nın asası sana mı kalmış. 

  

Bu sahneye çok oyunlar serilmiş,  

Oyuncular senaryoya darılmış, 

Bu alemin çarkı böyle kurulmuş, 

Kanunu yasası sana mı kalmış.  

  

En fazla yaşayan yüz Günay Yıldız,  

Çözebilirsen çöz Günay Yıldız,  

Şan şöhret üç metre bez Günay Yıldız,  

Koltuğu masası sana mı kalmış.  

 

YORGUN GEMİ  

Yıllar yılı yelken açmış,  

Durgun bir gemi gibiyim.   

Dalgalar ile boğuşmuş, 

Yorgun bir gemi gibiyim. 

  

Kasırgalar engel bana,   

Yol almadım kana kana,  

Bu limandan o limana, 

Sürgün bir gemi gibiyim. 
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Rüzgarın yönüne dalmış, 

Issızda umutsuz kalmış,  

Birkaç yerden yara almış,                 

Vurgun bir gemi gibiyim. 

  

Günay Yıldız her yanına, 

Denizine limanına, 

Tayfasına kaptanına, 

Dargın bir gemi gibiyim.  

 

MENFAATLER  

İnsanlık kulvarında,  

Yarışır menfaatler.  

Fikirler hapis olmuş,                               

Vuruşur menfaatler   

  

İkisinde dördünde,  

Ağam Cüzdan derdinde,  

Kaf dağının ardında,  

Buluşur menfaatler.    

  

Sohbete siyasete,  

Saf duygulu millete,  

Hükümete devlete,  

Karışır menfaatler.  

  

Hele bakın insana,  
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Kilit vurmuş vicdana,  

İki koltuk yan yana,  

Görüşür menfaatler. 

  

Günay Yıldız nesinde,  

Haksızlık yasasında,  

Çıkarlar masasında,  

Barışır menfaatler.  

 

DELİYİM BEN 

Olmaz şeyler düşünürüm, 

Yüzde doksan deliğim ben.  

Hal Bilmeze Söyleyemem, 

Gönlü Kemter veliyim ben. 

  

Ben bu şehrin tapusuyum,  

İlahi bir yapusuyum,  

Ben bu ilmin kapusuyum, 

Muhammette Ali’yim ben.  

  

Ben şeyda bülbülüm güle, 

Tadım şirindir ehile, 

Acı gelirim cahile, 

Saf peteğin balıyım ben.  

  

Kin nefretten arınırım, 

Sevgiden şal bürünürüm, 
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Cahile boş görününürüm, 

Denizlerden doluyum ben. 

 

Günay Yıldız Sürünmüşüm,  

Evrah iken Görünmüşüm,  

Ben ki insan yaranmışım, 

Her varlıktan uluyum ben.  
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ÂŞIK İLGAR ÇİFTÇİOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                         Gülhan Aytekin∗               

 Özet 
              İlgar Çiftçioğlu Kars’ın Arpaçay ilçesinin Taşdere köyünde dünyaya gelmiştir. Mahlas 

olarak kendi adı olan İlgar’ı kullanmaktadır. Pek çok kaseti ve birincilikleri olan aşığımız 

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde âşıklık kültürünü tanıtmıştır.    

Anahtar Kelimeler : İlgar Çiftçioğlu, Kars âşıklık geleneği 

1. Hayatı 
 

              Âşık İlgar Çiftçioğlu Kars’ın Arpaçay ilçesinin Taşdere köyünde 01.01.1964 tarihinde 

dünyaya gelmiştir. Babası köyünde temiz kalpliliği ve sarsılmaz imanı ile tanınan Ferhat 

Çiftçioğlu’dur. Annesi ise Ebruz Hanımdır. İlgar Çiftçioğlu altı oğlan üç kız kardeşe sahiptir. 

Kendisi kardeşlerinin en büyüğüdür. İlk ve Ortaöğretimini köyünde tamamlamıştır. Vatani 

görevini ise gönüllü olarak gittiği Kıbrıs’ta tamamlamıştır. 

              Ailesi aslen İran Azarbeycan’ı olarak tabir edilen Tebriz’den Tokat’a göç etmiş, daha 

sonra çeşitli sıkıntılar sebebiyle Kars’a yerleşmiştir. Kars’ın yerlilerinden sayılmaktadırlar. 

Kendisi 1978 yılında köyünden ayrılarak Kars’a yerleşmiştir. İki evlilik yapmış olan İlgar 

Çİftçioğlu iki oğlan, iki kız dört çocuk babasıdır. Şimdiye kadar Âşıklık ve sanatın dışında 

başka bir şeyle meşgul olmamış, ailesinin geçimini sazıyla sağlamıştır. Otuz beş yıldır âşıklık 

yapmış ve Âşık edebiyatına yeni eserler kazandırmıştı.                        

İkinci eşi Gülcan Hanım Âşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, daima eşine destek olan, eşini bu 

yönde teşvik eden bir hanımefendidir. Eşinin şiirlerini icra etmesinde çeşitli katkılarda da 

bulunmuştur. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi  
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              Çocukluğundan itibaren saza ve söze büyük sevgi ve saygı besleyen İlgar Çiftçioğlu 

çok küçük yaşlarda köy odalarında düzenlenen meclisleri dinlemiş böylece âşıklığa eğilimini 

fark etmeye başlamıştır. Bu dönemlerde çocukların meclislere katılamadıklarını belirten 

âşığımız kendisinin bu meclisleri duvar diplerinde büyük bir hayranlıkla dinlediğinden 

bahsetmiştir. Bu âşıklar meclisinin katkıları yanında dedesi Haydar Bey’in katkıları da 

âşığımızın hikâyeciliğinin gelişmesine ve bir çok hikâye öğrenmesine yardımcı olmuştur. Dayı 

tarafında güçlü bir hikâyecilik ve âşıklık geleneğinin var olduğuna dikkat çeken âşığımız ilk 

eğilimlerinin bu sayede oluşmaya başladığını aktarmıştır.  

              Âşıklık geleneğine göre, içilmesiyle âşıklık yeteneği kazandıran bade; maddi ve 

manevi bir sıkıntı sonunda çoğunlukla kutsal sayılan bir yerde uyku ile uyanıklılık arasında 

görülen rüyada, mürşit, pir veya Hızır elinden içilir.Bade adı verilen bu manevi içecek “er 

dolusu” ve “pir dolusu “olmak üzere iki türlüdür. Er dolusu içenler “Kahraman âşık”; pir 

dolusu içenlerse “sade âşık olarak “ anılırlar. Bade içen şahısların hayatları tamamen 

değişir.Bunlar gördükleri rüya ile olgun bir kişiliğe kavuşur, hem Allah aşkı hem de 

sevgililerinin aşkı ile yanarlar.Bu kişiler hiç şiir okumamış , okuma yazma bilmez de olsalar 

gayet ustaca ve manidar şiirler söyleyip, güzel saz çalar hale gelirler.Bu tür aşıklara “Hak 

âşığı” veya “badeli âşık” adı verilir. (Erşahin, 2005;44-45;Karahan, 1991:584) 

              Âşığımız İlgar Çiftçioğlu köyünde zengin bir aileye mensup bir kıza sevdalanmış ve 

maddi durumlarının kötü olması hasebiyle sevdiği kızı alamamıştır. Vatani görevini yerine 

getirdikten sonra gönül verdiği Züleyha’yı kaçırmış ve onunla evlenmiştir. Ancak bu mutluluk 

kısa sürmüş eşini doğum yaparken kaybetmiştir. Bu acı tecrübenin ardından rüya görerek 

türküler ve şiirler dile getirmeye başlamıştır. Sevdiğine olan bu derin hasreti onun âşıklık 

yapmak istemesine sebep olmuştur. Kendisi bu durumu şöyle aktarmaktadır:”Ben dört yıl 

boyunca mahalli halk müziği sanatçılığı yaptım. Nuray Hafiftaş, Selami Şahin, Ferman Toprak 

gibi sanatçı arkadaşlarımızla Gebze Düğün Salonunda mahalli sanatçı olarak çalıştık. Eşimi 

kaybettikten sonra duyduğum üzüntüden dolayı âşıklığı tercih ettim.” 

              Bunun üzerine 1978 senesinde Murat Çobanoğlu’nun işlettiği kahveye gelerek sahne 

almak ister. Üç gün boyunca amacına ulaşamayan âşığımız sonunda Murat Çobanoğlu’nun 

oğluna sahneye çıkıp birkaç türkü söylemek istediğini anlatır. İsteği kabul olan âşığımız 

ustaların sahneye çıktığı o kahvede türküler söylemeye başlar. Her türkü sonunda halkın büyük 

sevgisi ve hayranlığıyla karşılaşan âşığımız Murat Çobanoğlu’nun dört çırağından biri olmayı 

başarır. Dört yıl boyunca ustasından âşıklık geleneğine ait türlü makam ve usulleri öğrenen 
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Çiftçioğlu sonunda adını usta âşıklar arasında duyurmuştur. Pek çok başarıya imza atan 

Çiftçioğlu, ustası Murat Çobanoğlu aracılığıyla yaptığı ilk kaseti olan Postacı ile 45.000 adet 

kaset satarak ismini kazanmış ve haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Doğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinin en tanınmış ve bilinen âşıklarından olabilmek için çok çalışmış ve yurt içi 

yurt dışı pek çok ülke ve kentte farklı âşıklarla tanışarak kültürünü genişletmiştir. Şimdiye 

kadar on beş adet kaset çıkaran Çiftçioğlu on altıncı kasetini çıkarmak için çalışmalarını 

sürdürmektedir. Üç defter dolusu şiir yazmış olmasına rağmen henüz bunları 

kitaplaştırmamıştır. 

              Örnek aldığı ve gelişmesine katkı sağlayan âşıkları sayarken ustası Murat Çobanoğolu, 

Âşık Veysel Şatıroğlu, Sabri Şimşekoğlu, Âşık Şenlik, Pir Sultan Abdal, Abdullah Papur’un 

adlrını anmıştır. Bu âşıklarımızın şiir dünyası ile beslenmiş ve şiirlerinde Yunus Emre gibi 

insan sevgisini işlemiştir. Kendine has tavrı ve üslubuyla bu gelenek içerisinde yer edinmiştir. 

              Ustası Murat Çobanoğlu’nun onun hayatında çok farklı bir yeri vardır. Ustasının 

gençliğinde mükemmel bir saza ve söz kabiliyetine sahip olduğunu belirten âşığımız sözlerine 

şöyle devam etmiştir:”Ustam Murat Çobanoğlu’nun hikâye anlatma tarzı mükemmeldi. Kimse 

onun gibi hikâye anlatamazdı. Anlattığı hikâyenin ufak bir kısmını kaçırma korkusuyla gözünü 

ondan ayıramazdın. Bazen kendi hikâyelerini anlatırdı. Bu hikâyeler Ramazanın ilk günü başlar 

bayramın birinci günü sona ererdi. Onun hikâyelerini dinlemiş olan kişiler bile tekrar tekrar 

gelip onu dinlemek isterlerdi”. Ustasının bu özelliği aşığımızda büyük bir hayranlık 

uyandırmıştır. Dönemin pek çok usta âşığından onu farklı kılan şeyin hikâyeciliği olduğunu 

dile getirmiştir. 

              Şimdiye kadar pek çok festivale ve yarışmaya katılan İlgar Çiftçioğlu, katıldığı her 

yarışmada muhakkak dereceye girmiş ve ödül almıştır. Çıldır Göl Festivali, Kuyucuk Kuş 

Festivali, Posof Âşıklar Festivali, Konya Âşıklar Bayramı gibi sayısız festivale katılmıştır. Yurt 

dışında Fransa, Belçika, Almanya gibi pek ülkeyi dolaşmış ve bu kültürü oralarda da icra 

etmiştir.            

   

2. Sanatı 
 

              Çok küçük yaşlarda âşıklığa eğilimi olan İlgar Çiftçioğlu ustası Murat 

Çobanoğlu’ndan aldığı eğitimden önceki şiirlerini, Âşık edebiyatı ürünü olarak kabul etmemiş 
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ve ilk şiirini 1978-79 yıllarında yazdığını belirtmiştir. Daha önceki şiirleri serbest vezinde, 

herhangi bir kurala uymayan eserlerdir. Ustasına bu şiirlerinden bir kaçını okuyan âşığımız 

umulmadık bir hareketle karşılaşır ve ustasından tokat yer. Bu tokat ona âşıklığın kuralarını ve 

şiir yazmanın kalıplarını öğretecek olan tokattır. Bu tokattan sonra yazdığı tüm şiirleri yırtıp 

sobada yakmıştır. Artık hece veznini ve pek çok makamı bilen bir âşık olmak için ustasının 

öğretilerini esas almıştır. 

              Âşığımız saz çalmaya babasının köy odasında kurduğu tahta sekileri sökerek 

başlamıştır. Bu sekileri akşam babasından izinsiz söker ve onları kabloların içerisinden 

çıkardığı tellerle saza çevirirdi. İşte bu imkânsızlıklar içerisinde saz çalmaya çalışan âşığımız 

sonunda İstanbul’dan bir saz alır ve kendi kendine çalmaya başlar. Ustası Murat 

Çobanoğlu’ndan dahi saz eğitimi almamıştır. Kendi çabaları ile saz çalmayı en iyi şekilde 

öğrenmiştir. 

              İlk eşi Züleyha Hanımı kaybeden Çiftçioğlu kendisini bir âşık olarak görmüş ve 1973-

74 yıllarında Âşık Murat Çobanoğlu’nun yanına gelmiştir. Sazı kullanışındaki yetenek ve 

türkülerindeki duygulu söyleyişle halkın beğenisini kazanan âşığımız Çobanoğlu’nun dikkatini 

çekerek onun çırağı olmayı başarmıştır. Daha sonra dört yıl boyunca Çobanoğlu’nun yanında 

çıraklık yapmış ve yirmi beş yıl boyunca da okul olarak nitelenen bu kahvehanede çalıp 

söylemiştir. 

              Ailesinden gelen hikâyecilik geleneği ve eşi Züleyha Hanımın ölümünden sonra 

duyduğu üzüntü ile bade içen âşığımız, ilhamın âşıklık için etkili olduğunu ve herkesin farklı 

derecelerde bu ilhama sahip olduğunu söylemiştir. İstanbul Üniversitesinde araştırma 

görevliliğini yürüten Ferhat Aslan Kars’ta ki usta çırak ilişkisine değinirken İlgar 

Çiftçioğlu’nun da bade içerek âşık olan kişilerden biri olduğunu makalesinde aktarmıştır. 

              Sevda hikâyeleri onun ruhuna açılan büyülü kapılar gibidir. Bu hikâyelerle sevdiği için 

savaşır, onun için türküler dizer, onunla beraber onun için ağlar. Hikâyeler âşığımızın kendini 

anlatma aracıdır. Hikâyeleri anlatırken en zarif benzetmelerle, insanı heyecanlandıran 

mübağalalar ile süsler. Dinleyenleri coşturmak, ilgilerini hikâyede tutmak için âşıklığın verdiği 

tüm ilhamla beraber hikâyeyi her anlatışıyla yeniden kurar ve anlatır. En sevdiği hikâyeler 

Senem ile Süheyl, Âşık Garip ile Şahsenem, Şeyhi Sanan adlı hikâyelerdir. Ancak kendisi için 

en özel olanları ise Senem ile Süheyl, Kerem ile Aslı hikâyeleridir. Şiirlerini yüreğinden 

süzülen kelimelerle oluşturan âşığımız hikâyeleri anlatırken sanata ve betimlemeye çok önem 

verir. Âşığımız yedi hikâye bilmektedir. Bunlar Peri Hatun Alhan Hükümdarı, Kerem ile Aslı, 
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Mansur Bey, Cihan Abdullah, Leyla ile Mecnun, Senem ile Süheyl’dir. Bu hikâyelerden en 

kısası iki gece boyunca devam etmektedir. Bu hikâyeleri Sosgirtli Âşık Mehmet Hicrani, ustası 

Murat Çobanoğlu, İslam Erdener, Nüshet Kaçkacı’dan öğrenmiştir. Öğrendiği hiçbir hikâyeyi 

yazıya geçirmemiştir. Şu anda kendisinin yazmakta olduğu bir hikâyesi mevcuttur. Hikâyesinin 

adı Ağır Eller’dir. 

              Kendisini yetiştirirken yalnızca dönemindeki usta Âşıklardan faydalanmamıştır. 

Kendisinin yetiştiği dönemden önce âşıklık yapmış ve hayata gözlerini yummuş pek çok halk 

âşığından da faydalanmıştır. Çiftçioğlunun pek nadir olarak bulunabilecek bir arşivi mevcuttur. 

Bu arşivin içerisinde eski taş plaklar, kasetler bulunmaktadır. Aynı zamanda çeşitli halk 

âşıklarına ait üç yüz dolayında kitabı da arşiv içerisinde mevcuttur. Bu geniş ve kıymetli arşiv 

sayesinde pek çok âşığın kıymetli eserlerine Vâkıf olmuş ve kendini geliştirmiştir. Bu uzun 

yetişme döneminde 10.000 adet türkü öğrenmiştir. Muhteşem repertuarı sayesinde deyişlerden, 

Kürtçe türkülere ve Lazca türkülere kadar pek çok ürünü çalıp söyleyebilmektedir. TRT’nin 

repertuarına aldığı “Şehit Askerim” adlı bir türküsü vardır. Yine TRT Avaz’da her Cumartesi 

yayınlanan Âşıklar Meclisi adlı programda âşık havaları okumaktadır. Bu meclislerde tam 

olarak kırk sekiz ayrı makam seslendirmiştir. Bu makamlardan bazıları şunlardır: Zarıncı 

makamı, hoş damak, yanık kerem, güzelleme, Merdanoğlu, Atüstü, Diligam, 

Keremgüzellemesi, Keçecioğlu, Hüseyini, Keşişoğlu, Bala Memmet, Çobankele, Mansırı, 

Sultanı, Gevheri, Kahramanıdır. Aynı zamanda Mereke Divanisi, Osmanlı Divanisi, Çıldır 

Divanisi, Şah Hatayi Divanı,Yerli Divanı,Erzurum Divanı vb. pek çok divan türünü de 

bilmektedir. 

              İrtical gücü yüksek olan aşığımız bizi kırmayarak adımızın geçtiği bir şiir meydana 

getirmiştir.      

Ben söylüyüm dizelerimi birer birer 

Doğru kelimelerle diz Gülhan  

 Bu kültür çok farklı bir gaynaktır 

Gir içine yüz Gülhan  

              Bu dörtlük o anda isteğimiz üzerine oluşturulmuş şiirin bir parçasıdır. Âşıklığın en zor 

taraflarından olan irticalen şiir söylemek usta âşıklarımızın kendilerini kanıtlamalarında önemli 

bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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              Âşıklık geleneği içersinde önemli bir yere sahip olan usta çırak ilişkisi yüz yıllar boyu 

devam eden bu kökleşmiş geleneğin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev 

üstlenmiştir. Geçmişten günümüze uzanan bu gelenek içerisinde yetişen âşıklar ustalarının 

ürünlerini koruyup saklamış ve âşık kollarının doğmasına sebep olmuşlardır. 

              Usta âşıklarımızdan olan İlgar Çiftçioğlu ise bu gelenek içerisinde iki çırak 

yetiştirmektedir. Bunlar Erol Ergül ve Nevruz Karabağ’dır. Bu iki yeni âşığımızdan Erol Ergüli 

Kars’ın Akyaka ilçesinin Kürekdere köyünde 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Âşıklığa altı yıl 

önce başlamış olan çırağımız Ergüli mahlasını kullanmaktadır. Genellikle 8-11’li hece 

ölçüsüyle şiirler yazmıştır. 

 

3. Mahlası 
 

              Âşığımız mahlas olarak adını kullanmaktadır. Kendisine ustası veya bir başkası 

tarafından mahlas olarak bir ad verilmemiştir. 

  

4. Âşık Ilgar Çiftçioğlu Üzerine Çalışma Yapanlar 
 

              İlgar Çiftçioğlu üzerine Fırat Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esma Şimşek, 

Fuat Çalış araştırma yapmışlardır. Orhan Bey tarafından Almanya’da yayımlanan bir çalışma 

daha vardır. 

5. Şiirlerinde Konu  
 

Boynunu bükerek bakma yüzüme  

Ağlama, beni de ağlatacaksın 

Kanlı yaşlar dolmuş ela gözüne  

Ağlama beni de ağlatacaksın 

Şu gurbetin çileleri bitmez mi?                                                                                                                                           

Şu çocuğun çektikleri yetmez mi? 
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Yavru ana babasına gitmez mi? 

Ağlama beni de ağlatacaksın. 

              Genellikle 8’li ve 11’li hece ile şiirler yazan aşığımız bu şiirini Fransa’da sokakta 

ağladığını gördüğü bir çocuk için yazmıştır. Anne ve babasını kaybeden bu çocuk yetimhanede 

kalmaktadır ve orada kalan çocuklar tarafından dışlanmıştır. Bu çocuk şimdi Profesör olan bir 

Türk çocuğudur. 

              Duygu ve düşüncelerini şiirinde herhangi bir sanat kaygısı gütmeden içinden geldiği 

gibi işlemiştir. Dili sade ve yapmacık ifadelerden uzaktır. Bu şiirinde teşbih sanatını uygulamış 

ve 11’li hece ölçüsünü kullanmıştır.                                           

Hasta yatakta iniler, dermana ihtiyaç var  

Gam yükümü götürecek kervana ihtiyaç var 

Kimi açtır, kimi toktur bu yalancı dünyada  

Bu millete huzur için her yana ihtiyaç var 

 

Kimi ölçer, kimi biçer amma giyen başkası  

Kimi eker, kimi biçer amma yiyen başkası  

Kimi bular, kimi toplar amma soyan başkası  

Helâlından savrulacak harmana ihtiyaç var 

 

İlgar derki ey kardeşim gula karşı gulluk ne? 

Bu tarla taşlı tarla, ekmek için zorluk ne? 

Madem ki hepimiz insanık, ağalara gulluk ne? 

Eğer ince düşünürsek vicdana ihtiyaç var 
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              Bu şiir divana bir örnektir. Şiirinde kula kulluk eden insanları yermekte, başkalarının 

hakkını yiyen ağalara beylere gönderme yapmaktadır. Şiirlerinde yöre ağzını kullana Çiftçioğlu 

başka bir dil bilmemektedir. Ancak Karapapak ve Azeri lehçelerini iyi derecede 

konuşabilmektedir. 

 Doğunun kültür kenti Serhat Kars’tan  

İlden selam olsun Dede Korkut’a  

Emiden, dayıdan, gardaştan, dosttan  

Elden selam olsun Dede Korkut’a  

Âlemin sultanı olan kabadan  

Abdurahman Ulu Abadan  

Hasan- ı Helkanı Celal Babadan  

Dilden selam olsun Dede Korkut’a 

Atam Atatürk’ün gürlemesinden 

 O büyük komutanın gül nefesinden  

Doksan bin şehidin inlemesinden  

Çölden selam olsun Dede Korkut’a 

Bu şiir ise Trt avaz’ın açmış olduğu Dede Korkut konulu şiir yarışması için yazılan bir eserdir. 

Bülbül avazını duymaz olaydım 

Düştüm sevdasına sarı kekliğin  

Kendimi ateşe yakmaz olaydım. 

Biçtim sevdasına sarı kekliğin  

Bazen bugün bazen yarın diyerek  

Bu aşka sevdaya boyun bükerek  

Aşkın şarabını zehir diyerek  
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İçtim sevdasına sarı kekliğin  

Dertli İlgar gaybettim yolumu  

Bülbül idim lal ettiler dilimi 

Oğladılar kanadımı kolumu  

Uçtum sevdasına sarı kekliğin                

              Sevda konulu bu şiirinde İstiare sanatını kullanan âşığımız yöre ağzının 

özelliklerinden dolayı k- g değişmesinden örnekler sunmaktadır. 

Ondan üç beş guruş alacam diye  

Bey deyip yanında susma emoğlu  

Satma kişiliğin ağaya beye  

Gerçeği söylerim küsme emoğlu 

Bazen bir verirse bazen de iki  

Bir kul doğuştan aç kalmadı ki  

Zengin anasından bey doğmadı ki  

Küçülüf önünde esme emoğlu  

Şaşkın mısın, mevlam bilir şaşkını  

Ondan verir senin hakkını  

Kesmemişti hiçbir kulun rızkını  

Huzurunda yüzün asma emoğlu  

İlgar derki yaradanı ansana  

Türlü nimet vermiş her bir insana  

Bu gün ona verir, yarın da sana  

Allah’tan ümüdü kesme emoğlu  
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              Çevresine baktığında çıkarcı insanları nasıl başkalarının önünde el pençe divan 

durduğunu gören aşığımız Emoğlu şiirini yazarak onlara göndermede bulunmuştur. Kendini 

başkalarının önünde küçük düşüren insanlara bir nasihat gibidir şiiri. 

Dokunmayın bana hemen ağlarım  

Benim dertli babam gurbette ölmüş  

Onun üçün karaları bağlarım 

Benim dertli babam gurbette ölmüş  

Ne sarayı kaldı ne de binası  

Ne bacısı gördü ne de anası  

Bende o babanın yetim balası  

Benim dertli babam gurbette ölmüş  

Çile ilen geçti gençlik çağlarım  

Garalar büründü onsuz bağlarım  

Fotoğrafına bakıp her gün ağlarım  

Benim dertli babam gurbette ölmüş                                      

              1999 depreminde babasını yitiren bir kişi üzerine yazılmıştır bu şiir. Şiirleri lirizm 

açısından çok gelişmiş olan âşığımız, beddua, deyim ve atasözlerine çok fazla başvurmamakla 

beraber şiirlerinde yeri geldikçe bunları kullanmıştır.                    

Gam kederi verdin bana  

Kaldım yana yana dünya  

Gelen gelir giden dönmez 

Aklım ermez sana dünya  
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Aşkın şarabını içtim 

Kendi mezarımı eştim  

Gözün aydın derde düştüm 

Yak eline kına dünya 

 

Görünmez yarın diyarı 

Ayırdılar benden yarı  

Bu sefil Âşık Ilgar’ı 

Koydun sen dar güne dünya  

              Dünyanın kalpsiz ve can alıcı olduğunu şiirlerinde işleyen âşığımız, şiirinde dünyayı 

hala anlayamadığını anlatmaktadır  

              Âşıklık geleneğinin en canlı şekilde yaşatıldığı nadir şehirlerimizden biri olan Kars’ta 

bu geleneğin ustalarından birini tanıtmaya çalıştık. İlgar çiftçioğlu dönemindeki bazı âşıkların 

kolaya kaçmakta oluşlarından şikâyet etse de böyle köklü bir geleneğin hala insanları cezp 

etmesi olumlu bir sonuçtur. Uzun yıllar bu geleneği sürdürecek ve ilerletecek kişilerin 

doğmasını ümit ediyoruz. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
DERMANA İHTİYAÇ VAR  

Hasta yatakta iniler dermana ihtiyaç var 

Gam yükümü götürecek kervana ihtiyaç var 

Kimi açtır kimi toktur, bu yalancı dünyada  

Bu millete huzur için her yana ihtiyaç var  

 

Kimi ölçer kimi biçer amma giyen başkası 

Kimi eker kimi biçer amma yiyen başkası  

Kimi bular kimi toplar amma soyan başkası  

Helâlından savrulacak harmana ihtiyaç var  

 

İlgar der ki ey kardeşim kula karşı kulluk ne? 

Bu tarla taşlı tarla ekmek için zorluk ne? 

Madem ki hepimiz insanık, ağalara kulluk ne? 

Eğer ince düşünürsek vicdana ihtiyaç var                                        

 

DÜNYA 

Gam kederi verdin bana 

Kaldım yana yana dünya  

Gelen gelir giden dönmez 

Aklım ermez sana dünya 
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Aşkın şarabını içtim 

Kendi mezarımı eştim 

Gözün aydın derde düştüm 

Yak eline kına dünya 

                              

Görünmez yarın diyarı 

Ayırdılar benden yarı 

Bu sefil Âşık Ilgar’ı 

Koydun sen dar güne dünya 

 

KARIŞTI 

 

Vatanımdan ayrı bu gurbet elde 

Aktı gözyaşlarım sele karıştı 

Yoksulluk fakirlik büktü belimi 

Siyah saçlar beyaz tele karıştı 

 

Bu izler kalbimde kalır mı bilmem 

Açmadı çiçeğim solur mu bilmem 

Dosta haber saldım alır mı bilmem 

Arzularım bütün yele karıştı 
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Ilgar’ı her şeyi kaderin etti 

Gurbette hasretlik canıma yetti 

Hayıfçı düşüncem elimden gitti 

Bir hayalim bin hayale karıştı 

                          

AĞLARIM                                                           

                                                  

Dokunmayın bana hemen ağlarım 

Benim dertli babam gurbette ölmüş 

Onun üçün karaları bağlarım           

Benim dertli babam gurbette ölmüş 

 

Ne sarayı kaldı ne de binası 

Ne bacısı gördü ne de anası 

Bende o babanın yetim balası  

Benim dertli babam gurbette ölmüş 

  

Çile ilen geçti gençlik çağlarım 

Garalar büründü onsuz bağlarım 

Fotoğrafına bakıp her gün ağlarım 

Benim dertli babam gurbette ölmüş 

 

Âşık İlgar sazın çaldı desinler 
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Ağlayıp gözleri doldu desinler 

Gurbette mezarı galdı desinler  

Benim dertli babam gurbette ölmüş. 
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ÂŞIK KÂZIM KAZAKLI HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                        Nevzat  Sezer∗∗∗∗ 

 Özet 
Makalede Âşık Kâzım Kazaklı’nın hayatı, sanatı, üslubu, hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. Şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Kâzım Kazaklı 

tasavvufi ve dini konulara ağırlık vermiştir. Dünyevi konulara da bazı şiirlerinde değinmiştir. 

Âşığın üslup özelliklerine, şiirlerine, üslubuna örneklerle değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Kâzım Kazaklı, âşıklık geleneği  

 
 1. Hayatı 
 

Kars merkez Kümbetli Köyünde 1965 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Kâmil 

Kazaklı annesi Ziynet Kazaklı’dır. Ailesi yıllar önce Gürcistan’dan göç ederek Kars’a 

yerleşmişlerdir. Beş kardeşlerdir. Kardeşlerden en büyüğü Kâzım Kazaklı’dır. İlkokulu 

Kümbetli eski adıyla Ladikars Köyünde bitirmiştir. 1980 yılına kadar köyde ilkokulla ve köy 

işleriyle uğraşmıştır. Köyünde düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştur. Bununla beraber 

spora merak sarmıştır. Aklında fikrinde spor vardır. Tek hayali sporda başarıyı yakalamaktır. 

1980 yılından sonra Gazı Kars Ortaokuluna başlamıştır. Ortaokulla birlikte sporunu da geliş-

tirmiştir. Ticaret Lisesi okumuştur. Liseyle birlikte Türkiye’nin en iyi sporcuları arasına 

girmiştir. Kars’ı Türk sporcular arasında en iyi şekilde temsil etmeye çalışmıştır. 

Çocukluğunda kendisini kardeşlerinden ayıran önemli özelliği yoktur. 

Çocukluk döneminin uzun zamanını sporla geçirmiştir. Okula devam ederken Milli 

Takım yarışmalarına girmiştir. Milli Sporcu diye öğretmenlerinden çok yardım almıştır. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi  
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Spordaki başarısını okulda gösterememiştir. Kazaklı’ın deyişiyle ‘Fikir hep bir yerdeydi, 

kazanma hırsı vardı. Başarıyı elde etmek için mücadele vardı.’ diye spor hayatını özetlemiştir 

Kâzım Kazaklı çok varlıklı bir ailenin çocuğu değildir. Çocukluğunda maddi sıkıntılar 

önüne birtakım engeller çıkarmıştır. Kâzım Kazaklı kendi imkânlarıyla bir yerlere gelmeye 

çalışmıştır. Kâzım Kazaklı kendi yaşıtlarından sonra askere gitmiştir. On yedi gün Denizli’de 

kalmıştır. Orada Ordu Milli Takımına seçilmiştir. Denizli’den Ankara Etimeskut Kara 

Kuvvetleri gücüne seçilmiştir.1987 yılında Sunay Kazaklı ile görücü usulüyle evlenmiştir. 

Kazaklı evliliğini de şu şekilde özetliyor: ’’Benim zamanımda büyüklerim beğendikten sonra 

benim fikirlerime değer verilmezdi, bana laf düşmezdi, benim görüşüm ikinci planda kalırdı.’’ 

diye şimdiki evliliklere boşanmalara atıfta bulunuyor. Bu devire, dünyaya bedduasını şu 

şekilde dile getiriyor: 

           Bir zamanlar sadakat hürmet vardı                                                                                    

           Bizde dolanıyorduk mağlaya dünya 

           Şimdi pilçehlerin file dönüştü  

           Tarumar ol, seni dağlaya dünya 

           Kâzım Kazaklı kendini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmıştır. Bunun için değişik 

kitaplar okumaya çalışmıştır. Bunların arasında Kuran-ı Kerim’in Türkçe meali, İncil’in 

Türkçe meali, Tevrat’ın Zebur’un ortak ayetleri, Türk İslam Ansiklopedisi ve peygamberlerin 

hayatını içeren kitaplar vardır.  Çocukluktan bu yana kendini iyi yetiştirmesini şu cümlelerle 

ifade ediyor: ‘’İlkokula giden bir çocuk nasıl bir şeyler öğrenmek için bıkmadan, usanmadan 

ders çalışıyorsa bende onlar gibi bıkmadan, usanmadan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.’’ 

diyor. Şiire değişik bakış açısıyla bakmak hangi konuda olursa olsun bir şeyler söylemek 

istediğini belirtiyor. 

Kâzım Kazaklı hala şuan Kars’ta Köy Hizmetlerinde aşçı olarak çalışmaktadır. Kâzım 

Kazaklı’nın kendine ait bir de perde dükkânı vardır. Kâzım Kazaklı ve Sunay Kazaklı çiftinin 

üç çocuğu olmuştur. Biri kız ikisi erkektir. Çocuklarının üçü de üniversite değişik bölümlerde 

okumaktadırlar.  

Kâzım Kazaklı askerden geldikten sonra ailesi Ankara’ya yerleşmek istemiş Kâzım 

Kazaklı Kars’ta kalmayı tercih etmiştir. Hayatının dönüm noktası olarak bu olayı 

görmektedir. Kâzım Kazaklı’nın annesi 1991’ de vefat etmiştir. Babası sağdır. Askerliğini 

yaparken gurbet, özlem şiirleri yazmaya çalışmıştır. Fakat Kâzım Kazaklı annesinin vefatı 

üzerine yazdığı şiiri ilk şiiri kabul eder. Bu şiirini serbest tarzda yazmıştır.  

Erzurum Kars’ın arası 

Anamın azgın yarası 
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Dedemin eziz balası 

Düşüp tabibler eline 

 

Ana balaya darılmaz 

Gelif gidenden sorulmaz 

Yara sebepsiz sarılmaz 

Anam tabibler elinde 

 

 2. Sanatı 
 

  Kâzım Kazaklı’nın âşıklığa şiire küçüklüğünden merak sarmaya başlamıştır. 

Dedesinin şiirlerini okumuş, evde yapılan şiirle ilgili tartışmalara katılmıştır. Âşıklığı 

seçmesinde dedesi Ali Kazaklı’nın etkisi büyüktür. Âşıklığı yaratan Rabbin kendisine verdiği 

bir lütuf olarak görür.  Her şeyin nasip, kısmet olduğuna inanır. Kaderi “Yaratan Rabbin 

insanlara taksim ettiği ve kimse tarafından önceden tahmin edilemeyen bilinmezlik’’ olarak 

değerlendirir. Âşıklık sanatının içindeki bütün şartlara uygun olduğunu düşünür.  

Askerden geldikten sonra âşıklık sanatı üzerine çalışmaya başlamıştır. Dedesinden 

gelen sanatın zayıf olan noktalarının üzerinde çalışmıştır. Zayıf noktaları geliştirmek için çaba 

göstermiştir. Kendisini geliştirmesinde Günay Yıldız’ın babası Murat Karahanlı yardımcı 

olmuştur. Murat Karahanlı’nın yanında usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirmiştir. 

Gençliğinde âşıklık geleneğine katkı sağlayacak ilim meclislerinde bulunmuştur. 

Düğünlere davet edilmiştir. Şimdi bu geleneklerin unutulduğunu söylüyor. Bugün hala 

Kars’ta âşıklıkla ilgili toplantılara, sohbetlere, atışmalara katılmaktadır. 

Âşıkların en çok toplumdan yakındığını dile getiriyor. Bu olayı şu sözlerle özetliyor: 

‘Aşığı el saklar şairi zaman.’ Bu günün toplumunun âşıklara sahip çıkmadığını dile getiriyor. 

Âşıklığın çırak yetiştirilmediğinden bitmek üzere olduğunu söylüyor. 

Eskiden kız istemeye giderken bir âşık olmadan kız verilmezdi şimdi âşıkların yüzüne 

bakan yok, televizyon çıktığı için her şeyin bittiğini belirtiyor. 

Kâzım Kazaklı gittiği yerleri, gördüklerini, şiirlerine yansıtmamıştır. Fakat gittiği 

yerlerdeki bazı olaylardan çok etkilenmiştir.  Bunların arasında en çok etkilendiği olay Konya 

ziyareti sırasında Mevlana Türbesini gezerken aldığı bardak ve kitaptır. Bardağın üzerindeki 

Mevlana’nın resmi çay içerken yırtılıp yere düşünce dini değerlerin bu kadar ucuz mu 

olduğunu düşünmüştür. Yine Konya’dan aldığı Mevlana’nın hayatıyla ilgili kitapta geçen 
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Mevlana’nın şu cümlesi onu çok ve derinden etkilemiştir: ‘ Ebul Hasan Harakani Hazretleri 

bir ummandı keşke biz onun bir damlası olabilseydik’. Buradan yola çıkarak Ebul Hasan 

Harakani Hazretlerinin iyi tanınmadığını düşünerek önce Kars Valisi’ne sonra başkana Ebul 

Hasan Harakani yazan havlular hediye etmiştir. Bir de Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin, 

Kars’ın, âşıklarının da adının geçtiği şiirini yazmıştır: 

Ebul Hasan Evliyalar diyarı 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya  

Şenlik baba, Çobanoğlu san’aatı 

Bir hatıra kalsın Anadolu’ya 

 

Temelimiz sağlam temel kuruldu 

Eslafım bu sevda ile yoruldu 

Bin dört yüz elli üç, sular duruldu 

Nice çağlar yılsın Anadolu’ya 

 

 Kâzım Kazaklı âşıklık sanatının, kültürünün içinde doğup büyümüştür. Şenlik ve 

törenlere katılmıştır. Radyo programlarına davet edilmiştir.  Gazete ve dergilerde şiirleri 

yayınlanmamıştır. Gazete ve dergilerde şiirlerinin yayınlanmamasını majalının  (zamanının)  

olmamasına bağlar. Yener Yılmazoğlu’nun programlarında Arif Tellioğlu ve Ensar 

Şahbazoğlu’yla beraber atışmalara yapmıştır.  2008-2009 yıllarında Ankara’da televizyon ve 

radyo programlarına katılmıştır. Kars’ta her iki üç haftada bir Günay Yıldız’ın programlarına 

katılmaktadır. 

Kâzım Kazaklı’ya zenginlik, servet, mal, mülk gelip geçicidir. Önemli olan şiirlerinle, 

sanatınla kalıcı olabilmektir. Bunu şu sözlerle tarif ediyor: ’Var devlet, servet, zenginlik gelip 

geçicidir.   İnsanlar kendi kendilerini yaşatmak isterlerse ser bıraksınlar.’ 

Kâzım Kazaklı şiirlerini bir kitapta toplayamamıştır. Fakat bir kitapta toplayıp 

bastırmayı düşünmektedir. Dört beş tane şiir defteri vardır.  Kars Milli Eğitim Şuara Başkan 

Yardımcısı İrfan Tanrıkulu şiirlerini kitap halinde bastırması için yardımcı olmak istemiş 

vakit bulamadığı için o zaman şiirlerini bastıramamıştır. Âşıklıkta hayallerin, hedeflerin 

bitmediğini fakat ömrün yeterli olmadığını şu dizelerle dile getirir: 

Bu yalancı boş dünyadır 

Arzu bitmez ay Kazaklı 

Ateş olmayan bir yerde 

Duman tütmez ay Kazaklı 
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Vakit dolar dert bahane 

Kimler baki bu cihana  

Yaratılan yaranana 

Zulüm etmez ay Kazaklı  

Âşık Kâzım Kazaklı’nın resmi kayıtlarda çıkarmış olduğu kaseti yoktur. Fakat Arif 

Tellioğlu’yla beraber çalıp söyleyerek kaset hazırlamışlardır. Ticaret anlamıyla kaset 

çıkarmayı düşünmemektedir. Ona göre bir insan önce sanatını en iyi şekilde yapmalıdır, 

ondan sonra para pul önemlidir. Kazaklı âşıklığın en büyük düşmanı olarak cahilliği 

görmektedir. Çünkü cahil topluma ulaşmak, fikirlerini anlatmak zordur. Kazaklı cahilliği 

yenmek için çok okunması gerektiğini belirtiyor. Bunun için de kendisi başkasının şiir 

kitapları hariç  (onlardan esinlenmemek için) roman, hikâye, tarih bilgisi veren kitapları 

okuduğunu dile getiriyor. 

   

3.Mahlası 
 

 Kâzım Kazaklı dedesi Ali Kazaklı gibi soyismi olan Kazaklı mahlasını kendi isteğiyle 

kullanmıştır. Kazaklı mahlası dedesinden gelen mirastır onun için. Kazaklı mahlasından başka 

mahlas hiçbir zaman kullanmamıştır. Mahlasını dedesinde almıştır. Bunun için               

‘temelimiz sağlamdır, biz üzerine bina dikiyoruz.’ der. Dedesi Ali Kazaklı’yı Murat 

Çobanoğlu, Şeref Taşlıova ve onlardan sonra gelen bütün âşıkların tanıdığını söyler.       

Soyismiyle beraber ismini de birçok şiirinde kullanmıştır:  

Kazım doğru çalış durma 

Sabırlı ol gönül kırma 

Uzun menzil hayal kurma 

Ömür yetmez ay Kazaklı 

 

Dert çekene gece neden uzun dıye sorulmaz 

Sorgu soran huzuruna çağırdı mı durulmaz 

Kim deyerki Şair Kâzım Kazaklı da yorulmaz 

Vağdım doldu men gederem galannara elvada 
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4.Şiirleri 
 

 Âşık Kâzım Kazaklı şiirlerinde aruz ve hece veznini kullanmıştır. Aruzla yazdığı 

şiirleri Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâ-ül ölçülerine göre yazmıştır. 

Şiirlerinde genellikle başlık kullanmıştır. Kullandığı başlık şiirin genelini kapsar. Âşık 

şiirlerinde başlıktan sonra herhangi bir düz yazı şeklinde açıklama yapma gereği duymamıştır.   

Dörtlüklerle yazdığı şiirleri de vardır: 

  

Bahar geldi çayır çimen yeşerdi 

Toprağın tükenmez mürvetine bak 

Güller açtı bülbül eşka gelifti 

Arının yığdığı servetine bak 

 

Goyun guzu dolduruftu dağları 

Sevene yaz olar gönül bağları 

Mevlam verif serimdeki ağları 

Bedeni incele hekmetine bak 

 

 Şiirlerinde kafiyenin bütün türlerini ve redifleri kullanmıştır. Kafiyeyi şiirinin akışına 

göre uygulamıştır.  

 Âşık Kâzım Kazaklı şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Şiirindeki bazı 

kelimeleri mahalli ve yöresel ağza uygun olarak özenle seçmiştir. (terekeme ağız özelliklerini 

kullanmıştır: zehmet, üreh, aj, emeh, ) 

Şiirlerinde kafiye vezin bozukluğu yoktur. Âşıklık sanatına uygun olarak divan, tecnis, 

11’li,  8’li ölçülerine göre şiirlerini oluşturmuştur. Koşma ve tarzında şiirleri vardır. Terekeme 

ve Karapapak ağız özelliklerini şiirlerine yansıtmıştır. Şiirleri üç dörtlükle başladığını destan 

tarzında olanların beş dörtlük, yedi dörtlük ya da dokuz dörtlük olduğunu fakat çift sayı ol-

mayacağını söylemektedir. 
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6. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşık Kâzım Kazaklı’ya göre gerçek âşık hakka âşık olandır. Dini konularda şiirler 

yazmıştır. Dini büyüklerimizden Mevlana, Yunus Emre, Ebul Hasan Harakani’ye şiirler 

yazmıştır. Bazı şiirlerinde adeta Allah’tan yardım ister: 

Yaralandım dost dilinden bugün bir figana düştüm 

Gitti geldi vurdu meni bilmedim bir gana düştüm 

Canan diye gezdim durdum nedense hep sona düştüm 

Bülbül güle oluf aşık men de bir nadana düştüm 

Muhammed’din yol hürmeti yardım eyle ganı mevlam 

 

Sadagatlik avır haya gagmış bir zamana düştüm 

Gönül mehman açar iken zalımla vicdana düştüm 

Elaleme şad gün gelir boranlı dumana düştüm 

Yaralarım sarar dedim dağ vuran noğmana düştüm 

Bu canım intizarda yardım eyle ganı mevlam 

(Ensar Şahbazoğlu’yla beraber yazmışlardır.) 

 

Âşık Kâzım Kazaklı konusu sevgi, aşk olan şiirler yazmıştır: 

Dilim tutuf diyemmedi nazlı yara elvada 

Emeh verdim yığammadım bahçe bara elveda 

Yazan galem bele yazıf yaradanın emrini 

Serimdeki tele dem dem yağan gara elveda 

 

Canan canı terkeyliyif el sözüne uyar mı 

Dost dostuna hörmet eder gönlüne hal goyar mı 

Âşığ olan maşuğunun sevgisine doyar mı 

Gader bizi tez ayırdı günü gara elvada 

Kazaklı’ya göre dertli, kederli olmayan âşık olamaz. Kendi deyişiyle ‘bende un, su, 

tuz var bunları sadece karıştırmam yeterli. Sanatının şiir söyleme üzerine kurmuştur. 

Duygularını düşüncelerini hemen kâğıda dökmeye çalışmıştır. Şiirlerinde yer yer deyimleri 

kullanmıştır. Kazaklı’nın şiirlerinde nasihat vardır: 

Durma oğul gel sahip çık vatana 

Düşman olan göz yumar mı hatana 
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Dersini ver gelif sana çatana 

Bu sevdayla yücel sen de ver kanı 

 Kazaklı’nın şiirlerinin konusu geniştir. Güncel konulara tabiata şiirlerinde değinmiştir: 

Hemi cennet goydu cehenneme var 

İnsan için toprağı da etti yar 

Tabiyatta her insanın rıskı var 

Cümle mahlukatın kısmetine bak 

Kâzım Kazaklı şiirlerinde Atatürk’ün kahramanlıklarından da bahseder: 

Vatan sana minnettardır 

Mustafa Kemal Atatürk 

Cihana gelmez benzerin 

Mustafa Kemal Atatürk 

 

Bu milleti şad eyledin 

Orduya Ege söyledin 

Düşman yolunu döyledin 

Mustafa Kemal Atatürk 

Bazı şiirleriyle ninelerimizin de unutulmadığını göstermiştir: 

Söylediğin her öğüdü kötüye yozduğ ay nene 

Bırağdığın ey düzeni nedense bozduğ ay nene 

Sadagatlığ avır hava senin o devrinde galdı                               

Gelinnerin moda diye geyiner tozduğ ay nene 

 

Her üstüne gelen ajın garnını sen doyururdun 

Yarma, bulgur, goyut, gurut, erişteni gayırırdın 

Kışlığ diye yaptığını gara dama ayırırdın 

Ne yazık ki andır oldu senin o buzluğ ay nene 

 

7. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

 Âşık Kâzım Kazaklı eserlerini henüz bir kitapta toplamamıştır. İleriki zamanlarda 

şiirlerini kitap halinde bastırmayı düşünmektedir. Âşık hakkında yapılan ayrıntılı çalışma 

yapılmamıştır. Sadece Gazi Üniversitesi’nden gelen öğrencilere şiir örneklerini vermiştir. 
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Âşık Kâzım Kazaklı Çobanoğlu şiir yarışmasında Kars’ın Kalesi adlı şiiriyle birinci 

olmuştur: 

Karadağın zirvesinde yer almış 

Seyreder her yanı Kars’ın Kalesi 

Bin yüz elli üç yılından bu yana 

Mest eder insanı Kars’ın Kalesi 

 

Rahmet olsun Vezir Firuz Akay’a 

Tüm emeği geçen işçi ustaya 

Saltuklular kurmuş temeli kaya 

Bulunmaz planı Kars’ın Kalesi 

 Âşık Kâzım Kazaklı âşıklık kültürünün içinde kendini en iyi şekilde yetiştirmiştir. 

Dedesinden aldığı mirası nesillere aktarmak için var gücüyle çalışmaktadır. Onun için önemli 

olan âşıklık sanatının içinde kalıcı olabilmektir. İleriki nesillerde hatırlanmak Kazaklı’nın en 

büyük mutluluğu olacaktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

285 
 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

MERHABA 

Kars’tan Cennet Türkiye’min her yanına merhaba 

Şairlerin arzusunu kananıma merhaba 

Bir sevdaya bağlanmışık ki boranıdır gidiyor iş 

Vatan Bayrak Aşkı için yananıma merhaba 

 

Celal Baba örnek oldu Türk Oğlu Türk olana 

Şenlik dedi cansa iken yurt vermeyiz düşmana 

Harakani dender saldı Konya’daki Mevlana 

Duarlarla eslafımı ananıma merhaba 

 

Atamızın armağanı Cumhuriyet ilkesi 

Ordumuzun başarısı mayil etti herkesi 

Şair Kazım Kazaklı der alem duysun bu sesi 

Ana baba bacı gardaş cananıma merhaba 

           

ELVEDA 

Dilim tutuf diyemedi nazlı yara elveda 

Emeh verdim yığamadım bahçe bara elveda 

Yazan galem bele yazıf yaradanın emrini 

Serimdeki tele dem dem yağan gara elveda 

 

Canan canı terkeyliyif el sözüne uyar mı 

Dost dostuna hörmet eder gönlüne hal goyar mı 

Aşığ olan maşuğunun sevgisine doyar mı 

Gader bizi tez ayırdı günü gara elveda 

 

Dert çekene gece neden uzun diye sorulmaz 

Sorgu soran huzuruna çağırdı mı durulmaz 

Kim deyer ki şair Kazım Kazaklı da yorulmaz 

Vağdım doldu men gederem galannara elveda 
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KARSIN KALESİ 

Karadağın Zirvesinde yer almış 

Seyreder her yanı Karsın Kalesi 

Bin yüz elli üç Yılından bu yana 

Mest eder insanı Karsın Kalesi 

 

Rahmet olsun Vezir Firuz AKAY’a 

Tüm emeği geçen işçi ustaya 

Saltuklular kurmuş temel kaya 

Bulunmaz planı Karsın Kalesi 

 

Nice Savaş sonra Türkler aldılar 

Yurt edinip yurtlarında kaldılar 

 Bu Bayrağı sana laik buldular 

 Koç yiğit meydanı Karsın Kalesi 

 

Atatürk’tü serdarımız Vatanın 

Türbesi var sende Şehit yatanın 

Kazım Karabekir Paşa kıtanın 

Korkusuz sultanı Karsın Kales 

 

Biz usulca çektik nice çileyi 

Şanlı Ordumuzun vardır meği 

Kazaklının budur haktan dileği 

Payidar kalmanı Karsın Kalesi 

 

ANADOLU’YA 

Ebrul Hasan Evliyalar diyarı 

Kars’tan selam olsun Anadolu’ya 

Şenlik baba,Çobanoğlu san’aatı 

Bir hatıra kalsın Anadolu’ya 

 

Temelimiz sağlam temel kuruldu 

Eslâfim bu sevda ile yoruldu 

Bin dört yüz elli üç, sular duruldu 

Nice çağlar yılsın Anadolu’ya 

 

Altı yüz yıl hüküm sürdü yaşımız 

Vatan vücun Ankara’dır başımız 

Gönülden gönüle sevgi işimiz 

Huzur barış dolsun Anadolu’ya 

 

Ayrı ayrı özde bütün dilleri 

Ulusa bağlı merttir elleri 

Güzel bir tat verir dağda gülleri 

Çiçekteki balsın Anadolu’ya 

 

Kış burada ekmsik olmaz boran kar 

Bu millete Atatürk’tür tek serdar 

Kalesinde şehit kanlı bayrak var 

Aşılmayan yolsun Anadolu’ya 

 

Kaşar peynir, çok lezzetli kazı var 

Halı kilim nakış, nakış bezi var 

Medeniyet, uygarlıklar izi var 

Mozaikler alsın Anadolu’ya 

 

Ecdâdımın hâtırası burada 

Kazaklının canı fedâ bu yurda 

Şanlı ordumuza iş düşer zorda 

Gücü yeten gelsin Anadolu’ya 

 

VATAN AŞK-I 

Rengi Dili Dini Irkı Fark Etmez  

Bu Vatanda Kardeş Gibi Yaşar 

Ülkemizin Aşığıyız Milletçe 
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Nice Engeller Aştık Yine Aşarız 

 

Merhamet Var Bizde Gönül Kırmayız 

Canı Yanıp Ağlayana Vurmayız 

Kim Olursa Olsun Kenar Durmayız 

Dertlilerin Yardımına Koşarız 

 

Atatürk’ün İlkesini İzleriz 

Güzelliye Layık Olan Bizleriz 

Şefkatliyiz Merhameti Gözleriz 

Gönlü Kaddar Vicdansıza Şaşarız 

 

Kökten Damar Damar Kanımız Aynı 

Cesetimiz Aynı Canımız Aynı 

Doğru Düşüncede Yanımız Aynı 

İstedik mi Biz Ulusca Coşarız 

 

Kazaklının Âlem Duysun Ününü 

Denemesin Kimse Türk’ün Gücünü 

Dokunandan Ağır Alır Öcünü 

Şahlandık mı Bendimizi Aşarız 

   

                              

NEYE YARAR 

Dikenlerin arasında 

Gülün varsa neye yarar 

Durnaları ötüşmeyen 

Gölün varsa neye yarar 

 

Gözüm yok dünya tacında 

Gel insan ol amacında 

Sevgilerin sonucunda 

Zulüm varsa neye yarar 

 

Nicesi var adı galan 

Bu Kazım’da olur yalan 

Harun gibi malı olan 

Ölüm varsa neye yarar 

 

OLMASA 

Her bülbülün bir gülü var 

Ortada har olmasa 

İki gönül bir olar mı 

Ortak garar olmasa 

 

Mahlukanadan yığılsa 

Cümle millet ne eki var 

Düşmanı mağlup edemez 

Başta Serdar olmasa 

 

HATA MENDE GÜNAH MENDE SUÇ 

KİMDE 

Eğer seni senin kadar sevdimse 

Hata mende günah bende suç kimde 

Gece gündüz hayalimde gezdinse 

Hata mende günah bende suç kimde 

 

Bir derdimi bir bakışlan yüz ettin 

Gizli sevdim elaleme söz ettin 

Cilve yaptın naz eyledin,göz ettin 

Hata mende günah bende suç kimde 

 

Ruhum sarhoş beden cellada sandım 

Sevda için bağrıma taş basandım 

Bıktım doydum ben hayattan usandım 

Hata mende günah bende suç kimde 

 

Yar peşinde geze geze yoruldum 
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Bağrı taşa acep nerden vuruldum 

Talih yığval kaderime darıldım 

Hata mende günah bende suç kimde 

 

Dar gününde ahvalına erdimse 

Gül besleyip yollarına serdimse 

Kazaklı der ona meyil verdimse 

Hata mende günah bende suç kimde 
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ÂŞIK KEMAL DEVRANİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                   Nurullah Altındağ∗∗∗∗ 

Özet 
Bu makalede Kars’lı Âşık Kemal Devrani’nin hayatı, sanatı, şiirlerinin konusu, şekli 

üzerinde durulmuş ve şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. Âşıklar sözlü kültürün temsil-   

cileridir. Kars yöresinde aşıklık geleneği günüzmüzde de sürmekte ve pek çok âşık yetiş-

mektedir. Bu âşıklarımızdan Kemal Devrani’nin sanatından ve şiirlerinden yola çıkarak 

âşıklık geleneği içerisindeki çalışmaları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kağızmanlı Âşık, Âşık Kemal Devrani, Kemal Devrani 

1. Hayatı 
 

Âşık Kemal Devrani 1939 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinin Taşburun (Karavenk) 

köyünde doğmuştur. Babasının adı Paşa annesinin adı Hanım ‘dır. Ailenin üç çocuğundan en 

büyüğüdür. Çocukluk dönemini köyünde geçirmiştir. İlkokul mezunudur. Askerliğini 

Jandarma olarak acemi birliğini Kütahya’da usta birliğini Malatya’da yapmıştır.  Âşık Kemal 

Devrani üç kez evlenmiştir. Birinci eşi Şamılar köyünden Fazile Hanım’dır. Fazile Hanım’dan 

Cemal, Adalet, adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Fazile Hanım 1964 yılında vefat etmiştir. 

İkinci eşi Temaşa Hanım’dır. Temaşa Hanım Kars’ın Susuz ilçesinin Porsuklu köyünden olup 

amcasının kızıdır. Bu eşinden Ayten ve Neriman adında iki kızı olmuştur. Temaşa Hanım’dan 

boşanma yoluyla ayrılmıştır.  Üçüncü eşi Gülten Hanım’dır. Gülten Hanım Kars’ın Kağızman 

ilçesinin Şahindere Mahallesindendir. Gülten Hanım’dan Cevdet, Canan ve Ozan adında üç 

çocuğu olmuştur. Âşık üç hanımından olma yedi çocuk babasıdır. 

Çocuk yaşlarda saz çalmayı, türkü söylemeyi öğrenen Kemal mahlas olarak Devrani 

mahlasını benimsemiştir. Kemal Devrani’nin soyadı Arpaçay’dır. Kemal Devrani’de âşıklık 
                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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genç yaşlarda başlamıştır. Saz çalmayı bizzat kendi gayretleriyle öğrenmiş bu konuda usta 

desteği almamıştır. Önceden çalışmaları olsa da onda âşıklık askerlik yıllarından sonra yavaş 

yavaş belirmeye başlamıştır.(1961) Kemal Devrani yoksulluklar içinde kıvranmış, acılar 

çekmiş, gurbetler gezmiştir. Onun yaşamış olduğu bu günler sanatını derinden etkilemiş 

âşıklığa başlamasında önemli rol oynamıştır. Âşığın şiirlerine yaşadığı bu günler yansımıştır. 

Âşıklığı kazanç yolu olarak seçen âşık Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve 

İsviçre gibi ülkelere gitmiş sanatını icra etmiştir. Mesleği gereği birçok ülke gezmiş,  gittiği 

bu ülkelerde hem farklı kültürleri görmüş hem de bizim kültürümüzü buralarda göstermiştir. 

Maddi sıkıntılar yüzünden ve o dönemde buralarda âşıklığın rağbet görmesinden ötürü  kısa 

dönemlerle gidip gelmeler yapmıştır. Gittiği bu ülkeler onun ufkunu genişletmiş, dünya 

görüşünü değiştirmiş ve maddi kazanç sağlamasına yardımcı olmuştur. 

Kemal Devrani de karamsar bir dünya görüşü vardır. Onda yaşanılan zamanın düzen-

sizliğine ve talihsizliklere sitem etme,  haksızlıklardan yakınma söz konusudur. 

Kemal Devrani âşıklık dışında esnaflık yapmıştır. Bilardo solanu ve lokanta 

işletmiştir. Kendi şiirlerini çalıp okuduğu 17 plak ve 6 kaset yapmıştır. Ayrıca özel kasetler 

doldurmuş ve Televizyon programlarına katılmıştır.  

1975 Konya Âşıklar Bayramı atışma dalında yine 1976 Konya Âşıklar Bayramı atışma 

dalında birincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Kemal Devrani Atatürk’ün, 100. doğum 

yıldönümü münasebeti ile TRT’nin düzenlediği Atatürk Destanı Yarışması’nda ikincilik 

almıştır. 

Şiirleri, Tercüman İnci ekinde , Nokta , Nergiz ve Kağızman’ın Sesi gazetelerinde , 

Nurettin Temel’in Kağızman’lı Halk Şâirleri ve Âşıkları adlı kitabında , Sait Küçük’ün 

Kağızman’a  Ismarladım Nar Gele kitabında ve çeşitli yayın organlarında yayımlanmıştır. 

Âşık Kemal Devrani’nin ustaları Posoflu Müdami ile Kağızman’lı İbrahim Erdemi’dir. 

Erdemi’den Yaralı Mahmut, Şeyh Senani , Kurbani, ile Perizat , Köroğlu kollarından Hasan 

Paşa , Demircioğlu, Mustafa Bey adlı hikayeleri öğrenerek meclislerde anlatmıştır. 

Âşık Kemal Devrani, Cesim Kırıktaş, Mustafa Kırıktaş, ve kendi oğlu Ozan Arpaçay’a 

ustalık ederek yetiştirmiştir. Kültür Bakanlığı MİFAD’a kayıtlı Âşık Kemal Devrani irticalen 

söyleme yeteneğine sahip olduğu için birçok âşıkla atışmalar yapmıştır. Bu âşıklardan 

bazılarının adları Yalçın Karataş, Yaşar Nurhani, Rıfat Orhani, Seyfi Zindani, Enver Gürkani, 
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Hüseyin Tellioğlu, Sadık Miskini, Küçük Ozan, Âşık Nubar, Nuri Merami, Mennami, Senani, 

Ali Balta , Ataşoğlu’dur. 

Âşık Kemal Devrani yaşının ilerlemesine rağmen sanatını halen devam ettirmekte ve 

çalışmalar içerisindedir. Emekli olmuştur ve yaşamını Ankara’da devam ettirmektedir. 

2. Sanatı 
 

Âşık Kemal Devrani, kalem ve saz şairlerinin diyârı olan Kağızman’da doğarak Yusuf 

Sezai, Cemal Hoca, Hıfzı gibi ustalarının şiirlerini okuyarak büyümüştür. İbrahim Erdemi gibi 

halk hikayecisi, ehli dil ve şâir olan bir ustaya çıraklık etmiş, Kağızman’ın tabii güzelliği ile 

duygulanmış bir aşıktır. Kemal Devrani  çok sıkıntılar çekmiş, yoksulluklar içinde kıvranmış , 

acılar yaşamış ve gurbetler gezmiştir. Yaşadığı bütün bu zorluklar onun sanatına etki etmiş, 

şiirlerine yansımış, ilham kaynağı olmuştur. 

Ne suçum günahım var idi bilmem 

Birgün beni güldürmedi yaradan 

Farzmıydı ki benim dünyaya gelmem  

  Neden beni öldürmedin yaradan 

 

  Böyle boynu bükük koydun ortada 

Herkes güler oynar zevki sefada 

Bahtı kara bir benmiyim dünyada 

Bana murat aldırmadın yaradan 

Âşık bu dizelerinde yaşadıklarını sitemli sözlerle dile getirmiştir. Âşıklık geleneğinde 

rüya görme ve bade içme olayının önemli bir yeri vardır. Kemal Devrani de bade olayı 

gerçekleşmemiştir. Âşıklık geleneğinde rüyanın önemini vurgulayarak rüyaların âşıklıkta 

büyük ilham kaynağı olduğuna değinmiştir. Kemal Devrani rüyayla ilgili ‘’rüyanda bir güzele 

aşık olursun bunu da şiire yansıtırsın’’ diyerek kendisinin de rüyalardan ilham alarak şiirler 

yazdığını açıkca vurgulamaktadır. 
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Kemal Devrani usta- çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş bir aşıktır. Ona Posoflu Müdami, 

Üzeyir Pinhani, Kağızmanlı Müdami ustalık etmiştir. Ustalarının onun hayatında ve sanatında 

çok önemli yeri olduğunu dile getirmektedir. Kemal Devrani ustası İbrahim Erdemi için “ O 

çok önemli bir halk hikâyecisidir. Saz çalmayı bilmezdi. 25 tane hikâye bilirdi ezberinde. Bu 

hikâyelerin her birinde yaklaşık 300 mısralık türkü vardı. Meclisi dinlettirme yönü çok 

güçlüydü. Karşısındakiler onu bir kuzu sessizliğinde dinlerdi ’’ demiştir. Posoflu Müdami için 

ise ‘’Benim üzerimde çok büyük emekleri vardır. Büyük bir âşıktı söz söyleme yeteneği çok 

güçlüydü sözü istediği gibi şekillendirirdi. Sözle satranç oynar gibi oynardı. Arapça ve Farsça 

bilirdi. Mecliste söz söyleme ve dinlettirme yönü çok güçlüydü, etkileyici bir söylemi vardı. 

Benim âşıklık hayatımın şekillenmesinde çok önemli bir yeri vardır.’’ 

Âşık Kemal Devrani ustalarıyla ilgili bunları söylerken âşıklık geleneğinde usta-çırak 

ilişkisinin önemini ve kendisininde bu yolda âşıklık mesleğini geliştirdiğini görüyoruz. Kemal 

Devrani kendisi de çırak yetiştirmiş bir aşıktır. O çırak yetiştirmekle ilgili                                 

“Çırak yetiştiriyorum demekle olmaz onunla ilgileneceksin, başında duracak her konuda yol 

göstereceksin” demiştir. Kendisine çırak olarak seçtiği kişilerde ise aradığı özellikleri şöyle 

dile getirmiştir.”Ben çırak seçerken söze yatkınlığı var mı, merak çok önemlidir. Bu konuda 

merakı var mı bunlara bakarım. Söze, saza yatkınlığı varsa onda bu ışığı görürsem onu 

yetiştiririm, yardımcı olurum” demiştir. 

Kemal Devrani saz çalmayı kendisi öğrenmiştir. Bu konuda usta desteği almamıştır. 

Sazın âşıklık geleneğinde çok önemli bir yeri olduğunu söylerken, saz olmazsa aşıklığın ol-

mayacağını dile getirmiştir. Âşıklığın sembolü sazdır. Saz sözle birleşerek âşıklığı 

tamamlayan bir öğe olur. Kemal Devrani Kalem Şairleriyle ilgili olarak onları sevdiğini ve 

onlara saygı duyduğunu belirtmiştir. 

Âşık Kemal Devrani Yunus Emre, Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal 

gibi büyük halk şairlerinin şiirlerini okuduğunu ve onlardan etkilendiğini belirtmiştir. 

3. Mahlası 
 

Kemal Devrani ‘’Devrani’’ mahlasını kullanmıştır. Ona bu mahlası ustası Müdami 

vermiştir. Şiirlerinin hemen hemen hepsinde bu mahlası kullanmıştır. Mahlasla ilgili olarak 

mahlasın âşıklıkta olması gerektiğini âşıklığa geçişte çok önemli olduğunu belirtmektedir. 
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Kemal Devrani der sensin hayırsız 

Sen mi yalancısın ben mi vefasız 

Sen orda huzursuz ben burada mutsuz 

Vakit çok geç pişman olduk sevdiğim 

 

4. Şiirleri 
 

Kemal Devrani şiirlerini halk edebiyatının ölçülerini esas alarak yazmıştır.   Divan 

edebiyatının ölçülerinden pek fazla yararlanmamıştır. Âşıklarımızın Divani olarak işledikleri 

onbeş heceli divanlarının dışında bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hemen 

hemen hepsinde başlık kullanmıştır. Şiirlerinde düz yazı şeklinde açıklamaları yok denecek 

kadar azdır. Şiirlerini genellikle nazımla söylemiştir. Şiirlerinde ki heceler yedili, sekizli, on 

birli beşli ve on beşli hecelerden ibarettir. 

Kemal Devrani aşık tarzı şiir geleneğine bağlı olarak şiirlerinde kafiye ve redif ustaca 

kullanılmıştır. Devrik cümleleri çok azdır. Akıcı bir üsluba sahiptir. Şiirlerinde açık ve sade 

bir dil kullanmıştır. Şiirleri; geneli Türkçe sözcüklerle kurulu olup sade anlaşılır bir dile 

sahiptir.  Ayrıca şiirlerinin çoğunu abab- cccb- dddb kafiye örgüsünde, koşma nazım şekliyle 

yazmaktadır. Arapça ve Farsça sözcüklere hemen hemen hiç yer verilmemiştir. 

Kemal Devrani’nin şiirleri genellikle; 3,4,5,6,8,9,10 dörtlükten oluşur. Daha çok 3,4,  

5,6,8 dörtlükten oluşan şiirler ağırlıktadır. 

Aşığın üslubunda yetiştiği sosyal çevre ve kültürünün özelliklerini görmekteyiz. 

Mahalli sözcüklere şiirlerin de pek rastlamamaktayız. Şiirlerini genellikle koşma, koçaklama, 

güzelleme gibi nazım şekillerinde yazmıştır. 

Âşık Kemal Devrani âşık tarzı şiir geleneğine uyarak bütün şiirlerinde mahlasını söy- 

lemiştir. Devrani’nin şiirlerinde genellikle beşeri aşk işlenmiştir. Bunun dışında öğretici 

mahiyette topluma nasihatler ve dini söylemlerden oluşan şiirleri de vardır.                                                      

Az konuşur çok dinlerim irfânı  

Sözünden anlarım arif insanı 
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Hiç konuşmam gelmeyince zamanı 

Zamansız konuşmam büyük suç olur 

diyerek hem kendi mizacını belirler hem de konuşmanın yeri geldiği zaman yapılmasını 

öğütler. 

Âşıklık geleneğinde yer alan önemli bir dalda Atışma ve Yazışmalardır. Devrani’ de 

bir çok aşıkla yazışmalar ve atışmalar yapmıştır. Mektup aracılığı ile şiir muhabbetlerinde 

bulunmuştur. Bu dalda da kullandığı ölçü yine hece veznidir. Sekizli ve on birli hecelerden 

oluşan atışmaları ve yazışmaları vardır. 

Âşık Kemal Devrani’nin yaklaşık 500 kadar şiiri bulunmaktadır. Bu şiirlerini değişik 

şekil ve türlerde yazmıştır. Devrani hemen hemen her türde yazmıştır. Usta malı şiirleri çok 

az kullanmıştır. Onun bu konuyla ilgili görüşü şöyledir.   

“Âşık kendisini geliştirmelidir. Kendine özgü şiirler yazmalıdır. Kendi şiirleri 

olmadan âşıklık olmaz. Eline saz alıp usta malı iki tane şiir söylemeyle ben âşığım 

diyemezsin. Âşıklığın devamı için bu çok önemlidir, kendin şiirler yazarak bu sanata katkıda 

bulunacaksın. Günümüz de âşıklık artık eskisi gibi değildir. Âşıklık artık bitmekte ben 

katıldığım toplantılarda ve çıktığım televizyon programlarında bunları dile getiriyorum devlet 

büyüklerine sesleniyorum âşıklık yaşatılmalıdır.” demiştir.                                                                                                                    

Çevresindeki birilerinin ölümünden duyulan üzüntü ya da derin acı meydana getiren 

olayları anlatan şiirlere ağıt denir. Devrani’nin 11’li hece ölçüsüyle söylenmiş                                     

‘’ Dönmedi Oğul’’  adlı ağıtı şöyledir.                                                                                                                                                              

Büyüttüm besledim gitti askere 

Bekledim yolunu dönmedi oğul  

Göz gezdirdim gelen otobüslere                                                                

Kapılar açıldı inmedi oğul 

 

Yolun bekliyor garip anası 

Gelinimin yakılıyor kınası 
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Gece boyu bizim evin lambası 

Geleceksin diye sönmedi oğul 

Âşık edebiyatı nazım şekillerinden biri de divan’dır. Aruzun failatün / failatün/ 

failatün/ failün kalıbıyla söylenmiş şiirlerdir. Bu tür halk şairlerinin divan şairlerine 

özenmesinden oluşmuştur. Bazı divanlar aruz ölçüsüyle yazılmış olmasına rağmen 15’li ve 

16’lı hece ölçüsüne de uymaktadır. Âşık Kemal Devrani de divan yazmış âşıklardandır. Onun 

15’li heceyle yazdığı divan tarzında şiiri şöyledir. 

Öyle bir sevdaya düştüm kavuşmak mümkün değil 

Kahrolası bu dünyada buluşmak mümkün değil 

Yıllar oldu vefasız o nazlı yâra küskünüm 

Aramızda sahte dostlar barışmak mümkün değil 

 

Kalbimin sahibi odur başkasına veremem 

Çekti gitti uzaklara yıllar oldu göremem 

Kaderim böyle istedi bir murada eremem 

Mukadderetin işine karışmak mümkün değil 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

Âşık Kemal Devrani şiirlerinde her türlü konuya değinmiştir. Onun şiirlerinde aşk, 

özlem, hasret, gurbet, kader, fakirlik, sitem, tabiat, vatan ve millet sevgisi, Atatürk sevgisi ve 

dini inançlar işlemiş olduğu konuların bazılarıdır. 

Kemal Devrani konu için şunları söylemiştir. “Âşık etkilendiği her şeyden söz 

yazabilir. İlhamın ne zaman nerede geleceği belli olmaz. Gece gündüz her an gelebilir. Beni 

karamsar bir âşık olarak nitelendirirler. Bana göre de Anadolu âşığı karamsardır.” demiştir. 
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Âşık Devrani şiirlerinde daha çok gurbet, haksızlık, yoksulluk gibi temaların üzerinde 

durmuştur. Onun yaşadığı yoksulluk günleri, çektiği acılar bu konuların şiirlerinde 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Yurt dışına gittiği dönemlerde oradaki hemşerilerinin 

yaşamlarını gözlemleyerek onların ezildiğini şiirlerinde dile getirmiştir. Yine gurbet teması 

onun şiirlerinde sık sık geçmektedir. 

Kemal Devrani’ nin şiirlerinde kader, baht, alınyazısı, geniş bir yer tutar. Kader sanki 

onu takip eder, izini sürer, yakasını bırakmaz. 

Kader avcı gibi düştü peşim 

Nişan aldı bir ok vurdu döşüme 

Gidemedim yarenime eşime 

Kavuşmadım nazlı yare görmedim 

Âşık Devrani kaderin kendisini ezdiğini, hırpaladığını, ona yenik düştüğünü, kaderin 

daima kendisinden önde gittiğini belirtirken kadere karşı boynu bükük ve çaresizdir.                     

Kemal Devrani Bektaşiliğin ilkeleri sayılan  “Eline diline beline hakim ol.” sözünden yola 

çıkarak diyor ki : 

Veziri anında rezil edende 

Çobanı yerinde vezir edende 

İnsanı her şeyi hazır edende 

Biri eldir biri beldir biri dil 

diyerek topluma öğütler verir. Onun şiirlerinde nasihat geniş yer tutar. Yine başka bir şiirinde 

içki içenlere şöyle seslenir. 

İçki içeninde bir kararı var 

Fazla kaçırmanın ne yararı var 

Normali aştın mı fazlası zarar 

Rezil olup kalacaksan hiç içme  

Tabiatın eşsiz güzelliklerinden ve zenginliklerinden olan ormanlarımız için : 
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Ormanı yakan utansın 

Işığım orman değil mi? 

Kim ister kapı kapansın 

Eşiğim orman değil mi? 

diyerek ormanın çok değerli olduğunu belirtir hem de onu korumamız gerektiğini öğütler. 

Bülbül ötüyor 

Güller bitiyor 

Hasret yetiyor 

Gel gülüm gülüm 

dizelerinde tabiatın iki güzel varlığı gül ile bülbülü buluşturuyor ve can ile cananın hasretini 

dile getiriyor. 

Kemal Devrani aşık olduğu güzelin aşkı yüzünden yanıp tutuştuktan sonra ondan ayrı 

kalmayı istemez. Bunu da şu dizelerinde dile getirdiği gibi sevdiğinin aşkından kül olur tozar.    

Seven insan ayrılır mı yarinden                               

Yaşanır mı insan ölür kahrından 

Ömür binasının her bir yanından 

Her gün sabah bir taş söktüm sevdiğim 

Birçok halk şairinde olduğu gibi Kemal Devrani’nin şiirlerinde Tasavvuf şiirini bula-

mayız. Ancak onun dizelerinde ifade ettiği gibi : 

En ilkin Allah’ı sonra doğruyu 

Yemin ederim ki yalanı sevmem 

ifadesiyle Allah’ın varlığına, birliğine gönülden bağlı olduğu görülmektedir. Yazdığı 

muamma’da : 

Kaç gün sürdü ne gün kurdu dünyayı 
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Kim buyurdu kime verdi fetvayı 

Emir vaki kime kıldı davayı 

Bir ağaçta beş elmada gözüm var 

diyerek yaradan Allah’ın mucizelerini ve emirlerini sıralamaktadır. 

Âşık Devrani, vatanına, milletine büyük bir aşkla bağlıdır. Bunu da şu mısralarla dile 

getirmektedir. 

Gölge de yatmanın ne yararı var 

Tarlada çiftçi ol pazarda tüccar 

Taş eksen gül verir bizim topraklar 

Bu cennet misali vatanı düşün      

Kemal Devrani Atatürk için sevgisini de şu mısralara döküyor: 

Yüzyıl oldu kalbimizde yaşıyor 

Dünyaya örnek ol atanı düşün 

Sabah doğan güneş akşam aşıyor 

Karanlığa ışık tutanı düşün 

 

Hiç yoktan var etti kurdu bir ordu 

Vermedi düşmana aldı bu yurdu 

Zor şartlar altında Cum’riyet kurdu 

Çok şükür bu güne bu anı düşün                                                     

Âşık Kemal Devrani yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konserlere katılmış, Avrupa ‘da 

çalışan vatandaşlarımızın durumlarını, sıkıntılarını, çektikleri acıları şiirlerinde yer yer 

işlemiştir. Ayrıca gurbetçiler için nasihatlı dizeler yazar. 

Avrupa’da olanların 
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Türlü türlü yarası var 

Duam sen den bu yaradan  

Cümlesini kurtar buradan  

Kemal Devrani sonradan 

Yolu bekler yavrusu var 

     

Gurbetçiler için yazdığı nasihatlı dizeleri: 

Yeri yurdu satıp gitme gurbete 

İstesen de gelemezsin hemşerim 

Pişman olup dönersen memlekete 

Umduğunu bulamazsın hemşerim 

 

Sonuç 
 

Sözlü kültürü devam ettiren âşıklık geleneği Kars ilimizde büyük bir gelişme 

göstermiştir. Bu yolda önemli bir yer tutan âşıklarımızdan Âşık Kemal Devrani’nin 

hayatından, sanatından, kesitler vererek şiirlerinden örneklere yer verdik. 

Âşık Kemal Devrani genç yaşlarda başladığı bu sanata gönlünü vermiş, geleneğe 

önemli katkılarda bulunmuştur. Örneklerini de verdiğimiz gibi âşıklığın gerektirdiği unsurları 

bünyesinde toplamıştır.  

Âşıklık geleneğinde gördüğümüz gibi âşıklar sazlarını alıp diyar diyar dolaşarak 

sanatlarını farklı yerlerde icra etmişlerdir. Böylelikle sözlü kültürün gelişmesi yönünde büyük 

katkı sağlamışlardır. Âşık Kemal Devrani bu şekilde farklı çevrelerde sanatını duyurmuştur. 

Âşıklık geleneği usta-çırak ilişkisi içerisinde gelişmektedir. Kendiside bu yönde çıraklık 

dönemi geçirmiş ve çıraklar yetiştirmiştir. Sesini duyurmuş bir âşıktır. 
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Bitemeye yüz tutan âşıklık geleneği usta âşıklarımız ve onların yetiştirdiği çırakları 

sayesinde, usta-çırak ilişkisi içerisinde neslini devam ettirecektir. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

DİVANI 

Fidan oldum yar bağında salmadı bara beni 

Bülbül oldum gül dalında düşürdü zara beni 

Bu feleğin derdi ne ki uğraşır benim ile  

Mecnun gibi Leyla için saldı dağlara beni 

 

Ey muhannet seven insan ayrılır mı yarından  

Hasretine dayanılmaz insan ölür kahrından  

Çok yoruldum koşa koşa yetişemem ardından  

Bırakmadı kavuşayım sevdiğim yara beni 

 

Âşık Kemal Devrani’ yim eremedim murada  

Sahte dostlar düşman oldu engel oldu arada 

Kaptan idim gemim battı gitti derin deryada  

Sığındım şahlar şahına attı kenara beni 
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SOHBET EDERİM 

Sözünü bilenle sohbet ederim 

Anlamaza söz anlatmak güç olur 

Cahil meclisinden yiter giderim 

Kalsam bile özüm sözüm hiç olur 

 

Az konuşur çok dinlerim irfanı 

Sözünden tanırım arif insanı 

Hiç konuşmam gelmeyince zamanı 

Zamansız konuşmak büyük suç olur 

 

 

Kemal Devrani’ yim çile biter mi? 

Bülbül öter bağda kavga biter mi? 

Bu derdi çekmeye ömür yeter mi? 

Zaman gelir geçer vakit geç olur 

 

SEN OLMAYINCA   

Gözlerim seninle gördü dünyayı 

Geldi geçti gittim ömrüm havayı 

Senden öğrenmiştim aşkı sevdayı 

Ben nasıl yaşarım sen olmayınca 

 

İçimde bir sızı inceden ince  

Böylemiydim seni görmeden önce 

Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece 

Ben nasıl yaşarım sen olmayınca 

 

Ben Kağızman’dayım sen Ankara’da 

Yüce dağlar sıralanmış arada 

Nere baksam sen durusun orada 

Ben nasıl yaşarım sen olmayınca 

 

Kemal Devrani’ yim yanar tüterim  

Baykuş gibi viranede öterim  

Hasretinden hasta düştüm yatarım  

Ben nasıl yaşarım sen olmayınca 

                                                                           

KAĞIZMAN METHİYESİ   

Bir cennettir gelin görün 

Gezin bizim Kağızman’da 

Bozulmamış edep erkân  

Düzen  bizim Kağızman’ da 

 

Ortasında dere çağlar 

Gece sanki bebek ağlar 

Türlü meyve verir bağlar 

Yazın bizim Kağızman’da 

 

Yusuf, Cemal Hoca, Hıfzı 

Kulaklarda çınar sesi 

Gerçek aşkın meşalesi 

Ozan bizim Kağızman’da 

 

Alttan Aras Nehri akar 

Üst tarafı karlı dağlar 

Avcıları keklik avlar 

Güzün bizim Kağızman’da 
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Kemal Devrani yaramı 

Deşti gitti bir harami 

Ben ölürsem mezarımı 

Kazın bizim Kağızman ‘ da 

 

TELLERİM HEP DERT DOLUDUR 

Verin sazımı çalayım 

Tellerim hep dert doludur 

Ben söyleyim siz dinleyin 

Dillerim hep dert doludur 

 

Arzularım kaldı yarım  

Ziyan oldu yavrularım 

Size söyler parmaklarım 

Ellerim hep dert doludur 

 

Nasihatım olsun size 

Aldanmayın güler yüze 

Derdimi demem dertsize 

Yollarım hep dert doludur 

 

Devrani’ yim kimse bilmez 

Giden günler geri gelmez 

Kırk senedir yüzüm gülmez 

Yıllarım hep dert doludur 

 

 

                                   

BİZ HALK OZANIYIZ    

Biz halk ozanıyız halkın âşığı 

Mani söyler türkü yazarız beğim 

Kırkımız bir kaba sallar kaşığı 

Bizi hor görene kızarız beğim 

 

Bir yerde bir güzel gördüğümüzde  

Siyah saçlarını ördüğümüzde 

Ona gerçek gönül verdiğimizde 

Meteyler maniler düzeriz beğim 

 

Her nerde olursa akşam namazı 

Orada kılarız sünneti farzı 

Omuza attık mı sedefli sazı 

Köy kasaba gurbet  gezeriz beğim 

 

Kemal Devrani’ yim beni kınama 

Sahte dostlar tuz bastılar yarama 

İster sual sorun ister muamma 

Allah’ ın izniyle çözeriz beğim 

 

ÂŞIK VE SAZI 

Âşığın rehberi elinde sazı 

Hazırlar kendini çalmaya başlar 

Çözülür bilgisi birleşir sözü 

İlhamı sazından almaya başlar 

 

Âşık bir deryadır başlı başınca 

Sevdiği yârine türkü koşunca 
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Aşkın dalgaları boydan aşınca 

Bir deniz bir umman olamaya başlar 

 

Soran olmaz bu âşığın derdi ne 

Ateş düşmüş yanar vücut şehrine 

Ferhat olur su götüre şirine 

Kazmayla dağları delmeye başlar 

 

Kemal Devrani ‘yim kolay mı dile 

Bu aşkın yüzünden çekerim çile  

Gülden bir ok çıkar değer bülbüle 

Kalbinden al kanlar gelmeye başlar 
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ÂŞIK MAHMUT KARATAŞ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                               Kayhan Gök∗∗∗∗ 

 Özet 
 Bu makalede Karslı Âşık Mahmut Karataş’ın hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere 

yer verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Mahmut Karataş, âşık edebiyatının yanı sıra dini, 

tasavvufi nasihat türü şiirleriyle sesini duyurmuştur. Çalışmamızda âşığın, âşıklık geleneği 

içerisindeki yeri, üslubunun özellikleri ve şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. 

1. Hayatı 
 

 Âşık Mahmut Karataş 1961 yılında Arpaçay’ın Geçit Köyü’nde dünyaya gelmiştir. 

İlköğrenimini Geçit Köyü’nde, orta öğrenimini Arpaçay’da tamamladı. Maddi sıkıntılar 

yüzünden orta öğrenimini ikinci sınıfta terk etmiştir. İsmine “Emolar” denen bir aileye 

mensup olan âşık bu ismin verilmesini mahlas geleneğine bağlar. Babasının dedesinin adı 

Ömer’dir. Dedesinin mahlası olan “Emo” kelimesiyle bu sülaleye “Emolar” denilmiştir. 

 1977 yılında ustası Sabri Şimşekoğlu ile tanışan Âşık Mahmut Karataş bu yıldan 

itibaren sazını eline almıştır. Âşık Mahmut Karataş küçük yaşlarından beri çok büyük 

sıkıntılar yaşamıştır. Bu sıkıntıları başında maddi yetersizlikler yer almıştır. Yarım asırlık 

ömrünü âşıklığa adamıştır. O yıllarda Kars’ın en önemli ‘âşıklarından ve ustalarından biri 

Sabri Şimşekoğlu’dur. Birkaç yıl Sabri Şimşekoğlu’nun yanında eğitim aldıktan sonra 

askerlik çağrısı alan âşık, askere üç yıl tecilli gider.1983’te gitmesi gerekirken 1986’da gider. 

Askerliğe gideceği dönem âşıklığının gelişimi için çok önemli bir dönemdir. Durumu ustasına 

anlatır ve Âşık Sabri Şimşekoğlu’nun çabalarıyla üç yıl ertelenmiş olan askerliğine 1986’da 

gider. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Öğrencisi,  
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              Askerliğini tamamladıktan sonra tekrar ustasının yanına dönmüştür. Mahmut Karataş 

sevdaya tutulmuştur. Ortaokuldan beri sevdiği kız ile evlenememiştir. Bunun en önemli 

nedeni ise yoksulluktur. Sevdiği kızın ailesi çok zengindir. Aynı sülaleden ve akraba 

olmalarına rağmen Âşık Mahmut Karataş yoksul bir aile çocuğu olduğu için sevdiği kızı ona 

vermezler. Zengin bir aileye verirler. Kavuşamadığı sevdiğinin acısı yıllarca kalbinde durur. 

 Sazını eline alan Mahmut Karataş bir köye düğüne gitmiştir. Burada gördüğü, 

beğendiği bir kız vardır ancak kader oyununu bir kez daha oynar âşığa. Bu kızın ailesi de 

zengindir ve kızlarını istese de âşığa vermeyecektir. Bundan dolayı bu beğendiği kız ile 

kaçarak evlenirler. Mutlu bir evlilikleri vardır. Âşığın üçü kız; biri erkek olmak üzere dört 

tane çocuğu vardır. Bir kızı evlidir. Diğer çocukları yüksek öğrenim görmektedir. 

 1987’de Kars’tan İstanbul’a ailesi ve ustasıyla beraber göç eder. Burada da zor günler 

onu beklemektedir. Çeşitli sıkıntılara göğüs gererek âşıklığını devam ettirir. Ustası Âşık Sabri 

Şimşekoğlu ile beraber çalıp söylemeye devam ederler. İstanbul’da Sefaköy Gönül Sokakta 

ustasıyla iş birliği yaparak bir kahvehane açmaya karar verirler. Bu girişimleri başarıyla 

sonuçlanır. Artık İstanbul’da istedikleri kahvehaneyi açmışlardır. Âşıkları buraya toplayıp, 

hep beraber çalıp söylemeye başlarlar. Kurdukları kahvehaneye Yeni Beyazsaray adını 

verirler. Bu ismi aslında Sabri Şimşekoğlu vermiştir. Ona göre pek çok güzel anlamı vardır. 

Bir türküsünde bunları dile getirmektedir. 

Avrupa’da Beyaz Saray neyime  

Ben köyümü Avrupa’ya değişmem 

Vallah oy vatan oy 

 

Gönülden âşığım Kars’ın Çayı’na  

Van Gölü’nü okyanusa değişmem 

Vallah oy vatan oy 

 

Hastane önünde sallanır bayrak 

Yol ver gurbet zordur ayrılmak 
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Bir baştan bir başa akıyor ırmak 

Van Gölü’nü okyanusa değişmem  

Vallah oy vatan oy 

 1990 yılında Almanya’ya gitmeyi planlayan aşık, talihsiz olaylar yaşar. Bu tarihte 

Sabri Şimşekoğlu trafik kazası geçirerek genç yaşta vefat eder. Bu acı olay Mahmut Karataş’ı 

derinden yaralar. Kahvehanenin bütün sorumluluğunu tek başına üstlenir. Almanya’ya gitme 

planları da suya düşmüştür. Bu yıllarda ev sıkıntısı da yaşamaktadır. Çünkü kışın ortasında 

evinden çıkarılmak zorunda kalır. Bu olay onu çok etkilemiştir. Hayatın cilvesi yine bu 

yıllarda kendini gösterir. Mahmur Karataş’ın eşi rahatsızlanır. Ağır ve pahalı bir ameliyat 

geçirmesi gerekir. Âşık Mahmut Karataş varını yoğunu satar ve eşini ameliyat ettirir. Artık 

İstanbul’da durmak bile istemez. 

 Sabri Şimşekoğlu vefat ettikten sonra Âşık Mahmut Karataş Kars’a taşınır. Ustasının 

hayali gözünün önünden gitmez. 20 yıl boyunca onun anılarını devam ettirmeye çalışır. 

Kendisinin söylediğine göre hayatındaki en büyük gaye ustasının geleneğini en iyi şekilde 

temsil edebilmektir. Şu an Kars’ta bütün âşıklar için hazırlanmış ve onlara verilmiş olan 

Namık Kemal Sanat ve Kültür Evi’nin Başkanlığı’nı ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Âşıkları 

görmek isteyen, bu kültürle tanışmak isteyen Namık Kemal Sanat Evi’nin kapılarını sonuna 

kadar açmıştır. 

 Âşık Mahmut Karataş dost canlısı, sevecen, iyi yürekli bir insandır. Yaşayan bir kültür 

hazinesi; maddi olmayan en kıymetli miraslarımızdandır. 

 

2. Sanatı 
 

 Âşık Mahmut Karataş okumaya, yazmaya, ilim meclislerine küçük yaşta ilgi duymaya 

başlar. Okuldan ayrıldıktan sonra çeşitli köy işleri de yapmaya başlar. Maddi sıkıntılar 

nedeniyle okuyamaması onu derinden yaralar. Bu dönemde şiir ezberlemeye ve saza merak 

salar. On altı yaşındayken ustasını bulur. Onun yanında eğitilmek ister. Ustasının yanına 

geldiği zaman sazı yoktur. Âşık Sabri Şimşekoğlu Şahin Karaşahin adlı saz evinden Mahmut 

Karataş’a divan sazı alır. 
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 Mahmut Karataş’ı âşıklığa hazırlayan en önemli sebep sevdaya tutulmasıdır. Bir 

güzeli çok sevmiştir; fakat zenginlik-fakirlik meselesi yüzünden sevdiği kızı başkasına 

verirler. Bunu işiten Mahmut Karataş derinden yaralanır. Sazını eline alır yollara düşer. Köy 

köy, şehir şehir dolaşır. Dilinde hep sevda ve ayrılık sözcükleri; gözlerinin önünde sevdiği 

dilberin hayali vardır. Kimileri kendisine gülerek delirdiğini söyler. 

 Ama âşık yüreğinden geçenleri bir bir dile getirmekten çekinmez. Duygusal anlamda 

ve âşıklığı ile ilgili şiirlerini bu dönemde görüyoruz. 

 Rüya motifi Türk Halk Edebiyatında sıkça karşımıza çıkan bir motiftir. Genellikle 

halk hikâyelerinde yer alan bu motif bazı âşıkların hayat hikâyeler içinde de görülmektedir. 

Âşıklar âşıklığa başlamayı ya da yetişip usta âşık olmayı geleneksel bir unsur olarak 

gördükleri iki önemli yol olan usta yanında yetişme ya da badeli âşık olmaya bağlarlar. 

 Bade halk biliminde rakı, şarap, gibi alkollü içki anlamına gelmez. Şerbet, su gibi 

içilecek bir mai olduğu gibi elma, nar, ekmek, üzüm gibi herhangi bir yiyecek de olur. Hatta 

ele verilen bir saz da bade olmaktadır. Bade içme görülen rüya sonucu manevi bir değişmeye 

uğramadır. 

 Âşık edebiyatında bade içme, rüya motifi bir gelenek icabıdır. İnanışa göre âşık olmak 

için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka “pir” elinden bade içmek gerekir. Âşık 

edebiyatında rüya; kişinin şiir söyleme yeteneği kazanmasında, dini bilgiler ile ledün ilimler 

öğrenmesinde, kişinin âşıklık özellikleri kazanmasında önemli etkendir. Rüya genellikle 

çocukluk ve gençlik çağında görülür. Badeli âşıklardan Ferahi 12 yaşında; Musa Merdanoğlu 

13 yaşında rüya görüp bade içmiştir. 

 Âşık Mahmut Karataş bade içmemiştir. Bu konuda önemli görüşler bildirir. “Bade 

diye bir şey şu anda kabul edilmiyor. Benden önceki kuşaklarda kabul edilebilir. Ama âşıklık 

bir yetenektir. Saza, söze yatkın olmayan insanlar âşıklık yapamazlar. Âşıklık Allah 

vergisidir. Bir ilhamdır. Bir insanın bade içebilmesi için çok temiz kalpli olması gerekir. Hz. 

Muhammed’in, diğer peygamberlerin, erenleri, ermişlerin, dervişlerin bir insana görünmesi 

demek o insanın temiz kalpli ve iyi ruhlu olması demektir. Bundan onlarca yıl önce devir bu 

kadar bozulmamıştı, insanlar kötülük nedir bilmezlerdi. Eskiden insanlar cinlerden korkardı; 

şimdi ise cinler insanlardan korkuyor. Bu kadar kötülüğün içinde kalp gözü açık olarak 

dünyaya gelmek ve yetişmek çok zor. O yüzden yakın zamanda badeli âşık örneklerini 

bulmak çok zordur. İnsanlarda her türlü kötülük başlamış. Pir bu tür insanlara yaklaşmaz. 
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Yaklaşması mümkün değildir. Örneğin kalp gözü açık olan insan kapalı kapılar ardına 

saklanan herhangi bir şeyin ne olduğu sorulunca ne olduğunu bilir. Summani, Âşık Şenlik 

böyle âşıklardandır. Badeli insanların kalp gözü açıktır. Örneğin; Summani çoğu şeyi bilirdi, 

kalp gözü açıktı. Bir âşık ne ne biliyorsa odur. Onun ötesinde bir şey yoktur. Onun bunun 

sözünü çalmak, taklit yapmak âşıklıktan çok uzak şeyler olmalıdır.” diyen âşık taklitçiliğe de 

karşı olduğunu bildirmektedir. 

 Âşık Mahmut Karataş, dini tasavvufi Türk halk şiirleri de söylemiştir. Fakat bu şiirleri 

yıllar önce kayda alınmadığından unutulup gitmiştir. Âşık, bu durumdan da yakınmaktadır. 

 “İnsan hafızası çoğu şeyi bazen kaldıramıyor. Yaşın ilerlemesi de en büyük 

etkenlerden biri yıllar önce pek çok şiir söyledim fakat şu an hafızamda değil. Âşıkların 

söyledikleri kayda alınmazsa silinir gider. Pek çok kültürel değer bu şekilde yitip, 

gitmektedir.” 

 Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Ehlibeyt ve Kerbela şehitlerine büyük sevgi ve 

saygısı vardır. Ancak tasavvufi konularda şiir söyleme konusunda bir adım geri çekildiğini 

söylemekte ve bunun nedenlerini bir bir anlatmaktadır “Eserlerim genel olarak sevda ve 

yoksulluk üzerine kurulmuştur. Güncel yaşam da önemli yer tutmaktadır. Gönül bağı çok 

önemlidir. Tasavvufa günümüzde çok fazla ilgi görmemektedir. Daha doğrusu tasavvufi 

konular. Gençler beni dinlemiyorlar. Tasavvufla ilgili bir şey söyledim mi anlamıyorlar. Bu 

nedenle gönül ve sevda ile ilgili şeyler söylerim.”diyen âşık şimdiki yozlaşmışlığa da parmak 

basmadan geçemiyor. 

  “Şimdilerde gençlikte saygı denen şey kalmamış. Böyle bir çağdan pek bir şey 

beklenemez. Medeniyet Avrupa’da değildir.”diyerek örften, adetten uzaklaşan, yozlaşan 

gençliği eleştirmektedir. 

 Âşık edebiyatında geleneğe bağlılık en önemli unsurlardan biridir. Usta âşık saza ve 

söze yeteneği olan bir genci kendine çırak edinir, yanında gezdirir, bulunduğu saz ve söz 

ortamlarına onu da sokar. Uzun yıllar ustasına hizmet eden genç âşık olgunlaşınca ustasının 

izni ile çalıp söylemeye, kendisine uygun görülen bir mahlasla kendi sanatını icra etmeye 

çalışır. Hayatı boyunca da ustasını unutmaz, onu anmadan kendi deyişlerini söylemez, 

ustasını unutturmayıp ustasının eserlerinin yaşamasını sağlar.(Yardımcı 2004:219) 

 Âşıklıkla ilgili ilk ve en önemli çalışmayı M.Fuat Köprülü’nün yaptığını görmekteyiz. 

Köprülü’ye göre âşıkların yetiştiği çevreyi bilmeden bu sahaya ait etraflı bilgi elde edilemez. 
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Bundan dolayı âşıkları, dolayısıyla âşık edebiyatını ortaya çıkaran çevreyi öğrenmek gerekir. 

Bu fikirden hareket edince Köprülü âşıkların yetiştiği çevreyi ikiye ayırır:1.Şehir muhitinde 

âşıklar 2. Köy ve aşiret çevrelerinde âşıklar. 

 Şehir muhitinde yetişen âşıklar hakkında bilgi verirken Köprülü şöyle der: “Başka 

esnaf teşekküllerinde olduğu gibi, Âşıklar teşkilâtında da çıraklıktan başlayarak âşık oluncaya 

kadar geçirilmesi icap eden birçok dereceler vardı. Bilhassa, büyük şöhretli âşıkların 

etrafında, saz şairliğine meraklı, isti’datlı birçok gençler çırak olarak toplanırlar. Üstattan 

mahlas-yani şiirlerinde kullanacakları ad- alırlar, âşık olmak için zaruri olan edebi ve mesleki 

terbiyeyi gördükten sonra fasıl’lara girmeye başlarlar, memleket içinde uzun seyahatlere çıkar 

nihayet âşık olurlardı.” 

 Âşıklık geleneği içerisinde çok önemli bir yeri olan usta-çırak ilişkilerini incelemek bu 

geleneğin nasıl oluştuğunu, âşıklık geleneği üzerinde ne gibi etkilere sahip olduğunu 

araştırmak hiç şüphesiz konu ile ilgili yapılacak olan diğer çalışmalara da önemli katkılar 

sağlayacaktır.Yüzyıllardır devam eden usta-çırak ilişkisi; âşıklık geleneğine estetik bir boyut 

kazandırmış, âşıklık geleneğinin icaplarını nesilden nesile taşıyan bir köprü vazifesi görmüş 

ve böylece de geleneğin geçmişten geleceğe devamlılığını sağlamıştır.(Özkaya-Âlin: 2010,15) 

 Kars yöresi aşıklarının çıraklığa başlama sebepleri için şu unsurları belirtmek 

mümkündür: 

1. Aile Büyüklerinden Tevarüs Etmeyle Âşıklığa Yönelme   

 Kars yöresi âşıklarında, âşıklığa başlamanın, yönelmenin en önemli sebeplerinden biri 

âşık adayının ailesinde bu geleneğin temsilcisi bir âşığın olmasıdır. Âşık adayı ya babasının 

yakın bir akrabasının yanında çırak olarak bulunur ve bu geleneği öğrenir. Kars yöresinde bu 

sebepten âşıklığa yönelen pek çok âşık vardır. 

2. Âşıklardan Etkilenerek Âşıklığa Yönelme 

 Kars Yöresi âşıklarının âşıklığa yönelmelerindeki önemli etkenlerden biri de bu 

âşıkların geleneğin halen canlı olarak yaşandığı bir çevre içerisinde bulunmalarıdır. Âşık 

adayı gelenek temsilcisi usta âşıkların yakınında bulunmakta, onların özellikle köy 

düğünlerindeki, köy odalarındaki meclislerini, fasıllarını takip etmekte, hatta usta âşıklara 

arkadaşlık etmekte ve seyahatlere çıkmaktadır. Böylece âşık adayı, geleneği usta âşıkların 

yakınında bulunarak, yaşayarak öğrenmekte ve âşıklığa yönelmektedir. 
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  3. Âşıklığa Yönelmede Çevredekinin Etkisi 

 Kars Yöresi âşıklarının âşıklığa yönelmelerindeki bir diğer sebep de çevrenin etkisidir. 

Çevredeki insanların teşvikleri âşık aydını bu geleneğe yönelten yardımcı bir etkendir. Âşık 

adayları, en başta seslerinin güzel oluşundan, usta âşıkların eserlerini bilmelerinden dolayı 

yakınları tarafından bu geleneğe yönlendirilirler.(Özkaya-Âlin, 2010,17) 

 Yukarıda anlattığımız gibi bu etkenlerden başka âşığı âşık olmaya yönelten daha pek 

çok etken saymak mümkündür. 

 Âşık Mahmut Karataş usta-çırak geleneği içerisinde yetişmiştir. On altı yaşındayken 

ustası olan Âşık Sabri Şimşekoğlu onu çırak olarak yanına kalır. Acemice şiir söylediği ve 

eğitim aldığı altı yıl sonunda kendini gerçek bir âşık olarak görür. Ozanı etkileyen ve 

duygulandıran en önemli olaylardan biri ustasının kendisine bir saz hediye etmesidir. İlk çırak 

olduğu zaman Mahmut Karataş’ı da yanına alır ve ona en çok sevdiği, beğendiği sazı alıp 

hediye eder. Yıllarca ustasının yanında kalan Mahmut Karataş, ondan şıklığın inceliklerini 

öğrenir. Dil ve tel eğitiminden geçer. 

 Eskiden düğünler ev sahibinin ağıllarında yapılırdı. Bunun nedeni ise ağılların çok 

büyük olması, kapalı olması, pek çok insanı içine sığdırabilmesi ve sesi yankılandırmasıdır 

 Düğünler, kutlamalar, şenlikler bu ağıllarda yapılırdı. Bu kutlamalara âşıklar da 

çağrılırdı. Âşık Mahmut Karataş da ustası ile beraber pek çok toplantılara katılmış, saz çalıp, 

türkü söylemiş ve halk hikâyeleri anlatmıştır. 

  “1977’de yanına geldim. Çıraklık eğitimim altı yıl sürdü. Çıraklık eğitimi aldıktan 

sonra 1985’te Sabri Şimşekoğlu’ndan dersler alarak ve kendi başıma düğünlere gitmeye 

başladım, halk hikâyeleri anlatmaya başladım. O günden bu güne kadar bu sanatı yılmadan 

bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek için tüm çabalarımla yaşatmaya çalışıyorum.” 

 Âşık Sabri Şimşekoğlu Kars’ın en ünlü ozanlarından biridir. Yedi tane çırağı olan 

Sabri Şimşekoğlu’nun çırakları şunlardır: Turan ARABOĞLU,  Atalay ASLAN,  Terhan 

İNAN, Zabit ŞİMŞEK, Mustafa ASLAN, Sırrı DENİZ, Mahmut KARATAŞ. 

 Usta-çırak geleneğinde çıraklar zincirinin son halkalarından olan Âşık Mahmut 

Karataş, geleneğe sımsıkı bağlı bir ozanımızdır. Ömrünü sanatına ve ustasının anılarına 

adamıştır. Âşıklık geleneğinin sürmesi için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ancak âşık bu 

konuda da çok dertlidir. Maddi sıkıntılar yaşamıştır ve yaşamaktadır. Âşıklığı tek bir meslek 
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ve sanat dalı olarak yürütmek istediğini; ama yaşam şartlarının buna müsaade etmediğini 

söylemektedir. Âşığın bu konudaki tereddütlerini tedirginlikle dile getirdiğini görmekteyiz. 

  “Ben yazın inşaat işçiliği yapıyorum, boyacılık yapıyorum. Bir baba olarak 

çocuklarımın ihtiyaçlarını temin etmek zorundayım. Ancak başka işlerle uğraşınca saz 

çalmaya, şiir ve türkü söylemeye fazla vakit bulamıyorum. Bugün âşıklık geleneği bitmeye 

yüz tutmuş halde. Âşıklar artık kendilerine çırak bulmakta çok zorlanmaktadırlar. Çünkü 

bizim halimizi görünce yetenekleri olsa bile geri çekiliyorlar. Bu nedenle korkmaya da hakları 

var. Devlet bir güvence ya da maaş temin etmezse son çıraklar ve bizler de âşıklık geleneğinin 

son temsilcileri olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu konuda devletimiz duyarlı olmalıdır. Yoksa 

kültürel değerlerimiz ve bir miras olan âşıklık geleneğimiz sönüp, gidecektir. Âşıklık geleneği 

bitmeye yüz tutmuşken BM’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa programıyla 

canlandırılmaya çalışılıyor. Âşıklığa artık soğuk bakılıyor. Çok üzücü olan da âşıklık 

geleneğinin temel taşı Kars olduğu halde Kars halkı bu konuda çok duyarsızdır. Kendi örfüne, 

âdetine soğuk bakmaktadır. 

 Çok yerde âşıklığa yer verildi. Bu kişiler âşıkları gündeme getirmediler. Sadece 

sayfalarda kaldı. Âşıkların canlanması için maddi-manevi destek olunması gerekir. 

Reyhanî’nin bu konuda çok güzel bir dörtlüğü vardır: 

Reyhanîyim arka safa atıldım 

Altın iken bakır diye satıldım 

Sahte soru yağmuruna tutuldum 

Aksi cevap vere vere usandım 

 “Âşıklık hep arka safa atıldı. Şu anda bize sahip çıkan Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 

ve Halkiyat Araştırmacısı Sayın Kürşat Öncül oldu.” 

 Âşık Mahmut Karataş, Karacaoğlan, Yaşar Reyhanî, İlhami Demir, Âşık Şenlik, Âşık 

Summani ve ustasının tüm eserlerini severek okumuştur.   

 Usta-çırak geleneği içerisinde yetişen Mahmut Karataş’ında üç tane çırağı vardır. 

Usta-çırak geleneği zincirini bize çok iyi bir şekilde göstermektedir. Çırakları: 

  1. İrfan KURAK: Âşık Mahmut Karataş 1994’te Çobanoğlu Kahvehanesi’nin 

işletmeciliğini yaptığı sırada Âşıklar Kahvesi’ne gelen İrfan Kurak, çırak olmak istediğini 
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söyler. Kime âşık olayım diye düşünür. Mahmut Karataş’a kendisine çırak olmak istediğini 

söyler.12 yıl Âşık Murat Çobanoğlu’nun yanında çıraklık yapar. Mahlası “Eyüpoğlu”dur. 

Dedesinin ismi Eyüp’tür. Bu nedenle ustası bu mahlası vermiştir. 

 2. Nevruz KARABAĞ: 1998’de kendi köyü olan Bozkale Köyü’ne giden Mahmut 

Karataş burada Nevruz Karabağ’ı çırak olarak alır yanına. Nevruz Karabağ’ın abisi Mahmut 

Karataş’ın çok yakından arkadaşıdır. Onların ricaları üzerine çırak olarak alır. 6 yıl boyunca 

Mahmut Karataş ile beraber düğünlere gider. Şu an Kars’ta ikamet etmektedir. 

 3. Ercan DENİZ: 2005 yılında Mahmut Karataş’ın bir arkadaşı Ercan Deniz’in sesinin 

çok güzel olduğunu söyler. Bunun üzerine Mahmut Karataş da onu kendisine çırak olarak alır. 

Mahmut Karataş çırağına Şahin saz evinden bir saz alır. Onu birçok köye kendi yanında 

götürür. Ercan Deniz ustasına büyük saygı duymakta ve bunu şöyle dile getirmektedir: 

  “Çıraklığa ilk başladığım zaman saz çalamıyordum. Ustam bana saz aldı. Köylere 

götürdü. Saz çalmayı şiiri ve türkü söylemeyi ustamdan öğrendim. Ona çok şey borçluyum” 

 Mahlası “Denizoğlu”dur. Soy isminden dolayı bu mahlası vermiştir. Âşık edebiyatında 

sazın çok büyük önemi vardır. Toplum âşıkla sazı özdeş görür. Sazsız aşığı âşık olarak 

düşünmez. Düğünlerde, kahvelerde, cem ayinlerinde gerçekleşen sazlı-sözlü ortamlarda 

yetişen genç kendisi de saz çalıp büyük ilgi gören âşıklara özenip saz çalmaya heveslenip saz 

öğrenir. Zaman içerisinde o da bir âşık olarak çalıp, söylemeye başar. Sazlı sözlü ortamda 

bulunan kişi usta malı şiir söyleyip çevredeki âşıklardan etkilenerek âşık olur. Kişinin 

karakterinin oluşup gelişmesinde çevre doğrudan ilgilidir. Çevrede olanlar kişide belli bir iz 

bırakır. Usta âşıkların şiirlerini ezberleyip, zaman içinde çevreden de etkilenerek yetişen 

âşıklar var. 

 Mahmut Karataş ve çırakları da sazlarını çok severler. Ancak Mahmut Karataş’ın bu 

anlamda yakındığı şey sazından sürekli ayrı kalmasıdır. Geçimini sağlayabilmek için farklı 

işlerle uğraştığından sazını eline ancak üç dört ayda bir aldığını söyler. Bu onun için çok 

üzücüdür. 

 Atışma, âşıkların dinleyenler karşısında, deyişme sırasında bir birini iğneleyici fakat 

mizah çerçevesi içinde söyleşmelerdir. Karşılaşma, âşıkların rakibine üstün gelenek için soru 

cevaplı tarzı seçmesi yahut dar ayakla onu mat etmenin yollarını aramasıdır. 
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 Âşıkların doğaçtan, karşılıklı olarak, belli bir kural çerçevesinde söyleşmelerine 

yaygın olarak atışma denmekle beraber âşık karşılaşmaları, deyişme, karşıberi, kovalama 

adları da verilmektedir. Eskiden muaşere(münazara)ya da tekellüm adları ile anılan bu şekle 

sistemli deyişler de denir. Âşıkların toplum karşısında geleneğe bağlı olarak sazlı sözlü 

uygulamalarının tümüne âşık fasılları adı verilir. Atışma, en az iki aşığın dinleyici huzurunda 

karşı karşıya gelerek, birbirlerini sazda ve sözde belli kurallar çerçevesinde denemeleri 

esasına dayanır. Atışma yapacak âşık doğaçtan şiir söyleme gücüne sahip, usta bir âşık 

olmalıdır.(Yardımcı 2004:227) 

 Uzun yıllar aşık kahvehanelerine girip, çıkan Hicabi, Kahvehaneleri halk için çok 

gerekli bulmaktadır. Kahvehaneler âşıkların yuvası olduğu gibi halkın da yuvasıdır. Yaşayan 

kütüphane, hazine olan âşıklarımızla buluşma noktası, geçmişi geleceğe aktaran ilim 

merkezleridir. Çünkü âşıklarımız bugün var olan kahvehanelerde varlıklarını, geleceklerini 

sürdürmeye çalışmaktadırlar. Şair, bunun için büyük çaba sarf edilmesi ve âşıklara ait yeni 

kahvehanelerin açılmasına olanak sunulması gerektiği görüşündedir. Aşıkları bulabileceğiniz, 

belirli adres olan kahvehaneler, onlarla birebir görüşmek, konuşmak için çok uygun 

mekanlardır. 

 On altıncı yüzyılda Klasik Türk Şairleri arasında çok büyük bir ilgi uyandıran 

Muamma ve Lügaz daha sonraları âşıklar tarafından da benimsenmiş, ustalık ve becerilerinin 

bir işareti olarak kullanılmaya başlanmış ve zaman içinde gelenek halini almıştır. Klasik Türk 

Şiirindeki muamma ve lügazlarla halk şiirindeki askı(muamma)birbirinden çok ayrı 

uygulamalardır.  

 Arapçada bilmece yani Klasik Türk Şiiri’ndeki lügaz herhangi bir şeyi gizleyen şiirdir. 

Halk Şiiri’ndeki karşılığı muamma ise bir kimsenin ya da varlığın sadece adını gizleyen şiir 

demektir. 

 Âşıkların ustalıklarını sergilemek için bir nevi söz hüneri olarak başvurdukları bir 

biçimdir. İçinde (B,P,M,V,F)dudak ve diş dudak sesleri bulunmadan söylenilen şiir demektir. 

Atışmanın en zor biçimi olup âşıkların dudakları arasına iğne koyarak yarıştıkları zor bir 

atışma türüdür. Bu atışmada âşıklar verilen bir ayak üzerine ya karşılıklı birer dörtlükle atışır 

ya da verilen bir ayak üzerine karşılıklı birer şiir söyleyerek atışırlar. 

 Âşık Mahmut Karataş lebdeğmez, atışma, hikâye anlatma, muamma gibi pek çok türde 

bilgi sahibi olan bir âşıktır. Uzun yıllar ustasının yanında eğitim aldıktan sonra bu dallarda 
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başarılı olmuştur. Lebdeğmez, atışma, hikâye anlatma ve muamma dallarında birincilikleri 

vardır. Ona göre bu türler özel bir yetenek istemektedir. Her insan bu sanatları başaramaz. 

 Âşık Mahmut Karataş pek çok halk hikâyesi bilmekle beraber kendisi de hikâye tasnifi 

yapmıştır. Bildiği birkaç hikâyenin isimleri şunlardır: Latif Şah Hikâyesi, Salman Bey 

Hikâyesi, Şeyhi Senani Hikâyesi. 

 Tasnif ettiği hikâyeler şunlardır: 

1. Rıza Bey Hikâyesi 

2. Kaçak Abdullah Hikâyesi 

3. Hacı Hüseyin Hikâyesi 

 Uzun yıllar âşık kahvehanelerine girip, çıkan Mahmut Karataş, kahvehaneleri halk için 

çok gerekli bulmaktadır. Kahvehaneler âşıkların yuvası olduğu gibi halkın da yuvasıdır. 

Yaşayan kütüphane, hazine olan âşıklarımızla buluşma noktası, geçmişi geleceğe aktaran ilim 

merkezleridir. Çünkü âşıklarımız bugün var olan kahvehanelerde varlıklarını, geleceklerini 

sürdürmeye çalışmaktadırlar. Şair bunun için büyük çaba sarf edilmesi ve âşıklara ait yeni 

kahvehanelerin açılmasına olanak sunulması gerektiği görüşündedir. Âşıkları bulabileceğiniz, 

belirli adres olan kahvehaneler, onlarla birebir görüşmek, konuşmak için çok uygun 

mekânlardır. 

 Halk hikâyesi anlatmada çok yetenekli olan Mahmut Karataş bu geleneği yıllarca 

düğünlerde ve kahvehanelerde sürdürmüştür. Kars’ın uzun kış gecelerini, anlattığı hikâyelerle 

süslemiş ve halkın gönlünde taht kurmuştur. 

 Kars’ta süren âşıklık geleneğine bağlı olarak genelde sekizli ve on birli heceyle oluşan 

dörtlüklerle kurulu şiirler yazmıştır. Yazdığı şiirlerde kalıp hatalarına, hece ve kafiye 

noksanlıklarına rastlanmamaktadır. Bu anlamda Âşık Mahmut Karataş şiirlerini çok itina 

göstererek yazmıştır. 

 Herhangi bir toplantıda veya görüşmede isteğe göre şiirlerini icra eden şair, âşık fasıl 

düzenlemelerini de bilmektedir. İnsanlarla çok rahat bir şekilde görüşme imkânı bulan 

Mahmut Karataş’ın pek çok hayranı vardır. 

 Ayak, halk şiirinde 1.Kafiye, 2..Müstezat şekliyle yazılmış kısa mısralar, anlamlarına 

gelmektedir. 
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 Âşık edebiyatında kafiye anlamında kullanılır. Âşık Mahmut Karataş için şiirde ayak, 

çok önemli bir mevzudur. Yazılan şiirlerin ayağına dikkat etmek gerekir. Çünkü yazılan 

şiirlerin anlamını belirleyen ayaklardır. Mahmut Karataş’a göre âşıklık geleneğinin yaşaması 

için âşıklar bütün yurt genelinde örgütlenmeli, Kültür Bakanlığında âşıklar için imtihan 

yapılmalı, yapılan imtihanlara göre âşıklar da belli bir gelir sahibi olabilmeli, devlete bağlı 

olarak çalışabilmelidir. Geçim şartlarının sıkıntılı olduğu Türkiye gibi bir ülkede, o imtihanı 

kazanan âşıklara devlet geçim şartlarına uygun maaş vermelidir. Hicabi, Kültür Bakanlığı’na 

veya herhangi bir derneğe bağlı değildir. Şiirlerini serbest bir şekilde, herhangi bir yere bağlı 

kalmadan oluşturmaktadır. Bu oluşum, açık ve güzel ifadelerle süslenmiştir. 

 Çırağın, ustasında hâkim olan tavır kendinde yaşadığı gibi bu eda çırağına da sirayet 

eder. Zamanla bu gelenek zinciri içinde, aynı tarzda bir âşık grubu oluşur. İşte usta-çırak 

geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar tarafından odak hüviyetindeki usta âşığa 

bağlılık duyarak, ona ait dil, üslup, ayak, ezgi konu ve anıları devam ettiren gruba âşık kolu 

denir. Mahmut Karataş hiçbir âşıklık koluna mensup değildir 

 Makam, âşıkların şiirlerini söylerken oluşturdukları ahenk ve ritimlerdir. Şiiri 

oluşturan her kelime bir besteye, ritme tekabül eder. Bu türe makam denir.  Âşık Hicabi, her 

türlü âşık makamını bilmektedir. Özellikle Kars yöresinde oluşturulan her makamın ustasıdır 

diyebiliriz. Her yörenin belli bir makamı vardır.   

 Âşık Mahmut Karataş’a göre makam çok önemli bir mevzudur. Bazı âşıklar kendi 

yazdıkları şiirleri başka âşığın oluşturduğu makam içerisine yerleştirmektedir. Âşık Mahmut 

Karataş bu duruma oldukça sert çıkmaktadır. Ona göre bu taklitçilikten ve tabiri caizse 

çalıntıdan başka bir şey değildir. 

 Âşık Mahmut Karataş Türkçeyi çok iyi kullanan ozanlarımızdan biridir. Üslubu açık, 

yalın, anlaşılırdır. Hafızasındaki şiirlerin hemen hemen hepsi kalıplı şiirlerdir. Hece ile 

yazılmamıştır 

 Âşıklıkta 5’li,8’li,11 heceli gelenek vardır. Âşık Mahmut Karataş 8’li ve 11 heceli 

şiirler yazmayı tercih etmiştir. Hepsi kalıplıdır. Redif birbirini tutmadı mı eksik ve yarım 

kalır. 
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3. Mahlası 
 

 Mahlas sözü çeşitli sözlük ve ansiklopedilerde hep birbirine yakın olarak 

tanımlanmakta; kimi kaynaklarda, örneğin; Şemseddin Sami’nin Kâmus-ı Türkî’sinde; 

“Herkesin ismine ilaveten zem olunan ikinci isim;”Tahir-ül Mevlevi’nin Edebiyat Lügati’nde; 

“Bir şairin asıl adından başka edebiyâda kullandığı isim” olarak ifade edilmektedir.(Yardımcı 

2004:182) 

 Halk edebiyatında mahlas geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Mutlaka son 

dörtlükte kullanılır. 

 Usta-çırak geleneği içerisinde yetişen âşık, herhangi bir mahlas almamıştır. Ustası ona 

bir mahlas vermemiştir. Mahlas almamasının en önemli nedeni ismini çok sevmesi ve mahlas 

olarak ismini kullanmak istemesidir. 

 Âşık Mahmut Karataş kendi çıraklarına isim verirken bunu tek başına kendi kararıyla 

yapmadığını söyler. Çırağın ailesine, halka ve çırağın kendisine danışarak ortaklaşa bir kararla 

kendi çıraklarına bu şekilde isim verdiğini ifade eder. 

                   

4. Şiirleri  
 

 Âşık Mahmut Karataş, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hemen hemen 

hepsinde başlık kullanmıştır. Başlıklar çoğunlukla redifli kelimelerden ibarettir. Mahmut 

Karataş âşık tarzı şiir geleneğine uyarak bütün şiirlerinde mahlasını söylemiştir. 

 Şiirlerinde açık, sade bir dil kullanmış, bazı kelimeleri yanlış söylemiştir. Mahalli 

kelimeleri ve ağız özellikleri şiirlerinde görmek mümkündür.(barmak, halbuysa, eleyse vb.) 

 Âşık tarzı şiir geleneğinin genel özelliğine uygun olarak yarım kafiyeye ağırlık 

vermiştir. Tam ve zengin kafiyeyi kullandığı da olmuştur. 

 Âşığın üslubunun oluşmasında yetiştiği çevrenin, karakter özelliklerinin ve kültürünün 

etkileri olduğunu görüyoruz. 
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 Âşık Mahmut Karataş’ın şiirleri genellikle; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dörtlükten oluşur. En 

çok 5, 6, 7 dörtlükten oluşan şiirleri ağırlıktadır. Mahmut Karataş şiirlerinde maddi aşka çok 

fazla yer vermiştir. 

               

5. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşık Mahmut Karataş şiirlerinde din, tasavvuf, toplumsal yergi, sosyal-kültürel 

hayattaki bozukluklar, yoksulluk, zamandan şikâyet, vatan, millet gibi konulardır. Ustasından 

gördüğü, ustasının anlattığı pek çok konuyu da kendi şiirlerinde yansıtmıştır. Ama bu 

taklitçilikten uzak bir durumdur. Yaşadığı pek çok olay onun şiirlerinin konusu olmuş 

özellikle aşk ve yoksulluk âşığın şiirlerini biçimlendirmiştir. 

 1. Yoksulluk: Âşık Mahmut Karataş küçük yaşlardan itibaren yoksulluk çekmiştir. 

Yoksulluk elinden yakınan şair bunu dörtlüklerinde dile getirmiştir: 

Yoksulluk elinden sinem yaralı  

Değme doktor bana yaram sıralı  

Bir gün yaşamadım kendim bildim bileli 

Kan kaldırır şu viran yoksulluk 

 

Yoksulluk derdini çekmeyen bilmez 

Ezelden dertliyiz yüzümüz gülmez 

Akar gözyaşlarım hiç durup, dinmez 

Bahar seli gibi zor şu yoksulluk 

 

Mahmut’un derdi dağlardan çoktur. 

Vatan dedim amma bir taşım yoktur 

Anladım sonunda düzen bozuktur 
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Yoksulluk yoksulluk zulüm yoksulluk 

Parmaklar deldiren zalim yoksulluk 

 Mahmut Karataş yukarıdaki şiirini İstanbul’dan taşınırken yazmıştır. Orada çok zorlu 

günler geçirmiştir. Yoksulluk yüzünden daima dertlidir. Bunu da sazının tellerine döker. 

Yoksulluk Âşığı mesleğine hazırlayan en önemli etkenlerden biridir. Küçük yaşlarda saz 

çalmaya başlayan âşık daha sonra hayatın zorluklarıyla karşılaşır. Geçimini sağlamak için 

inşaat işçiliği ve boyacılık gibi pek çok işte çalışır. 

        

 2. Aşk: Mahmut Karataş âşıklığında rol oynayan en önemli etkenin aşk ve sevda 

olduğunu belirtmektedir. Ortaokul çağlarında bir kıza sevdalanır. Sevdiği kız zengin 

olduğundan kızı ona vermezler. Bir gün okuldayken kızı başkasına verecekleri haberini alır. 

Okuldan kaçarak Arpaçay’a gelir. Annesine ve babasına yalvararak onları elçi gönderir. 

Ancak tüm çabalarına rağmen kızı ona vermezler. O zamanlar yeni yeni saz çalmaya başlayan 

Mahmut Karataş kararını verir ve âşık olur. İlk âşıklığa kendi köyünde gittiği bir düğünde 

türkü söylerken gerçekleşmiştir. Sevdiği kızın orda olmasına dayanamaz ve şu sözleri söyler: 

Her gün biraz daha 

Eriyorum duydun mu 

Sen sılada ben gurbette 

Çürüyorum duydun mu 

 

Gözlerimden aktı yaşlar 

Beyazlandı siyah saçlar 

Gündüz hayal gece düşler  

Görüyorum yar duydun mu 
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Ben Mahmut’u saldın aha 

Hiç yüzü gülmez bir daha  

İşimiz kaldı Allah’a 

Ölüyorum yar duydun mu 

 Bu sözleri tamamladıktan sonra orda birisi: Âşık çok mu sevda çekiyorsun? diye sorar. 

Bunun üzerine sevdiği kız ona hasretle bakar ve bu durum onun duygularını iyice yaralar 

tekrar dönüp söze başlar: 

Seni gördüm görmeyeydim zalım yar 

Âşık ettin kirpik gözüne beni 

Kendin Aslı oldun bense Kerem  

Yandırdın ateşe közüne beni 

İkrar versen o ikrarı tutaram 

Alevsiz ataşsız yanar tüterem 

Sen Leyla’ysan ben mecnun’dan beterem 

Gezdirdin çöllerde izine beni 

 

Böyle miydi sevenlerin umudu 

Yazılan yazılar kader bu muydu 

Sen öldürdün seni seven Mahmut’u 

Niye hasret koydun üzerime 

 Bu sözleri söyledikten sonra düğüne ara verilir. Dışarıda dururken bir kız çocuğu âşığa 

doğru yaklaşıp: Ağabey bu mektubu sana gönderdiler der. Mektupta şu sözler yazılıdır: Beni 

bir daha mı öldürmek istiyorsun? Zaten ben yaşamıyorum. O zaman tekrar düğün 

başladığında şu sözleri söyler: 
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Seversen Allah’ı beni öldürme  

Ben kalmışım zar içinde sevdiğim 

Dost yanında düşmanı güldürme 

Gizli kalsın sır içinde sevdiğim 

 

Felek güldürmedi civan çağımda  

Dumanlar eksilmez gönül dağımda  

Bülbül olup ötemedim bağımda 

Çiçeklerim kor içinde sevdiğim 

 

Gözlerimden akan aşkın pınarı 

Seni de soldurmuş hasret rüzgârı 

Çıkmaz yüreğimden sevdanın narı 

Kalıntılar içinde var sevdiğim 

 

Yazık Mahmut sana âşık olanda  

Mendil alıp gözyaşını silende  

Ayrılık ataşı canı alanda 

Cismim yandı nar içinde sevdiğim  

 Mahmut Karataş bu türlü şiirler okuduğu zaman herkes onu “sazı eline almış bir deli” 

gözüyle bakmıştır. Yıllarca içinde yanan sevda ateşini şiirlerinde dile getirmiştir. Gözünde 

yaş, dilinde türküler köy köy dolanıp durmuştur. 
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Dertten bana zulüm verdin  

Neredesin kömür gözlüm 

Hasretin canıma yetti 

Ne yandasın hasret yüzlüm  

 

Aç sinemi dolu yara 

Al giymedim giydim kara 

Senden olsun derde çare  

Neredesin kömür gözlüm 

 

Der Mahmudum geçti zaman  

Yaralara olmaz derman  

Bir zamanlar sana kurban  

Nerdesin kömür gözlüm 

Ne yandasın hasret yüzlüm 

 Bu yazdıklarımızdan başka Âşık Mahmut Karataş’ın pek çok konuda şiiri vardır. 

Kimsesizlik, hasret, gurbet, vatan, sevda, insanlık, barış vs. de Âşık Mahmut Karataş’ın 

işlediği konular arasındadır. 

 

6. Eserleri Ve Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

 Mahmut Karataş’ın Kültür Bakanlığı Arşivi’nde yer alan Kırk Âşıkla Hikâye Kitabı 

isimli kitapta bir hikâyesi yayımlanmıştır. Âşık üzerinde Çalışma yapan bir diğer isimse 

Erdoğan Altınkaynak’tır. Erciyes Dergisi’nin altıncı sayısında Âşık Mahmut Karataş’a yer 

vermiştir. 
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 Bunun dışında Mahmut Karataş pek çok araştırmacı tarafından ziyaret edilmiş, tez 

incelemelerine de konu olmuştur. 

 İspanya’da Uluslar arası Hikâye Festivali’ne katılmıştır. Belçika’da Uluslar arası 

Âşıklar Şöleni’ne katılmıştır. Sivas Âşıklar Bayramı’na katılmıştır. 

 Kars’ta altı yıl üst üste Âşıklar Bayramı’na katılmıştır. 

 Lebdeğmez, atışma, hikâye anlatma, muamma dallarında da birincilikleri vardır. 

 TRT Avaz’ın yapmış olduğu, Kutluay Doğan’ın sunmuş olduğu Âşıklar Meclisi isimli 

programda muamma dalında ödül kazanmıştır. (Dede Korkut Büstü) 

 1993’ten 1998’e kadar Murat Çobanoğlu Kahvesi’nde 5 yıl üst üste birincilik 

kazanmıştır. 

KAYNAKLAR 

Mehmet Yardımcı, 2004, Başlangıçtan Günümüze Türk Halk Şiiri, Ankara, Ürün yay. 

İbrahim Özkaya-Kemal Âlin, 2010, Yaşayan İnsan Hazineleri, İstanbul, Kars Belediyesi 
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ÂŞIK MEHMET TEKBAŞOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                   Nurhan Karadağ∗∗∗∗ 

Özet 
Âşık Mehmet Takbaş, 1985 yılında Kağızman’ın Yankıpınar Köyü’nde dünyaya 

gelmiştir. Bulunduğu çevrenin âşıklık geleneğine olan ilgisi ve yaşadığı bazı olaylardan 

dolayı âşıklığa başlar. Kars’ın en genç âşıklarından olmanın gururunu ve sorumluluğunu 

yaşayan âşık, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu geleneği en iyi şekilde sürdürme ve 

sürdürtme çabasındadır. Bu makalede âşık Mehmet Tekbaşoğlu’nun hayatı, sanatı, şiirlerinin 

konusu ve yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Âşık, Âşıklık Geleneği, Âşık Mehmet Tekbaşoğlu  

1. Hayatı 
 

Âşık Mehmet Takbaş,  10 Haziran 1985 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı 

Yankıpınar Köyünde dünyaya gelmiştir. İran’dan Anadolu’ya göç eden Celali Aşireti’ne 

mensuptur. 

Yankıpınar Köyü, eski adı olan Kızıl Kilise olarak da bilinmektedir Âşık Mehmet 

Tekbaş’ın ataları çok uzun yıllar önce Kağızman’a gelip, Yankıpınar Köyüne yerleşmişlerdir. 

1893 harbinde Ruslar’dan kaçan yerlilerin o köye sığındıkları ve o şekilde korundukları bölge 

halkı tarafından bilinmektedir. Bu nedenle köy farklı bir misyona sahiptir. 

Âşık Mehmet Takbaş’ın babası İbrahim Takbaş’tır. Çevresinde sevilen, saygı duyulan 

birisi olan İbrahim Takbaş çok güzel bir sese sahiptir. Eskiden köy odalarında türküler 

söyleyip güzel hikâyeler anlatıp, dinleyenleri etkilermiş. Aşığın annesi Gülsüm Hanım da 

Celali Aşireti’ne mensuptur. Âşığın anne tarafından saz çalıp türkü söyleyen halk hikâyesi 

anlatan bir yakını yoktur. Altı çocuklu ailenin en son çocuğudur. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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Âşık Mehmet Takbaş,  ilkokulu Yankıpınar İlkokulunda bitirir. Okumayı çok 

istemesine rağmen, köyde ortaokulun olmaması ve imkânların kısıtlılığından dolayı okula 

devam edemez. Akranlarıyla birlikte kuzu otlatmaya başlar. 1996 yılında, onun ve bütün 

köylülerin hayatını derinden etkileyecek olaylar meydana gelir. Sosyal ve siyasal nedenlerden 

dolayı köyleri boşaltılır ve Kağızman merkeze yerleşirler. Âşık ailesiyle birlikte altı ay 

boyunca dayısının evinde kalmak zorunda kalır. Kırsal hayatın kendisine has, sakin 

yaşantısından şehrin yoğun, kalabalık yaşantısına alışması biraz zaman alır. Âşık, burada 

dayısının komşusu olan Canan’ı görür ve Canan’ı büyük bir aşkla sever. Sevgisini içten içe 

taşıyan âşık bir türlü Canan’a açılamaz. Bu aşk tam yedi yıl devam eder. Âşık Canan’a 

açılamama sebebini sosyal ve kültürel farklılıklara bağlıyor. “Aşkıdır âşığı söyleten” diyerek 

bu olayın âşık olmasında en büyük etken olduğunu belirtiyor. Daha önce şehir merkezinin 

dışına çıkmayan âşık askerlik görevi için İstanbul’a gider. Acemi birliğini orada yaptıktan 

sonra askerliğin geri kalan kısmını Edirne’de tamamlar. Müziğe olan sevgisini, yatkınlığını 

orada da gösterir ve askeri bando takımında bariton çalar. 

1997 yılında lokantada bulaşıkçı olarak işe başlar. İşinde sürekli yükselme gösterir ve 

zamanla çok iyi bir aşçı durumuna gelir. Hala lokantada aşçı olarak çalışan âşık, geçimini bu 

şekilde sağlamaktadır. 

2009 yılında Ümmühan Hanım ile evlenir. Bir kız çocukları dünyaya gelir. 

Âşık Mehmet ustaları ile birlikte kahvelerde, çevre köylerde ve kimi zaman da Kars 

merkezde çalıp söyler. Kars’ın en genç âşıklarından olmanın gururunu yaşadığını söyleyen 

âşık Mehmet şöyle devam ediyor; “Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan âşıklık geleneğini 

devam ettirmek ve bu güzel kültürün tekrardan önem kazanmasını sağlamak için elimden 

geleni yapacağım.” 

Âşık Mehmet şu anda hem Kağızman’da âşıklık geleneğini devam ettirmeye çalışıyor 

hem de geçimini sağlamak için aşçılık mesleğini yapıyor. Daha önce TRT’de “ Sen İstersen “ 

programına konuk olmuş ve iki mesleği nasıl bir arada yürütebildiğini belirtmiştir. Ayrıca 

Kars’ta âşıklık kültürünü devam ettirmek için yapılan yarışmalardan “Murat Çobanoğlu 

Âşıklar Bayramı “ yarışmasına katılıp derece almıştır. Âşık Mehmet şu anda ailesiyle birlikte 

Kağızman merkezde oturmaktadır. 
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2. Sanatı 
 

Âşık Mehmet Takbaş , türkü söylemeye ve şiir yazmaya küçük yaşta başlamıştır. Saz 

çalmayı da kendi kendine öğrenmiştir. “Kendi sazım olmadığı için mahalle muhtarının sazını 

ödünç aldım, dört ay içerisinde ‘Kağızman’a Ismarladım’ makamını öğrendim. Daha sonra 

gerisi çorap söküğü gibi geldi” diyen âşığın bu anlamda bir ustası yoktur. Âşıklığa 

başlamasında babasının ve sevdiği kız olan Canan’ın büyük etkisi vardır. Âşık Mehmet saz 

çalmayı öğrendikten sonra o çalar babası İbrahim Takbaş da türküler söyleyerek oğluna eşlik 

edermiş. 

Rüya görme ve bade içme âşıklık geleneğinin en önemli unsurlarından biridir. Âşık 

Mehmet de bade olayı gerçekleşmemiş ve herhangi bir rüya görmemiştir. 

Atışma, âşıkların dinleyeler karşısında, değişme sırasında birbirini iğneleyici fakat 

mizah çerçevesi içinde söyleşmeleridir. Karışılama, âşıkların rakibine üstün gelmek için soru 

–cevaplı tarzı seçmesi ya da onu mad etmenin yollarını aramasıdır. Âşıkların doğaçlama, 

karşılıklı olarak belirli bir kural çerçevesinde söyleşmelerine “atışma” denir. Atışma, en az iki 

aşığın dinleyici huzurunda karşı karşıya gelerek birbirlerini sazda ve sözde belli kurallar 

çerçevesinde denemeleri esasına dayanır. (http://www.turceciler.com/aşiklikgeleneği.html).  

Âşık Mehmet Tekbaşoğlu da çırak olmasına rağmen çeşitli yerlerde atışmalara katılmıştır ve 

dinleyenler tarafından beğeni kazanmıştır.                                                                                                              

Canan’a bir türlü derdini anlatamayan ve sevgisinin altında ezilen âşık Mustafa 

Aydın’ın “Kar Çiçeği” adlı kasetini dinleme şansını bulur ve “âşıklık budur” diyerek şık 

olmaya karar verir. Bu günden sonra aşık gecelerini hiç kaçırmaz, çalıştığı işin mesaisi biter 

bitmez aşıkların divan kurduğu kahvelere gidip tüm benliğiyle onları dinlermiş.  Ayrıca 

zaman zaman kendini tutamayıp ağlarmış. Zamanla yörenin en iyi aşıklarından olan Âşık 

Nurhani  ile tanışıp aşıklığa ilk adımını atar. 

Âşık Nurhani’nin gerçek ismi Yaşar Kırli’dir. 02.02. 1945 Van Gevaş doğumludur. 

Baba adı Sado, anne adı  Melek’tir. Âşık Yaşar Kırli Leyla Hanım ile evli olup altı çocukları 

bulunmaktadır. Âşıklığa küçük yaşta başlamış ve gördüğü bir rüya üzerine Nurhani mahlasını 

almıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünden emeklidir. Bölgede zayıflamakta olan âşıklık 

kültürünü devam ettirmeye çalışmakta ve âşıklar yetiştirmektedir. Onun ustası da Âşık Mevlüt 

İhsani’dir. Çıraklığını onun yanında dört yıl boyunca sürdürmüştür. Âşık Nurhani’nin doğa, 

tasavvuf, sevgi, kardeşlik gibi konularda yazdığı birçok şiiri bulunmaktadır. 
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Anadolu kültüründe sözlü geleneğin sözcüsü olan âşıklar, eski zamanlardan günümüze 

kadar mani, masal, ağıt, fıkra, hikâye gibi deyişleriyle geleneği sürdürmekteler. Kars’ta 

âşıklık geleneğinin çok eski bir tarihi vardır. Anadolu’nun en çok âşık yetiştiren ili olarak 

kabul edilen Kars’ta Âşık Murat Çobanoğlu ve Âşık Şeref Taşlıova gibi onlarca âşık yetişir. 

Âşık Mehmet Takbaş âşık olmasında yörede güçlü olan âşıklık geleneğinin etkisi olduğunu 

söyler. Âşık Mehmet, âşıklığn Şenlik kolundandır.  

Âşıklar uzun yıllardan beri köy odalarında, kahvelerde, bayramlarda, düğün ve 

şenliklerde, anmalarda, yerel kutlamalarda âşıklık geleneğini sürdürmeye çalışmışlardır. Fakat 

son dönemlerde bu köklü geleneğe olan ilginin giderek azaldığı gözlenmektedir. Bunun 

nedenlerini göçe, teknolojik gelişmelere, ihraç kültürlere ve yetkililer tarafından herhangi bir 

bütçenin ayrılmamasına bağlayan Âşık Mehmet Takbaş, her şeye rağmen bu geleneği devam 

ettirmek için yoğun çaba harcadığını belirtiyor. Âşıkları; “ halkın dertlerini, sevinçlerini, 

duygu ve düşüncelerini ifade eden,  yaşayan gazetelerdir” diye tanımlar. Bu konudaki 

duygularını şöyle dile getiriyor; 

Bitti bu âşıklar, öldü diyorlar 

Ararsan gerçeyi doğruyu devrani 

Bir çiçek misali soldu diyorlar 

Yanıyor bülbülün bağrı devrani 

Âşık Mehmet’in âşıklıkta ilerlemesinde en büyük katkıyı sağlayan ustası Âşık 

Nurhani’dir. Kars yöresinde âşıklık geleneğinin uzun yıllar devamını ve çeşitliliğini sağlayan 

en önemli unsurlardan biri usta-çırak geleneğidir. Usta-çırak geleneği; âşık edebiyatının 

Anadolu da oluşmaya başladığı dönemden günümüze gelinceye kadar geleneğin nesilden 

nesile intikal etmesini sağlamıştır. Âşık Mehmet de, ustasından öğrendiklerine eklemeler 

yaparak âşıklığı sürdürmeye çalışmaktadır. Ustası Âşık Nurhani’nin ismini bazı şiirlerinde 

kullanmıştır. 

Mehmet Nurhani çırağı 

Dertlerimin son durağı 

Çiçek açmış kurt kulağı 

Köyüm sana geleceğim 
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 Sosyal-siyasal nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kaldığı köyüne duyduğu sevgi 

ve özlemi birçok şiirle dile getirmeye çalışmıştır. İlk eseri olan “Virane Köyüm” köyü için 

yazdığı bir ağıt olup dört kıtadan oluşmaktadır. 

 

         VİRANE KÖYÜM 

Doksan üç yılında perişan halım 

Döküldü yaprağım kırıldı dalım 

Kurudu ağacım vermedi bağım 

Sararıp soldu mu bilemem köyüm 

Köyde bozulan düzeni, haksızlıkları, adaletsizlikleri, çelişkileri de şiirlerinde dile 

getirmiştir. Kültürün, gelenek ve göreneklerin taşıyıcısı olan köylerin; özlerinden 

uzaklaştığını, eski tadının kalmadığını, bireyselliğin ön plana çıktığını belirtiyor. 

Oturalım var vara  

Meydanda atdın nara 

Bankada hazır para 

Üç-beş tane yetimi 

Atdınız bir kenara 

Godaman boynun dönmez 

Lüzum yoktur inkara 

Âşıklar önce, “ gelenek usta malı” diye adlandırılan usta âşıkların şiirlerini daha sonra 

da gelenek çerçevesinde kendi şiirlerini söylerler. Âşıklık geleneği, yalnızca çalıp söylemeye 

dayanmayan, usta âşık tarafından öğretilmesi gereken bir iştir. Dolayısıyla âşık tarzı şiirin en 

belirgin özelliği âşıklık geleneği ile bireysel yaratıcılığı bir arada uygulamasıdır. 

Âşık edebiyatı usta-çırak ilişkisiyle, usta âşıklar veya gelenek taşıyıcısı durumundaki 

âşıkları dinleyen âşık adayların usta malı deyişleri ve hikayeleri doğru öğrenip gelecek 

kuşaklara taşımalarıyla günümüze gelmiştir.(Özkaya, 2011,29-30) Âşık Mehmet Takbaş  
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2007 yılında Murat Çobanoğlu Âşıklar Bayramı Yarışması’na “Hıfzı” mahlaslı Recep 

Dursun’un “Sefil Kaykuş” adlı ağıdıyla katılır.  Âşık katıldığı bu yarışmada usta malı dalında 

ikinciliği elde eder. Bunun dışında katıldığı çeşitli etkinliklerde dereceler elde etmiştir. 

 

3. Mahlası 
 

Âşık Mehmet Takbaş 2001 de şair- yazar  Sait Küçük (Sadık Miskini) tarafından 

Mehmet Tekbaşoğlu mahlasını alır. Mahlas alma olayını şöyle anlatır: “Kars’ın önemli 

âşıklarından olan Ilgar Çiftçioğlu ve Coşkun Şamiloğlu Kağızman’a gelip âşıklar gecemize 

katıldılar. Bizler sırayla türkülerimizi söyledik programımız bitince bizi dinlemekte olan Sait 

Küçük söz alıp ‘Bundan sonra mahlasın Mehmet Tekbaşoğlu olsun ve herkes bunu böyle 

bilsin.’ dedi. Böylece bu mahlası almış oldum.” Âşık şiirlerinde Mehmet, Mehmedi ve 

Mehmet Tekbaşoğlu mahlaslarını kullanmıştır. Genellikle şiirlerinde Mehmedi mahlasını 

tapşırmıştır.  

Mehmediyem güvence yansıt yüzüme 

Yanlış ise karşılık ver sözüme 

Düşündükçe alkan dolar gözüme 

Sevgi, dostluk, kardeşlikten yanayım 

 

4. Şiirleri ve İşlediği Konular 
 

Âşık Mehmet şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. 7’li, 8’li, 11’li ve çok sınırlı olmak 

üzere 15’li  hece ölçüsünü ve abab, cccb, dddb kafiye örgüsünü kullanmıştır. Bu kalıplar 

dışında şiirleri yoktur. Bazı şiirlerinde durak bozuklukları görülür. Bütün şiirlerinde başlık 

kullanmıştır. 

Âşık şiirlerini yazarken herhangi bir sanat endişesi taşımamıştır. Şiirleri yalın,   

anlaşılırdır. Bütün şiirlerinde mahalli kelime ve söyleyiş biçimlerini görmek mümkündür. (ör: 

zay, öyretmen, okutduz, eyittiz, godaman, mesgan, garar…) 

Eserler eseri öğretdiz bize 
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Gönüller bağında güldür öyretmen 

Okutduz eyittiz, öğüttüz bizi 

Gönüller bağında güldür öyretmen 

Şiirlerinde genellikle aşk, özlem, ayrılık, toplumsal sorunlar, tabiat, zamandan 

yakınma, kardeşlik, vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Az da olsa dini ve tasavvufi 

konulara da değinmiştir 

Azab-ı kabirde iste bir tek yardım ondadır. 

Sesi gelir kulağıma bilmem kim dardadır 

Huda zikri çok severmiş yapan insan kardadır 

Aradığın onda yoksa söyle başka kimdedir. 

 

Dört kitaptır birisi var gösteriyor ilimi 

Arif ol ki sohbet eyle öğrenesin bilimi 

Korkusuyla mest olurum lal eylerse dilimi 

Sanki benle uğraşıyor içlerinde cin de var 

Sevgi, dostluk, kardeşlik gibi temaları da işlemiştir. En fazla bu temaların işlenmesi 

gerektiğini düşünmektedir. 

Ariften bir sual bizi bekliyor 

Sevgi dostluk kardeşlikten yanayım 

Umuduma mutluluk ekliyor 

Sevgi dostluk kardeşlikten yanayım 

Âşık Mehmet, şiirlerini saz eşliğinde söylemektedir. Genellikle redif ve üçten fazla 

sesin benzerliği zengin kafiye kullanmıştır. 

Duydun mu dönüyor bu çarkı devran 
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Şimdi boyun bükmüş güllere dağlar 

Ağlıyor yolların geçmiyor kervan 

Sorsam neye küsmüş ellere dağlar 

 Âşık şiirlerini koşma, türkü ve ağıt türlerinde yazmıştır. Şiirleri genellikle 

dörtlüklerden kuruludur. Dörtlükler dışında olan şiirlerine de rastlamak mümkündür. 

Şiirlerinde anlam ve ses ahengi bakımından bir bütünlük yoktur. Atasözleri ve özdeyişlere çok 

fazla yer vermemiştir. 

Seni gördüm nice 

Sıraladım hece hece 

Ne bir gündüz ne bir gece 

Senden bunu beklemezdim 

Memleketini çok sevdiğini söyleyen âşık, memleketi üzerine şiirler kaleme almıştır. 

İkrarı Kars’ın adlı şiirle Kağızman adına yarışmaya katılmıştır. 

Ünvanı üstünde serhatlı adı 

Esaret altında kuruldu çatı 

Otuz Ekim oldu kurtuluş şadı 

Ya ölüm istiklal ikrarı Kars’ın 

Âşığın üslubunda yetiştiği çevrenin karakter özelliklerinin ve kültürünün etkilerini 

görmek mümkündür. 

Âşık Mehmet Tekbaşoğlu’nun şiirleri genellikle 3, 4, 5 dörtlükten oluşur. Beş 

dörtlükten oluşan şiirler ağırlıktadır. 

Şiirlerinde genellikle maddi âşkı işlemiştir.  Murat Çobanoğlu, Ilgar Çiftçioğlu ve 

Murat Ozanoğlu âşığı etkileyen ustalardır. 
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5. Hikâyeciliği 
 

Âşık Mehmet Takbaş küçük yaştan itibaren köy odalarında, âşık sohbetlerinde pek çok 

hikâye dinlediğini ve bu hikâyelerin onu âşıklığa hazırlayan sebeplerin başında geldiğini 

belirtiyor. Dede Korkut Hikâyeleri, Kerem ile Aslı hikâyelerinin yanı sıra yakın dönemde de 

anlatılan hikâyeleri bilmektedir. En çok etkilendiği ve tam olarak bildiği hikâye Âşık Murat 

Ozanoğlu’nun “Dedenin Hikâyesi” adlı hikâyedir. 

Âşığa ait herhangi bir hikâye yoktur. Hikâye yazma konusunda yeterli deneyime sahip 

olmadığını düşünmektedir. Âşığa ait olmayıp bildiği hikâyeler şunlardır: 

1. Sefil Baykuş 

2. Dedenin Hikâyesi 

3. Âşık Hasan’ın Hikâyesi 

4. Dede Korkut Hikâyeleri 

5. Hicr-i Gam hanesiyim 

6. Gülperi Bedeşhan 

7. Mahperi Afganistan 

8. Bir Rüya Akışı 

9. Bomba Kapsülü Patlayış 

10. Erzurum’dan Giderim 

11. Ferhat ile Şirin 

12. Arzu ile Kamber 

 

6. Eserleri Ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

Âşığın birçok şiiri olmasına rağmen herhangi bir kitap yayımlamamıştır. Fakat yazdığı 

şiirleri en kısa zamanda bir kitapta toplamayı düşünmektedir. 

Âşık hakkında bu güne kadar TRT’nin “Ben İstersem”adlı yarışmanın dışında yapılan 

herhangi bir çalışma yoktur. 

Âşık Mehmet Tekbaşoğlu aşıklık geleneğini en iyi şekilde sürdürmeyi  istemektedir. 

Şu anda âşık Nurhani’nin çırağı olan âşık Mehmet “bu gelenek hakkında ustalarımdan 

öğreneceğim çok şey var” diye belirtiyor. Çok iyi saz çalıyor olmasına rağmen şiirlerinin 



 

333 
 

yapısı ve şekli konusunda eksiklikler göze çarpmaktadır. İlk şiirleri ve son şiirleri 

karşılaştırılınca büyük farklılıklar gözlenmektedir. Dolayısıyla şair sürekli bir gelişme ve 

ilerleme kaydetmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

ÖZKAYA, İbrahim(2011). Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Kaynakça Matbaacılık, 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
HALIM KALMADI 

Yedi şehit verdim kara toprağa 

Artık dayanacak halım kalmadı 

Benzer ilkbaharda solmuş yaprağa 

Sarardı güllerim dalım kalmadı 

 

Keder parçalamış yanaklarını 

Al kana boyamış dudaklarını 

Sanki kınalamış parmaklarını 

Kırıldı ellerim kolum kalmadı 

 

Oğlu kemal düşmüyor ki dilinden 

Kan akıyor saçlarının telinden 

Tutan yok ki kaldırsınlar elinden 

Çekilmiş bedenim belim kalmadı 

 

Tekbaşoğlu bu feryadım biter mi 

Baykuş mesganında bülbül öter mi 

Yıkılmış bacası duman tüter mi 

Bir yana gidecek yolum kalmadı 

BEKLEMEZDİM  

Yolunu mu şaştı uğradı 

Senden bunu beklemezdim 

Bana çatmak mı muradın 

Senden bunu beklemezdim 

 

Seni gördüm nice nice 

Sıralardım hece hece 

Ne bir gündüz ne bir gece 

Senden bunu beklemezdim 

 

Kerem olup erilesin 

Bir ölüp bir dirilesin 

Bir ağaca gerilesin 

Senden bunu beklemezdim 

 

Bir garip görüldüm naçar 

Her yerde bir kıybet açar 

Arif sohbetin kaçar 

Senden bunu beklemezdim 

 

Mehmet yolun ırağıyım 

Nice kervan durağıyım 

Bir nurhani çırağıyım 

Senden bunu beklemezdim 

ABİCAN 

Zalim felek vurup aldın elimden 

Bizleri mateme saldın abican 

Kan süzülüyor saçlarının telinden 

Al kanlar içinde daldın abican 

Kardeşim nerede diyerek Tahir 

Mehmet, Gülcan, Barış çekiyor kahir 
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Sensiz hayat oldu bana zehir 

Elimi gözümü çaldın abican 

 

Ferit abim Habib diye ağladı 

Abdullahım karaları bağladı 

Yavruların yüreğini dağladı 

Uyanmaz uykuya kaldın abican 

 

Mehmet Tekbaşoğlu çekme acıdan 

Dert üstüne dertler eline sonradan 

Ölenlere rahmet eyle yaradan 

Şehitlikten adını aldın abican 

 

İKRARI  KARSIN 

Her yanı surlu galcından duvar 

Satsılmaz kalesi imarı karsı 

Fatih’i selçuk’u Alparslan’ı var 

Sağlamdır temeli mimarı Karsın 

 

Yurdunu düşmandan savaşdı aldı 

Tarihe al oldu nişana kaldı 

Şehitler yatağı asırlar oldu 

Bir cennet misali civarı Karsın 

 

Hasanül Harkını celal babalar 

Uğruna can verdi nice atalar 

Geniş yerleşimi dağlı ovalar 

Yüksekdir yaylası tımarı karsın 

 

Mehmediyem biz düşmeyiz telaşa 

Yetiştiler ordular sarı kamışa 

Kara Bekir paşa gidi savaşa 

Böyleydi kararı duyarı Karsın 
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ÂŞIK HİCABİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                  Gülsemra Karabağ∗∗∗∗                                                              

 Özet 
Bu makalede Karslı Âşık Hicabi’nin hayatı, sanatı, şiirlerinden örneklere yer 

verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Hicabi, birçok tarzda şiir yazmıştır. Çalışmamızda 

aşığın, âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun özellikleri şiirleri incelenerek örnek 

verilmiştir.                                         

1. Hayatı 
 

 Âşık Karslı Hicabi 15.04.1939 tarihinde Kars’ın Akyaka İlçesinin Karahan Köyü’nde 

dünyaya gelmiştir Âşık Karslı Hicabi’nin asıl adı Muharrem Erbek’tir. Babasının adı Osman, 

annesinin adı Salatın’dır. Baba dedesinin adı Esat, anne dedesinin adı ise Abbas’tır. 

Lakaplarına Alihanlılar denilen bir aileye mensuptur. 

 Alihanlılar Ailesi Kafkasya Ağbaba Bölgesinin Seldağılan Köyünden geçerek Akyaka 

ilçesinin eski adı Möküz olan Üçpınar Köyü’ne yerleşerek bir zaman bu köyde kalmış, daha 

sonra Karahan Köyüne yerleşmiştir. 

 Üçpınar Köyüne hudut olan Karahan Köyünde doğup, büyüyen Hicabi, yirmi iki 

yaşına kadar bu köyde ikamet etmiştir.1962 yılında ise köyünden ayrılmıştır. 

 Hicabi ilkokul mezunudur. İlkokulu köyünde okuyan Hicabi bu konuda şunları söyler: 

“Hayatımda en güzel günlerim çocukluk günlerimin olduğunu düşünüyorum. Çocukluk 

temizliktir, saflıktır. Askerliğimi yaptıktan sonra kendi köyümden evlendim. İki kız, üç oğlum 

var. Baba mesleğim ayakkabıcılık ve çiftçilik. Sekiz sene Devlet Özel İdaresinde memurluk 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Öğrencisi,  
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yaptım. 1970 yılında Hollanda’ya işçi olarak gittim. Emekli oluncaya kadar da Hollanda’da 

çalıştım. Emekli olup, yurda döndüm. Şimdi İzmir Bornova’da oturuyorum” 

 1959 yılında İskenderun 4. Uçaksavar Alayı’nda 24 ay askerlik yaparak terhis 

olmuştur. Askerlikten sonra Kars İl Özel İdare Müdürlüğü’nde 1964 ile 1969 yılları arası 

memur olarak çalışan ozan bu görevini bırakarak Hollanda’ya işçi olarak gitmiştir. 65 yaşını 

dolduruncaya kadar çalışıp çabalayan âşık, artık yorgun düşmüştür. Yine de çalışmaktan 

bıkmaz. 65 yaşını dolduruncaya kadar Hollanda’da büyük bir gayretle çalışır. Emekli 

olduktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan Hicab İzmir /Bornova’da oturmaktadır. 

 Köyünde çok sevilen Hicabi şu an bile köyünü her ziyarete gidişinde daima büyük bir 

sevgi ve saygı ile karşılandığını, bunun çok gurur verici, onur verici olduğunu, her gidişinde 

çok duygulandığını dile getirmektedir. Şüphesiz uzun süren gurbet hayatı bunun en büyük 

nedenlerinden biridir. Kendisine özenerek köyündeki pek çok kişi saz çalıp, şiir söylemeye 

başlamıştır. Ailesinde ve çocukları arasında saz çalıp şiir söyleyenler yoktur. 

 Çocukluk yıllarındaki geçim sıkıntısını genç yaşlarda baba mesleği ile gideren âşık, 

Hollanda’daki uzun süreli çalışmadan sonra Ege’nin tatlı ferahlığı içerisinde bir köşeye 

çekilmemiş, sürekli şiir yazmakla uğraşmıştır. 

 Evli olup Gönül ve Mehtap adlarında iki kızı; Çetin, Metin, Güven adlarında üç erkek 

çocuğu vardır. Şu an 72 yaşında olan, kendini çok iyi yetiştirmiş olan ozan, dünyaya farklı 

açılardan bakmaktadır. Ozanlık geleneğini Kars yöresinin usta âşıklarını dinleyerek 

öğrenmiştir. Şiirlerinde  “utanan insan” anlamına gelen “Hicabi” mahlasını kullanmaktadır. 

Karslı âşık mizacı itibariyle sabırlı ve sevecen, duygulu bir insandır. Bundan dolayı 

çevresinde çok sevilmiş, âşıklık yolunda yürüyen pek çok çırak tarafından örnek alınmıştır. 

Hicabi’nin asıl hüneri şiirlerindeki güçlülüğünden ziyade çevresinde büyük kabul görmesidir. 

İnsanlara verdiği nasihatlerde de her zaman güler yüzlü, halka faydalı olmayı nasihat etmiştir. 

 

2. Sanatı 
 

 Kars coğrafyasının sazlı sözlü geleneği içerisinde yetişmiş olan Hicabi, âşıklık 

geleneğine ve saza küçük yaşlarda çok büyük ilgi duymaya başlar. Şiirlerini her ortamda icra 

eden âşık, saz çalmayı altmış beş yaşında öğrenir. Bu onun için büyük bir gururdur. Yaşı 

ilerlemiş olsa da sanatı adına, âşıklık adına sazlı geleneğin çerçevesi içerisine girmiş olmak 
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onun için elbette gurur vericidir. Yedi yılda bir tutkuya dönüşen saz çalmak, aşığın kendini 

geliştirmesine sebep olur. Saz, onun hayatının vazgeçilmezlerinden olduğu gibi şiirlerini de 

büyük bir zevkle icra etmesine yardımcı olur. Artık şiirlerini saz eşliğinde icra etmeye 

başlayan âşık, bu anlamda kendini yeniden doğmuş gibi hisseder. 

             Sanat ve yetenek her yaşta insan ruhunda kendini yenileyebilmektedir. Hicabi sanat 

yolundaki bu uğraşlarıyla söylenen bu sözün en güzel örneğidir. 

 Sait Küçük Karslı Âşık Hicabi’nin hayatı ve sanatı hakkında yazılmış olan Göç adlı 

kitabın önsözünde Hicabi için şunları söylemektedir: “Hicabi’nin şiirleriyle ilk olarak bir 

dergide tanıştım. 1993’de Cem Dergisi’ne Hollanda’dan gönderdiği şiirleri okuyunca farkına 

vardım. Daha sonra Karslı Âşıklarımızdan Arif Telllioğlu’nun çıkardığı kasetlerde âşık 

havalarıyla söylenen türkülerini dinledim. Üçüncü kez Kağızmanlı Âşık dostum Kemal 

Devrani ‘den bana intikal eden elyazması yirmi iki şiiriyle tanıştım. Okuduğum ve dinlediğim 

bu eserlerin arı bir dil ile akıcı bir üslup la yazıldığını gördüm. 

 Hicabi; halk şiirine gönül vermiş bir âşık olarak mısralarını özenle seçip dörtlüklerini 

öylece kurmayı amaç edinmiş bir şahsiyettir. Şiir dilini elinden geldiğince öz Türkçe 

kelimeler kullanarak örmeyi hedeflemiştir. 

 Bir Erzurumlu Emrah gibi değil de bir Ercişli Emrah gibi anlaşılır olmayı yeğlemiştir 

şiirlerinde. O ne Dertli gibi, ne Bayburtlu Hicrani gibi, ne de Posoflu Müdâmi gibi Arapça ve 

Farsça kelimelere yönelerek şiirini anlaşılmaz hale getirmemiştir. 

 Hicabi; bir Karacaoğlan gibi, bir Yunus Emre gibi, bir Veysel gibi yazdığı şiirleri 

herkes tarafından okunsun ve anlaşılsın diye en sade dil ile yazıvermiştir. 

 Benim Hicabi ile dostluk kurmama Karslı Âşık Arif Tellioğlu vesile oldu. Sonra irtibat 

kurarak muhabbetimiz devam etti. 200’e yakın şiiri bulunan Hicabi’nin şiirlerini 

kitaplaştırmak ve yarınki kuşaklara aktarmak istedik. Yozgat’ta ve diğer yerlerde bulunan 

Hicabi mahlaslı halk şairleriyle karışmaması için çıkardığımız bu kitapta ona Karslı Hicabi 

dedik. 

 Karslı Hicabi’nin Kars halk şiirine ve Türk Edebiyatına katkı sağladığına inanıyorum. 

Çünkü çok güzel mısraları mevcuttur. Şiirleir bir solukta okunuveriyor. Teknik olarak sağlam 

bir yapıya sahip dörtlükleri var. 
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 Karslı Hicabi’yi halk şiirimize verdiği önemden ve hizmetten dolayı teşekkür ediyor 

ve kendisini kutluyorum.”(Küçük 2008:5) 

 Hicabi çocukluk yıllarında şiire ilgi duymuştur. Öyle ki on beş yaşında yazdığı 

şiirlerle ileride ne kadar tesirli bir şiir ustası olacağını sezdirmiştir. Âşık Sümmani’nin ve 

Karacaoğlan’ın kitaplarını okumuştur. Bu şiirler onu adeta büyülemiştir ve şiirlerini 

yazmasında ilham kaynağı niteliğinedir. Çünkü Hicabi’ye asıl yol gösterici şiirler bu şiirlerdir. 

On beş yaşında ilk şiirlerini yazan Hicabi yirmi yaşından sonra da şiir yazmayı kendine bir 

ihtiyaç bilmiştir. 

 İnsanın yaşı ile olgunluğu arasında büyük ilgiler kuran ve olgunlaşmanın tamamen 

zamanın ilerlemesiyle olduğuna inanan Hicabi’ye göre insan yaşlandıkça geçmişine göre çok 

daha ileride olur, olgunlaşır ve böylece güzel ürünler verebilir. O, yirmi yaşında yazdığı 

şiirlerini yirmi beş yaşında, otuz yaşında beğenmemiştir. Zaman ona göre insanın kendi 

hatalarını görüp, onları düzeltmeyi ve aynı hataları yapmamayı gösteren en iyi yoldur. Kırk 

yaşına kadar şiirlerinin hatalı olduğunu düşünen ve onları beğenmeyen Hicabi, kırk yaşından 

sonra düzgün şiirler yazabildiğine, şiirde verim elde edebildiğine inanır. O,şiirlerini hiç 

kimseye karşı yazmamıştır. Bütün insanlık için yazmıştır. ”Nasihat” adlı şiirinin bir 

dörtlüğünde: 

“Allah’ı ararsan insanlıkta bul 

Gerçeğe yürürsen hakka çıkar yol  

Dostun sofrasında dosta layık ol 

Ölçüyü kaçırıp leş olma sakın 

 İnsana büyük kıymet veren ozanımıza göre şiirin tezahür etmesi şiir yazma duygusunu 

hissettiği zaman kendiliğinden ortaya çıkar. Herkesi ilgilendiren sözler şairin ağzından, 

dilinden ve telinden tek tek dökülmeye başlar. 

 Hicabi’nin ilk şiirleri böyle birdenbire, içinden geldiği gibi dilinden, kaleminden çıkan 

mısralardır. Daha sonra aşk şiirleri yazan âşık dünyanın ve hayata tutunabilmenin zorluklarını 

gün geçtikçe daha iyi öğrenir. Yaşadığı toplumda ezeni ezileni gördüğü, gurbete düştüğü ve 

dünyayı tanıdığı zaman, kendini tanıdığı zaman, yaş bakımından olgunlaştıkça daha iyi şiir 

yazardır.   
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 Saz çalmayı 65 yaşında öğrense de Karslı Âşık Hicabi’nin âşıklığı da bu şekilde ortaya 

çıkmıştır denilebilir. O, küçük yaşlardan itibaren pek çok ilim meclisine girip, çıkmış; 

bilgisine bilgi; görgüsüne görgü katmış hünerli bir halk ozanıdır. Saz çalmayı geç yaşta 

öğrenmiş olması, ona değeri ve halk şiirindeki konumu bakımından pek bir şey 

kaybettirmemiştir. Çünkü Hicabi, her anlamda güçlü bir şairdir. 

 Bilindiği gibi âşıklın tezahürü konusunda en dikkate değer unsurlardan biri de rüya 

sonrası âşık olma ve bade içmedir. Türk Kültüründe rüya motifinin izleri çok eskilere kadar 

gider. Çeşitli efsane ve destanlarda rüya motifine sık sık rastlanmaktadır. 

 İslam toplumunda da Farabi, İbn-i Haldun gibi âlimler rüyalar hakkında çeşitli 

görüşler ortaya koymuşlardır. 

 Hicabi’ye yönelttiğimiz bade ile ilgili soruya kendisi şu şekilde cevap vermiştir: 

“Rüya ve bade denilen şeye inanmam. Ne rüya gördüm ne bade içtim” 

 Hicabi, yukarıda kendisinin de ifade ettiği gibi badeli bir âşık değildir. Onun 

âşıklığında yıllar yılı geçirdiği tecrübeleri ve bulunduğu ortamların önemli bir rolü vardır. 

Âşıklık sanatına da rüya görme ve bade içme gibi bir olayın bulunmadığını dile getiren 

Hicabi’nin sanatı kendi kendine, gezerek, dil ve tel eğitiminden geçerek ortaya çıkmıştır. 

Ozan, rüyaya ve badeye; daha doğrusu âşıklık geleneğinde bu iki olayın tesiri olduğuna 

inanmaz. Herhangi bir Üstad görmeyen Hicabi, yazdığı kusursuz şiirlerle kendi kendini ne 

kadar iyi yetiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu anlamda Hicabi’yi dini-tasavvufi Türk halk 

şiirinin dışında tutmak mümkündür. 

 Âşıklar zincirinin kopmaz halkalarından biri olan Karslı Hicabi’nin pek çok şiirinde 

nasihatler verdiği görülmektedir. Kendisini bütün şiirleri içerisinde en çok okuduğu ve 

ehemmiyet verdiği “Nasihat” adlı şiirinden birkaç dörtlük şöyledir: 

 NASİHAT 

Sana nasihatim dinle kardeşim, 

Namussuz insana eş olma sakın 

Bir konuş, on dinle, seyret âlemi, 

Yükseklerden uçan kuş olma sakın 
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Bozamazsın bu dünyanın fendini 

Bulanık sel olup, yıkma bendini 

İlim, irfan ile doldur kendini 

Bir çuval misali boş olma sakın 

 

Hiç kızma yobazın cahil sözüne 

Sen hizmet et gerçeklerin özüne 

Gülerek bak insanların yüzüne 

Çatıp kaşlarını taş olma sakın 

 Hicabi’nin şiir yazma konusunda gösterdiği en önemli sebep insanları çok sevmesi ve 

onlara faydalı olmak istemesidir. Şiir yazma isteği bundan ileri gelir. Ona göre insan, 

yaratılmış mahlûkatın en kutsalıdır .“Halk aşığı, derviş” gibi kavramlara inanmayan Hicabi 

için var olan ve kabul edilen “halk ozanı” tabiridir. Halkın derdini dile getiren, ezilenin 

yanında olan halk ozanı, insanlığın gönlünde taht kurabilir. Kendisi bu konuda şunları 

söylemektedir: 

 “Ben dünyanın güzelliğine, çirkinliğine, sevgisine, saygısına, insanların hürmetine 

âşık oldum. Tabi ki gurbetin, hasretliğin büyük etkisi var. Pir’e inanmam, üstat görmedim, 

kendi kendimi yetiştirdim fakat ben toplumu dinlerim, ister benden büyük olsun, ister küçük 

olsun doğru konuşan, şahsiyetine saygısı olan, insanlığı seven insanlara saygı duyarım.” 

 Âşık Karslı Hicabi, evliya, enbiya hayatları v.s. gibi şeyler okumamakla beraber ilim 

meclislerine sıklıkla katılmıştır. Bu meclislerden çok şey öğrenmiştir. Çok mütevazı bir 

anlatımla usta olmadığını söyleyen Hicabi’ye göre ustalık bir marifet değildir. Kendisi usta 

olmadığı gibi ustalığın sonunun olduğuna da inanmamaktadır. Ona göre hiçbir âşık “Ben 

Ustayım” diye gururlanmamalıdır. Âşık, halkın çırağıdır. Ne kadar üstün olursa olsun halktan 

biri gibi, toplumdan biri gibi davranmalıdır. Sevecen olmalı, insanlığa kendini kabul 

ettirebilmelidir. 
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 İrticalen şiir söylemeyen Hicabi, bu tür şiirleri beğenmediğini de ifade eder. Ona göre 

şiir yazmak, şiir söylemek iyi düşünce ister. Bir anda söylenen şiir hoş olmaz. Şairin bu 

görüşünün altında halkına duyduğu saygı, sevgi ve aniden söylenen şiirlerle beğenilmeme 

korkusu yatmaktadır. O, şiirin estetik bir yapıya sahip olmasından ve herkese seslenebilecek 

düzeyde olmasından yanadır. Bu konuda çok titiz davranan şair, şiirlerini uzun çabalar ile ve 

yılları kapsayan bir zaman süreci içerisinde bir araya getirip, halka bu şekilde takdim etmiştir.  

 Usta –çırak geleneği içerisinde yetişmeyen Hicabi’nin ustası olmadığı gibi çırağı da 

yoktur. Herhangi bir çırak yetiştirmemiştir. Şu an 72 yaşında olan, kırk beş seneden beri şiir 

yazan âşık, bir sene önce yazdığı şiiri bir sene sonra beğenmez. Olgunlaştıkça daha güzel 

şiirler yazan ozan, yazdığı ve söylediği bütün şiirlerini kendi evinde saklamaktadır. 

 Kars’ta süren âşıklık geleneğine bağlı olarak genelde sekizli ve on birli heceyle oluşan 

dörtlüklerle kurulu şiirler yazmıştır. Yazdığı şiirlerde kalıp hatalarına, hece ve kafiye 

noksanlıklarına rastlanmamaktadır. Bu anlamda Hicabi şiirlerini çok itina göstererek 

yazmıştır. 

 Pek çok konuda şiir yazan Hicabi’ye göre şairin dünyayı çok iyi tanıması lazımdır. 

Dünyayı tarafsız görerek, nesnel ve objektif olarak görmek ve şiirleri bu şekilde oluşturmak 

gerekir. Böylece şair iyiyi, güzeli, doğruyu bulmuş ve şiirine yansıtmış olur. İnsanlık için asıl 

faydalı olan da budur. Yoksa şiiri yazan kişi, bir aldatmacayla kendi halkının içine girmiş 

olur, eleştirilerden kurtulamaz ve sanatçı sayılamaz. Gerçek şair, kendine özgü söylemlerle 

şiir yazmalıdır. Hicabi, bu yüzden usta-çırak geleneğini eleştirir ve taklitçilikten kaçınmaya 

çalışır. 

 Kırk beş senedir şiir yazan şair, pek çok anlamda toplumdaki aksaklıkları da 

eleştirmiştir. Hicabi’nin iki yüzü aşkın şiirini incelediğimizde ayrı ayrı pek çok konuyu 

işlediğini görmekteyiz. Bu konular; gurbet, sıla, hasret, acı, yabancılık, aşk, sevgi, gönül, 

yoksulluk, ayrılık, haksızlık, hiciv, barış, insanlık, dünya, din, nasihat gibi konulardır. Bu 

temaları şiirlerinde dile getirirken akıcı bir üslup, sade bir dil göze çarpmaktadır. Mısralarında 

imgeler yoğunluk kazanmaktadır. Zaten şiir de budur. Yan yana dizilen sözler düz bir şekilde 

nesri oluşturur; oysa şiire şiiri okurken şiirin tadını hissetmeli, düz yazıdan farklı olduğunu 

görebilmeliyiz. Yazılan mısralar estetik yapıya ve imgeye sahip değil ise yazılana şiir demek 

yanlış olur. 



 

343 
 

 Hicabi’yi bu durumun dışında tutabiliriz; Çünkü onun şiirleri kuru ve yavan değildir. 

İmge ve mana yüklüdür. Ona göre her insan şiir yazıp, söyleyemez. Ancak toplumun 

dertlerini, sıkıntılarını bilen, gören, buna çareler üreten, bu çareleri yine halkın diliyle anlatan 

insan şairdir. Aşılar da bunu en iyi yapan, toplumun kendilerini bağrına bastığı kişilerdir. 

 Hicabi’ye göre şiir yazan bir insanın geçmiş şairlerden örnek alması lazımdır. Ancak 

bunu “taklit” olarak anlamak yanlış olur. 

 Makam, âşıkların şiirlerini söylerken oluşturdukları ahenk ve ritimlerdir. Şiiri 

oluşturan her kelime bir besteye, ritme tekabül eder. Bu türe makam denir.  Âşık Hicabi, her 

türlü âşık makamını bilmektedir. Özellikle Kars yöresinde oluşturulan her makamın ustasıdır 

diyebiliriz. Her yörenin belli bir makamı vardır.   

 Hicabi çok az halk hikâyesi bilmektedir. Bu alanda kendini yetenekli olarak kabul 

etmeyen şair, halk hikâyeleri tasnif etmemiştir. 

 Uzun yıllar âşık kahvehanelerine girip, çıkan Hicabi, Kahvehaneleri halk için çok 

gerekli bulmaktadır. Kahvehaneler âşıkların yuvası olduğu gibi halkın da yuvasıdır. Yaşayan 

kütüphane, hazine olan âşıklarımızla buluşma noktası, geçmişi geleceğe aktaran ilim 

merkezleridir. Çünkü âşıklarımız bugün var olan kahvehanelerde varlıklarını, geleceklerini 

sürdürmeye çalışmaktadırlar. Şair bunun için büyük çaba sarf edilmesi ve âşıklara ait yeni 

kahvehanelerin açılmasına olanak sunulması gerektiği görüşündedir. Âşıkları bulabileceğiniz, 

belirli adres olan kahvehaneler, onlarla birebir görüşmek, konuşmak için çok uygun 

mekânlardır. 

 Atışma, âşıkların dinleyenler karşısında, deyişme sırasında bir birini iğneleyici fakat 

mizah çerçevesi içinde söyleşmelerdir. Karşılaşma, âşıkların rakibine üstün gelenek için soru 

cevaplı tarzı seçmesi yahut dar ayakla onu mat etmenin yollarını aramasıdır. 

 Âşıkların doğaçtan, karşılıklı olarak, belli bir kural çerçevesinde söyleşmelerine 

yaygın olarak atışma denmekle beraber âşık karşılaşmaları, deyişme, karşıberi, kovalama 

adları da verilmektedir. Eskiden muaşere(münazara)ya da tekellüm adları ile anılan bu şekle 

sistemli deyişler de denir. Âşıkların toplum karşısında geleneğe bağlı olarak Salı sözlü 

uygulamalarının tümüne âşık fasılları adı verilir. Atışma, en az iki aşığın dinleyici huzurunda 

karşı karşıya gelerek, birbirlerini sazda ve sözde belli kurallar çerçevesinde denemeleri 

esasına dayanır. Atışma yapacak âşık doğaçtan şiir söyleme gücüne sahip, usta bir aşık 

olmalıdır.(Yardımcı 2004:227) 
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 Âşık atışmalarına katılmayan şair uzun süre bu atışmaları çok dinlemiştir. Atışan 

âşıkların söz adabının dışına çıkmadıkları sürece bu düzenlemelerin gerekli, güzel ve halk 

tarafından benimsendiğini vurgulamaktadır 

 On altıncı yüzyılda Klasik Türk Şairleri arasında çok büyük bir ilgi uyandıran 

Muamma ve Lügaz daha sonraları âşıklar tarafından da benimsenmiş, ustalık ve becerilerinin 

bir işareti olarak kullanılmaya başlanmış ve zaman içinde gelenek halini almıştır. Klasik Türk 

Şiirindeki muamma ve lügazlarla halk şiirindeki askı(muamma)birbirinden çok ayrı 

uygulamalardır. Arapçada bilmece yani Klasik Türk Şiiri’ndeki lügaz herhangi bir şeyi 

gizleyen şiirdir. Halk Şiiri’ndeki karşılığı muamma ise bir kimsenin ya da varlığın sadece 

adını gizleyen şiir demektir. 

 Âşıkların ustalıklarını sergilemek için bir nevi söz hüneri olarak başvurdukları bir 

biçimdir. İçinde (B,P,M,V,F)dudak ve diş dudak sesleri bulunmadan söylenilen şiir demektir. 

Atışmanın en zor biçimi olup âşıkların dudakları arasına iğne koyarak yarıştıkları zor bir 

atışma türüdür. Bu atışmada âşıklar verilen bir ayak üzerine ya karşılıklı birer dörtlükle atışır 

ya da verilen bir ayak üzerine karşılıklı birer şiir söyleyerek atışırlar. 

 Karslı Hicabi âşıklık geleneklerinden “atışma” ,“lebdeğmez” ,“muamma” gibi türleri 

kullanmamıştır. Bu türleri âşık edebiyatının süsü olarak görmektedir. Ancak kendisi 

kullanmamıştır. 

 Herhangi bir toplantıda veya görüşmede isteğe göre şiirlerini icra eden şair, âşık fasıl 

düzenlemelerini de bilmektedir. İnsanlarla çok rahat bir şekilde görüşme imkânı bulan 

Hicabi’nin pek çok hayranı vardır. 

 Ayak, halk şiirinde 1.Kafiye 2.Müstezat şekliyle yazılmış kısa mısralar. Anlamlarına 

gelmektedir. 

 Âşık edebiyatında kafiye anlamında kullanılır. Hicabi için şiirde ayak, çok önemli bir 

mevzudur. Yazılan şiirlerin ayağına dikkat etmek gerekir. Çünkü yazılan şiirlerin anlamını 

belirleyen ayaklardır. Hicabi’ye göre âşıklık geleneğinin yaşaması için âşıklar bütün yurt 

genelinde örgütlenmeli, Kültür Bakanlığında âşıklar için imtihan yapılmalı, yapılan 

imtihanlara göre âşıklar da belli bir gelir sahibi olabilmeli, devlete bağlı olarak 

çalışabilmelidir. Geçim şartlarının sıkıntılı olduğu Türkiye gibi bir ülkede, o imtihanı kazanan 

âşıklara devlet geçim şartlarına uygun maaş vermelidir. Hicabi, Kültür Bakanlığı’na veya 
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herhangi bir derneğe bağlı değildir. Şiirlerini serbest bir şekilde, herhangi bir yere bağlı 

kalmadan oluşturmaktadır. Bu oluşum, açık ve güzel ifadelerle süslenmiştir. 

 Çırağın, ustasında hâkim olan tavır kendinde yaşadığı gibi bu eda çırağına da sirayet 

eder. Zamanla bu gelenek zinciri içinde, aynı tarzda bir âşık grubu oluşur. İşte usta-çırak 

geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar tarafından odak hüviyetindeki usta âşığa 

bağlılık duyarak, ona ait dil, üslup, ayak, ezgi konu ve anıları devam ettiren gruba âşık kolu 

denir. Hicabi, hiçbir âşıklık koluna mensup değildir. 

 

3. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşık Karslı Hicabi’nin 200’ü aşkın şiirini incelediğimizde pek çok konunun işlenmiş 

olduğunu görmekteyiz. Bu konular; gurbet, sıla, hasret, acı, yabancılık, aşk, sevgi, gönül, 

yoksulluk, ayrılık, haksızlık, hiciv, barış, insanlık, dünya, din, nasihat gibi konulardır.  

 1. Gurbet: Hicabi her gurbetçi gibi doğduğu topraklardan kopup gurbete düşmüştür. 

Gitmiş olduğu yaban ellerinde yabancılık çekmiş, hasret çekmiş, doğduğu toprakların ateşiyle 

tutuşup yanmıştır. Gurbeti ve içindeki özlemi anlatan mısralar şiirlerinde önemli bir yer 

tutmaktadır:         

Ayrılıp vatandan düşme gurbete 

Gezilmez bir taraf yollar yabancı 

Arasan derdine derman bulunmaz 

Söylesen halini diller yabancı  

 

HİCABİ çekilmez gurbet cefası 

Temel tutmaz garip kuşun yuvası  

Sevsen bir güzeli olmaz vefası 

Dolanır boynuna kollar yabancı 
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 Hicabi; sıladan ayrılıp gurbete düştüğü için çektiği yabancılığı ve zorlukları çok iyi 

bilmektedir. Özlemini çektiği sılaya kavuşmak için çırpınmaktadır. Şiirlerine vatan özlemi en 

yoğun biçimde yansımıştır. 

 

Gücüm yetmez oldu deli gönlüme  

Gitme gurbet ele dönülmez dedim  

Her güzele gönül verip bağlanma 

Sevdiğin her güzel sevilmez dedim 

 Hicabi; gurbet ele gitmemesi için deli gönlüne öğütler vermektedir. Fakat bu öğütler 

nafiledir. Çünkü yaşanan şartlar onu sıla ocağından alıp, gurbet kucağına atmaktan geri 

durmamıştır. Gurbete fakirliğin, yoksulluğun vesile olduğunu bilir ozan. Ozan diliyle bunu 

şöyle dile getirir: 

Bitmez bu fakirlik, çekilmez gurbet 

Acımaz vicdanı taş kahpe dünya 

Ömür boyu hakkı sevsen haksızsın 

Görmez gerçekleri şaş kahpe dünya 

 Gurbetin çekilmez bir çile olduğunu, insanları birbirinden ayırıp hasret çektirdiğini, 

yürekleri dağladığını, vatandan ayrılanın kolay olmadığını ifade eden Hicabi, bu zulmün 

yaşanmasına açlığın ve sefaletin sebep olduğunu vurgulamaktadır mısralarında: 

Kim yaratmış gurbet eli yokluğu 

Çekilmiyor her gününde çile var  

Mecbur kaldım vatanımdan ayrıldım 

Başımızda açlık denen bela var 

 

Gerçeği aradım bozuldu işim 
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Fukarayım diye ayrıldı eşim 

Kapı kapı iş arıyor kardeşim  

Akşam döner elinde boş file var. 

 Fukaralığın gurbeti yarattığını, yine fukaralığın geçim sıkıntısı yaşatarak birçok 

yuvanın yıkılmasına neden olduğunu belirten ozan, kapı kapı iş arayan işsiz insanların bir 

dönem taşıma aracı olarak kullanılan filelerle evine boş döndüğünü anlatmaktadır. 

 2. Hasret: Hicabi’nin şiirlerinde hasret oldukça ağırlık teşkil etmektedir; Çünkü o bir 

gurbet insanıdır. Gurbetçi bir halk ozanıdır. Yaşadığı hasreti nakış nakış işlemektedir 

şiirlerinde. Onun yüreğinde vatan hasreti, yar hasreti, hısım hasreti, akraba hasreti en güzel 

biçimde dile getirilmektedir. 

 Çektiği hasretlerin başında sevgiliye olan hasret vardır.Yârine kavuşamayan ozan 

gönül telinden kopan nağmelerle seslenir yârine:                                    

Gözlerim yollarda kulağım seste 

Yıllar geçti nerdesin gel yârim 

Solmaya yüz tuttu ömrümü bağı 

Tez yetiş ki bulmazsın gül yârim 

 Hicabi olumsuz şartlar dolayısıyla gidemediği, ulaşamadığı yârini “gel yârim” diye 

feryat ederek yanına çağırmaktadır. Sevgilinin nikap ile örttüğü yüzüne hasret kalan Hicabi, 

sevdiği ahu gözlüsüne seslenmektedir: 

Yıllardır hasretim ay suratına  

Gözlerine hasret kaldım 

Ya evet de ya da hayır 

Sözlerine hasret kaldım 

 Hicabi yârin bütün güzelliklerine hasrettir. Gülen gözlerine, şirin sözlerine, yürürken 

izlerine, başını koyup uyuduğu dizlerine hasrettir. Hicabi’nin yüreğinde hasret tükenmez. 
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 Onun bir de vatan hasreti vardır. Bu hasret büyüktür onun yüreğinde. Çünkü o 

gurbetlerde gezen, sılasından ayrı bir halk ozanıdır: 

 Vatan hasreti Hicabi’nin yüreğini yaralamaktadır. Doğup, büyüdüğü toprakları 

özleyerek köyüne götürülmesi için vasiyet etmektedir:          

Gurbet elde derde derman ararım  

Bulunca götürün köyüme beni 

Düğün, bayram yapıp şad olamadım 

Gülünce götürün köyüme beni 

 

Bir kıymet bilmeze nasıl dedim yar 

HİCABİ yolumu bağlar namus ar 

Oğlum, kızım sizden bir dileğim var   

Ölünce götürün köyüme beni  

 Hicabi, gurbet elin kahrını sıla hasretini çekmekten usanmıştır. O, çocuklarından bir 

dilek dilemektedir. O, dilek ise öldüğü zaman köyüne, doğduğu topraklara götürülmek ve 

havasını soluduğu topraklara gömülmektir. 

 3. Nasihat: Her halk ozanı yaşadığı dönemde halkın gözü, kulağı, dili, kalbi olmuştur. 

Hicabi de bunlardan biridir. Halkına, eşine, dostuna doğru yolu göstermekte, onların kılavuzu 

olmaktadır. Halkın iyiliğini istemekte, doğru yola dönmeleri için nasihatler vermektedir: 

Sana nasihatim ağlama dostum 

Ağlayan bir daha gülmez bildin mi? 

Güvenme dünyaya aldatır seni  

Hiç kimse dünyada kalmaz bildin mi? 
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Varsa sırrın deme asla birine  

Daima bir ummana girme derine  

İsmini yazdırma dert defterine  

Seni ordan kimse silmez bildin mi? 

 Ozanın dosta nasihati sırrını kimseye dememesidir. Sır tutmayan insan öğrendiği sırrı 

el âleme çabuk yayar. O zaman da sır sahibi zarar görür. Dostunun acı yaşamaması için sır 

sahibi olmasını öğütler. Dert defterine ismini yazdıran kişinin dertten kolay 

kurtulamayacağını anlatır. 

 Bir başka şiirinde ise Yaratana yalvarmasını ve böylece selamet bulacağını 

bildirmektedir: 

Gel kardeşim nasihat edim  

Hakikat yolunu bulana yalvar 

Oku dört kitabı sen olma cahil 

İlmin deryasına dalana yalvar 

 

Sakın bir kimseye kötü söz deme  

Fakir fukaranın hakkını yeme 

Kâğıtsız kalemsiz ulu mahkeme  

Şahitsiz ifade alana yalvar 

 Kötü sözün insanları ve insanlığı yaralayacağını bilen ve bildiren ozan, fakir fukaranın 

hakkının yenilmesine de karşı çıkmakta ve bu kötü davranışlardan uzak durulmasını salık 

vermektedir. Bu durumlardan uzak durmayanlar için ulu bir mahkemenin kurulacağını, 

Yaratan Allah’ın şahitsiz ifade alacağını ve cezalandırılacağını bildirmektedir. 

 Vefasız yardan da yakınır ozan. Bugün sevip, yarın terk eden sevgiliye sitem eder. 

Böylesini men eder. Bir dostunun, bir kardeşinin vefasız güzellere bağlanmamasını, 

böylelerinden uzak durmalarını söyler: 
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Aldanma kahpenin tatlı diline  

Bugün sever yarın cayar kardeşim  

Düşmandan ar etmez dosttan utanmaz  

Namusunu hiçe sayar kardeşim 

 Hicabi, tatlı dil ile hitap eden fakat zehirleyen insandan uzaklaşır. Dostlarına da 

nasihat vererek uyarır.                             

 4. Yoksulluk: Yoksulluğa, fakirliğe şiirlerinde geniş yer veren Hicabi, halkın çektiği 

sıkıntıları yer yer dile getirir. Onların yoksulluktan kurtulmalarını temenni eder. Fukaralığın 

Allah’tan geldiğini iddia edenlerin üzerine alaycı bir gülümseme göndererek bunun 

yaratandan değil tembellikten kaynaklandığını söylüyor dizelerinde:                               

Karnı doymaz yüzü gülmez fakirin  

Kaderi bu Allah yazmış diyorlar 

Bir de şükretmezse yanarmış nara  

Kaderi bu Allah yazmış diyorlar  

   

Hicabi yazılan gelirmiş başa  

Fakirin feryadı gözyaşı boşa  

İnanmam bu işe gine de hâşâ 

Kaderi bu Allah yazmış diyorlar 

 Fakirliğin Allah’tan değil tamamen insanların tembelliğinden ve saf insanların kurnaz 

insanlar tarafından sömürülmesinden, haklarının yenmesinden kaynaklandığını belirtmektedir. 

Bunu da şu dörtlüklerinde perçinlemektedir: 

Anam hizmetçidir babam kapıcı, 

Cahillik içimde sızlayan acı 
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Köşede dilenen gelinlik bacı  

Görmüyor gerçeği gözümüz bizim  

 Yoksulluğun ana nedenlerinden birinin de cahillik olduğuna parmak basan ozan, 

cehaletten kurtulup akıl sahibi olan insanların fakirlik içinde değil refah içinde yaşadıklarını 

işaret etmektedir. Okuyanların cahillikten kendini kurtardığını, iş kurduklarını, para 

kazandıklarını gören ozan çoğu gözün gerçeği görmediğini bildiriyor. 

 Yine yoksulluğu, fakirliği anlattığı dizelerde çaresizliğin ne kadar kötü bir durum 

olduğunu dizelerinde bakın nasıl beyan ediyor:                      

Lal oldu fakirin dili  

Şükür demekten demekten  

Arpa ekmeği, acı soğan 

Öldü yemekten yemekten  

 Cahilliğin insanları ne kadar fakir bıraktığını, uyanık olmayan halkın oy tüccarlarınca 

kandırıldıklarını anlatıyor ozan. 

 5. Aşk: Hicabi’de aşk doruk noktadadır. Sevgilisinin özlemi içinde yanıp yakılan bir 

yüreği vardır onun. Yar onun her azasına yerleşmiştir. Aldığı nefeste, yaşadığı iklimde, yediği 

aşta bile yar vardır: 

Perişan halıma gülme sevdiğim  

Ne yapım akılsız başta sen varsın  

Merhametin yok mu sil gözlerimi 

Dökülen damla da yaşta sen varsın                                   

 Sevdiği güzelin gözlerine âşık olan ozan ona erişmenin güç olduğunu şu dizelerle  dile 

getirmektedir:                           

Sen nasıl güzelsin hüsnü cihanda  

Beni düşürecek aha gözlerin  
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Aşkın tüccarıydım iflasa düştüm  

Gücüm yetmez alam paha gözlerin  

 Aşkı gönlünde yücelten Hicabi, bu yolda elemin, kederin, gamın ve derdin bir önemi 

olmadığını, yar yolunda cefa çekmenin kendisi için bir lütuf olduğunu bildirmektedir: 

Aşka düştüm yoktur derdin önemi, 

Harman oldum yel götürdü danemi 

Senin için hedef ettim sinemi 

Doldur silahını vur merhametsiz  

 Âşık olduğu, sevdasını, hasretini çektiği, çilesine katlandığı güzelin biraz da kıymet 

bilenini istemektedir:                                        

Kıymet bilmezle bal yemem  

Can diyene hiç çor demem  

Boyalı güzel istemem  

Mah cemali sade olsun  

 Sevgiliyle buluşan ve ikrar verip bağlanan Hicabi, kendisinde yarınında bu ikrara 

sadık kalmasını temenni etmektedir. Hicabi bazen de sevdiğine gücenir. Onu gördüğü zaman 

yaptığı iltifata karşılık lütuf bulamaz. Hal böyle olunca da gönlü incinir. Başlar yârinin 

vefasızlığından yakınmaya başlar. Hicabi, yâri ile küskünlüğü kabul edemez. Onunla bir araya 

gelmenin, muhabbet kılmanın yollarının arar. Hicabi her şeyin aşkla, sevgiyle güzelleşeceğini, 

barışla mutluluğun sağlanacağını söylemekte, üzüntülerin ancak böyle biterek yüzlerin 

gülmesini istemektedir. 

 6. Ayrılık: Ayrılığın ömrün her döneminde yüreklere acı verdiğini dizelerinde işleyen 

Hicabi, ister vatandan olsun ister yardan olsun ayrılmanın çok çetin olduğunu iyi bilmektedir. 

O zaten bir gurbetçi ozan olarak yurdundan, yârinden, dostlarından uzakta kalmanın acısıyla 

yanıp yakılmaktadır: 
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Sen ağlama ben ağlıyım sevdiğim  

Sıla sana gurbet bana düştü yar 

Son pişmanlık fayda vermez bilirsin  

Bundan sonra ağlasan da boştu yar 

 Ayrılığı göze alan Hicabi, sılanın yâre; gurbetin kendisine düştüğünü söyleyerek düşer 

yollara. 

 Ayrılığın çok zor olduğunu bilen ozan yediği aşın zehire çevrileceğini anlar vefasız 

olan sevgiliye derin bir hüzünle hasret kalır. Yüreğinde pek çok acı duyar. 

 Hicabi biraz da kadercidir dörtlüklerinde Yazılan yazıya inanır ve onu kaderinden 

sayar. Yazılanların mutlak başa geleceğini bilir. 

 Hicabi’nin anlatımlarında yöre dili ve yöresel kelimeler oldukça zengindir. Yaraların 

kaysaklanması ve kuruması gibi yöreye özgü söylemde kabuk bağlama manasını görürüz. 

Kaysak yarayı gerer, sertlik arz eder. Bu da ilaç sürülmeyince acılar verir insana. Yârinin 

böyle zalimce davranmasını hazmedemez ozan. Hicabi ayrılık elinden el aman eder. Beyazı 

çıkarır karalar giyer. Yârinden, vatanından ayrı düştüğü için yaralarının kanadığını canının 

yandığını duyar yüreğinde. Ozan ayrılıp giderken sevdiğinin gözü yaşlı ve boynu bükük 

olduğunu görünce ona teselli vermeye çalışır. Umudunu yitirmemesini öğütler. Beklemesini 

ve bir gün geri döneceğini, ayrılık yüzünden döktüğü gözyaşlarını kendi elleriyle sileceğini 

söyler.                                        

 7. Dünya: Hicabi bir ozan yüreğiyle dünyanın fani olduğunu, merhametsiz olduğunu, 

insanlara çileler çektirdiğini, güldürmeyip ağlattığını, sevindirmeyip üzdüğünü mısralarında 

yer yer ifade eder. Ozan dünyaya gülmek için geldiğini fakat ömrünü hep ağlayarak 

geçirdiğini söylemektedir. Dünyadan lezzet alamadığı sevdikleri tarafından yaralandığını 

dizelerinde dile getirmektedir. Ozanın gözünde geçici olan dünyanın aynı zamanda bir aldatıcı 

olduğu da kesinlik kazanmıştır. Çünkü o dünyanın insanları güldürmediğine, sürdüğü ömür 

sonunda bir mezara gireceğine, isminin bir taşa yazılacağına inanmaktadır. Kendinden önce 

bu yerlere konup göçenlere, akıbetlerinin ne olduğuna şahittir. 

Gün gelir göçerim fani dünyadan  

Beni arar isen bul bu kitapta 
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Derde tüccar oldum mücevher sattım  

Eğer sarraf isen al bu kitapta 

 Dünyadan göçün mutlak gerçekleşeceğine ve her insanın bu göçü tadacağını bilen 

ozan, bu fani dünyada baki eser bırakmak ister. Yazdığı eserleri bir kitapta toplamak ve onları 

yarınki kuşaklara aktarmak ile adının yaşayacağını umut eder. 

 8. Haksızlık: Hicabi, dünyada yapılan bütün haksızlıkların karşısındadır. Haksızlığa 

tahammülü asla yoktur. Mazlumu kanayan bir yürekle acıyarak zalimin karşısında büyük bir 

öfkeyle yer alır. Zalimlik ile insanları incitenlere öğütler vererek yapılan zulmün bir 

Müslüman’a yakışmayacağını, haram kazanç elde etmenin ona bir yarar sağlamayacağını 

vurgulayarak aldatmanın bir gaflet olduğunu ve vazgeçilmesini belirtir. Hicabi’nin kalbi 

merhamet doludur. Helal kazanç sahibi olanların merhametli davranmalarını ve fakire 

fukaraya yardım yapmalarını öğütlemektedir. 

Hicabi ayrılma doğru yolundan, 

Allah sevgisini kesmez kulundan, 

Helal kazancından, dünya malından, 

Fakire, yoksula ver Allah için 

 Hicabi’nin haksızlık üzerine yazdığı dörtlükleri sıralamakla bitiremeyiz. Dünyanın 

düzenini bozanlara lanet okuyan ozan, halkı kandırıp, haksız kazanç sağlayanların da 

karşısında bütün yüreğiyle yer almaktadır. 

 9. Barış ve İnsanlık: Her halk aşığının düşlediği güzel dünyayı Hicabi de 

düşlemektedir. İnsanların dünya malı için birbirleriyle kavga etmelerini, öldürmelerini hoş 

karşılamaz. Dünyadaki birliğin, beraberliğin barış yolu ile sevgi yolu ile sağlanacağını 

duyurmaktadır:                                 

İnsan olan insanlığa kıyar mı? 

Bu güzel dünyada barış var iken 

Kardeş gibi gidek aya, güneşe  

İlimde irfanda yarış var iken  
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 Bu mısralarda dile getirdiği, üç günlük dünyada kardeşçe yaşamanın başarı ve huzur 

getireceğini söylemektedir. İnsanın insana kıymasını bir güzellik değil bir çirkinlik, cehalet 

ürünü olarak görmektedir. Bütün insanların kardeş ve bacı olduğunu duyuran ozan tatlılıkla 

yaşanacak dünyanın acılar içinde yaşanmasına rıza göstermemektedir. 

 Ozanın barıştan yana olan yüreği gün gelip darılıyor. Bu dargınlığa da gurbet el ve 

gözlerinden yaş sebep oluyor. Ozan böyle bir durumda bakın ne çare yollarını nasıl 

aramaktadır: 

Dünya bana ben dünyaya dargınım 

Beni bu dünyayla kim barıştırır? 

Gözyaşımla gurbet elde kalmışım, 

Garibi kim arar, kim soruşturur. 

 Dünya ile olan küskünlüğünün bitmesini isteyen ozan, barış yollarına giden bir yolcu 

gibi yoluna devam etmektedir. 

 Hicabi, barıştan yana olduğu için yar yolunu gözü yaşlı beklemeye razıdır. Gönülden 

sevdiği yârine darılmamasını, ondan küsmemesini feryat ve figanla söylemektedir. 

 Hicabi’nin şiirlerinde barışın ağırlık kazandığı gibi insanlık da mısra mısra kendini 

göstermektedir. O, fani dünyada insanlık için çalışılmasından ve insanlara yardım 

yapılmasından yanadır. 

 Her insanın yaratıcı tarafından insan yaratıldığını, her zaman bu gerçeği görmesini 

öğütleyen ozan, insanlığın bir gül ağacı olduğunu, onu incitmeden dermesini duyurmaktadır. 

Hastaların ziyaret edilmesinin makbul bir davranış, insani bir meziyet olduğunu 

vurgulamaktadır. 

 İnsanların ilimle, fenle insanlığa yaralı olmalarını isteyen ozan, gerçek davranışın 

insani davranış olduğunu belirterek mısralarıyla herkese seslenir. İnsanlıktan payını 

almayanlara da seslenmekten geri durmaz. İnsanlıktan pay almaları için onları görev başına 

davet eder. 
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 10. Taşlama: Hicabi’de taşlama hat safhadadır. O,hiçbir şeyden çekinmeden, korku 

bilmeden dilinin sivri oklarıyla hak eden haksızın üzerine yiğitçe gider. Eleştiri yağmuruna 

tutar haksız insanı. Yobazlığı reddeder. İnsani vasıfları olmayanı insandan saymaz: 

Kâmiller şad olmaz dünya düzelmez 

İnsan suratında hayvan var iken  

 O, bilimden, teknikten, fenden yanadır. Yobazlara karşı çıkar: Gerçekçi insanların 

yanında yerini alır. Haklının hakkını yiyene çatar. Ağalık düzenini yıkmaya çalışır. İnsanların 

hakkını yiyene çatar. Ağalık düzenini yıkmaya çalışır. İnsanların haklarının çar çur 

edilmesine, kandırılarak sömürülmesine razı gelmez. 

 Hicabi yeri geldiği zaman Allah’a bile sitem edercesine yaşanan haksızlıkları 

bildirmekten geri kalmıyor. Dövülen sövülen kulların arkası olduğunu söyleyerek çaresiz 

insanlara sahip çıkılmasını diliyor.                   

 11. Din ve Kadercilik: Hicabi’nin şiirlerinde din ve kadercilik geniş yer tutar. O, 

insanların cehaletini ve tembelliğini görür, bunu kader sayanlara sitem eder. Alnına yazılmış 

kara yazıyı Allah’tan silmesini ister. Allah’a inancı tamdır. Fakat hurafeye karşı çıkmaktan 

geri durmaz. Batıl inançların cehaletten kaynaklandığına işaret eder: 

Seyrettim cihanı gördüm yüzünü 

Bilinmez hikmeti, sırrı Allah’ın  

Kimine gül demiş, kimine ağla  

Bilinmez hikmeti, sırrı Allah’ın.              

 Allah’ın büyüklüğüne, keramet sahibi oluşuna canı gönülden inanç getirmektedir. Her 

şeyin onun emrinde olduğunu, her hikmetin, her sırrın ona ait olduğunu söyleyen ozan: 

Beni bu dünyaya getiren Allah  

Sil kara bahtımı yaz baştan baştan 

Güldürmedin, gülemedim ağlarım 

Sil kara bahtımı yaz baştan baştan. 
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 Bahtının kara yazıldığını, sır sahibi olan Allah’ın bunu değiştirmesini umar. O, 

şikâyetini Yaratan Allah’a yaparak yine O’ndan yardım bekler. 

 Hicabi Hak âşığı gibi kavramlara inanmasa da Yunus Emre ve Mevlana gibi ilim 

sahibi insanların, tasavvuf ehli ozanların şiirlerine büyük saygı duymuş ve onların eserlerini 

okumuştur. 

 Hicabi, bazı softa yapılı, gösterişle dinine bağlı, imansız olup, imânlı gibi görünen 

insanlara da çatarak gerçek Müminin sözü özüne, özü sözüne uygun olduğuna inanmaktadır. 

 Maddi çıkarlar elde etmek için sahtekârlık yaparak Allah’ın kitabından istifadeyle 

muskalar yazan ve halkı aldatanların da karşısındadır. 

 Hicabi daima gerçeklerin ve gerçekçi insanların yanında yer alan bir halk âşığıdır. O, 

inançların suiistimal edilmesini kabul edemez: 

Hicabi der ben bir kulum 

Kuldan kula olmaz zulüm 

Gerçeklere kurban olurum, 

Ben Allah’ı ben de buldum. 

 Hicabi âşıklık konusunda herhangi bir yarışmaya katılmamıştır. Katıldığı radyo ve 

televizyon programları da yoktur. Ödül almamıştır. Bölgesel olarak Kars âşıklarının diğer 

yöre âşıklarından farklı olduğunu düşünmektedir. Şair âşık şenliklerine de sıkça katılmaktadır. 

 Yaşayan ozanların geçmişteki ozandan farkı nedir? Sorusuna; “Ozanın ozandan farkı 

olmaz gerçek ozan hakkın ve haklının yanında olandır. Zalimin zulmüne baş eğen ozan 

olamaz” 

 Hicabi’ye göre günümüzde şair olmanın zorlukları yoktur. Ona göre bugünkü âşıklık 

geleneğini teknoloji bitirdi. Teknoloji olmadan önce halk, âşıkları dinlemek için her zaman 

ortak buluşma noktası olan kahvehanelerde toplanırdı. Şimdi ise isteyen istediği sanatçının 

CD’sini alıp evinde dinleyebiliyor. Sanatçıyı görmeden, tanımadan bu şekilde dinlemeyi hoş 

görmeyen Hicabi “Bir insan âşık olabilir ama edebiyatçı olamaz” derken edebiyatın 

güzelliğinden, inceliğinden ve zorluklarından bahsetmeden geçemez. 
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 Rahmetli Daimi Mahzuni ile görüşmüş olan âşık şimdi ise Karslı Âşık Sabri Yokuş, 

Bayram Denizoğlu ve Sait Küçük ile görüşmektedir. 

4. Mahlası                                  
 

 Mahlas sözü çeşitli sözlük ve ansiklopedilerde hep birbirine yakın olarak 

tanımlanmakta; kimi kaynaklarda, örneğin; Şemseddin Sami’nin Kâmus-ı Türkî’sinde; 

“Herkesin ismine ilaveten zem olunan ikinci isim;”Tahir-ül Mevlevi’nin Edebiyat Lügati’nde; 

“Bir şairin asıl adından başka edebiyâda kullandığı isim” olarak ifade edilmektedir. (Yardımcı 

2004:182) 

 Halk edebiyatında mahlas geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Mutlaka son 

dörtlükte kullanılır. 

 Karslı Âşık Hicabi Mahlasını herhangi bir ustadan veya mürşid, pir gibi erenlerden 

almamıştır. Mahlası ile ilgili olarak yönelttiğimiz soruya şu cevabı vermiştir: “Mahlasım 

Hicabi’dir. Kendim verdim Hicabi ismini, utanan insan demektir. Hicabi mahlasını 1970’ten 

bu yana şiirlerimde kullanıyorum.” 

Kader beni nicesine kul etti  

Çektiğim acılar canıma yetti 

Ebedi evine göç edip gitti  

Bitti Hicabi’nin işi dediler 

 Yukarıdaki güzel dörtlük Hicabi’nin “Dediler” isimli şiirinden bir parçadır. 1970 

yılına kadar mahlas kullanmadan şiir yazan Hicabi, bu tarihe kadar yazdığı şiirleri başarısız 

bulmaktadır. Çünkü şiirin mahlasla var olup, mahlasla söyleneceğine ve yazılacağına 

inanmaktadır. 1970’ten sonra bütün şiirlerini mahlasıyla oluşturmuştur. 

 

5. Şiirleri 
 

 Âşık Karslı Hicabi, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hemen hepsinde 

başlık kullanmıştır diyebiliriz. Hicabi’nin şiirlerinde şekil olarak halk şiirinin kalıpları 

mevcuttur.19.yüzyılın halk âşıklarında görülen divan edebiyatı kalıplarına hiç 
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rastlayamazsınız. Çünkü o bir halk şairidir. Başlıklar genel olarak kafiyeli kelimeden farklıdır. 

İncelediğimiz şiirlerinde nesir şeklinde hiçbir açıklama bulunmamakla birlikte başlıktan 

hemen sonra mısralara geçtiği görülmektedir. 

 Hicabi, âşık tarzı geleneğine uygun olarak bütün şiirlerinde mahlasını söylemiştir. 

Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmış, bazı kelimeleri yanlış söylemiştir (kemle, derir…) 

ama bu kelimeler sınırlıdır. 

 Âşık tarzı şiir geleneğinin genel özelliğine uygun olarak yarım kafiyeye ağırlık 

vermiştir. Tam kafiyeyle yazdığı şiirleri de bulunmaktadır. Karslı Âşık Hicabi, şiirlerini 

hecenin değişik kalıplarını kullanarak yazmıştır. Hecenin yedili, sekizli ve on birli kalıplarını 

kullanmıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu abab, cccb, dddb ve abcb, dddb, eeeb kafiye örgüsünde 

koşma ve taşlama nazım şekilleriyle yazmıştır. 

 Şiirlerinde dini-tasavvufi kültürü yansıtan kavramlara sıkça yer verildiğini 

görmekteyiz. Hicabi’nin şiirleri genellikle; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 dörtlükten oluşur. En çok 5, 6, 

7, dörtlükten oluşan şiirleri ağırlıktadır. 

 Karslı Hicabi, şiirlerinde maddi aşka çok fazla yer vermiştir, topluma nasihatler de 

geniş yer tutmaktadır dörtlüklerinde. 

 

6. Eserleri Ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

 Hakkında fazla çalışma olmayan Hicabi, Sait Küçük’ün inceleyip, hazırlamış olduğu 

kitabı kendi imkânlarıyla bastırmıştır. (Sait KÜÇÜK(2008),Göç, Ürün Yayınları, Ankara, 

Omay Ofset Matbaası) 

 Sait Küçük tarafından hazırlanan bu kitabın önsözünde Hicabi’yle ve onun şiirleriyle 

nasıl tanıştığı anlatmaktadır. Çeşitli kısımlara ayırdığı kitapta Hicabi’nin hayatını, sanatını ve 

şiirlerini sırasıyla anlatmakta ve ele almaktadır. Eserde düz yazı ve şiirler yer almaktadır. 

Şiirler genellikle sosyal problemler, aşk, hiciv, nasihat konularını içermektedir.200’e yakın 

şiiri bulunan Hicabi’nin pek çok şiiri bu kitapta yer almaktadır. Kitabın son kısmında 

Hicabi’nin kendisinin ve aile fotoğraflarının bulunduğu bir albüm bulunmaktadır. Kitabın 

sonunda yer almaktadır. 
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 Ayrıca Cem Dergisi’nde 1993 ve 1994 tarihlerinde yayımlanmış şiirleri 

bulunmaktadır. 

 KAYNAKLAR  

Küçük Sait, 2008, Karslı Hicabi(Yaşamıisanatı, Eserleri), Ankara, Ürün yay. 

Yardımcı Mehmet, 2004, Başlangıçtan Günümüze Türk Halk Şiiri, Ankara, Ürün yay. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

GÜNAH MI? 

Senden başka kime sorum Allah’ım 

Benim bu dünyada gülmem günah mı? 

Kader yazı dedim her türlü derde 

Kim yazmış yazımı bilmem günah mı? 

 

Bellisiz ömrünün baharı, kışı 

Zehirden yedirdin ekmeği, aşı 

Ele düğün, bayram; bana gözyaşı 

Akan gözyaşımı silmem günah mı? 

 

Karanlık günlerim olmuyor aydın, 

Dertli Hicabi’yi sen düşman saydın 

Bir can verdi bana, vermez olaydın 

Al benim canımı, ölmem günah mı? 

HATA VAR 

Çok yürüdüm insanlığın peşine 

Kavuşabilmedim yolda hata var 

Vicdan terazisi doğru tartmıyor 

Ahlâk isyan etmiş elde hata var 
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Kâmil olan seçer akı karadan 

Doğru konuş, yalan çıksın aradan 

Şükürünen ekmez vermez yaradan 

Çalışmadan ister, kulda hata var 

 

Yıkılır kurduğun temelsiz bina  

Nasihat ederim darılma bana  

Can dediğin insan çor dermez sana  

Dikkat et kendine dilde hata var 

 

HİCABİ dünyadan göçüp giderse 

Gözü yaşlı ağlayanlar pederse  

Evlat babasına küfür ederse  

Sorun anasına dölde hata var 

 

DOĞRU YÜRÜ 

 

Doğru yürü şaşkın el seni görür 

Hakka giden yolun düzü bellidir 

Salâvatla nur gelir mi şeytana 

Allah’ı sevenin yüzü bellidir 

 

Haram kazan, helal görün millete 
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Senin inancın yok farza, sünnete 

Aldatma kendini düşme gaflete 

Gerçek Müslüman’ın özü bellidir 

 

Dinle bu sözümü neler var daha  

Desinler gitme o kıblegâha 

Hiç kimseye çamur atmam vallaha 

Dertli HİCABİ’nin sözü bellidir 

 

GÜL GÖRMESİNLER 

 

Gitme zalim, gitme dur dinle beni  

Perişan halime gül görmesinler  

Yüzüme bakınca sen de ağlarsın  

Akan gözyaşımı sil, görmesinler 

 

Ömrüm geldi geçti güvenim neye 

Söylemem derdimi dert bilmeyene  

Yolun düşer ise gel bizim köye  

Bir gece yanımda kal görmesinler  

 

Sevgi saygı bu dünyanın varıdı 

Edep erkân namusudu arıdı  
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Desinler ki bu da bunun yarıdı  

Ne olur yanında kul görmesinler 

 

Çok gezdim dünyayı çok hayal kurdum 

Gördüğüm dertliye hep seni sordum  

Meyhaneler oldu mekânım yurdum  

Ara bir köşede bul görmesinler 

 

Gel kabul et nazı nimet bal beni 

Sarraflarda altın zümrüt lal beni 

Kıymetimi sen bilirsin al beni 

Bir soysuz elinde pul görmesinler 

 

Çok aradım bulamadım yarımı 

Ben severim namusumu arımı 

Senden başka kime açam sırrımı  

Derdime bir dermen ol görmesinler 

 

Gel aşalım başı karlı dağları 

Dolaşalım bahçeleri bağları 

Bir gün bulamazsın bu genç çağları 

Kolunu boynuma sal görmesinler 
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Neler çektim ben bu derdin elinden 

Usanmışım gözlerimin selinden 

İzin ver konuşum aşkın dilinden 

Beni de yanına lal görmesinler 

 

Giyin al yeşili kara bağlama 

Faydasız bir aşka gönül dağlama 

Duydun ki HİCABİ ölmüş ağlama 

Mezarıma gizli gel görmesinler  

 

GÖÇ 

Allah seni insan diye yaratmış 

Her zaman gerçeği görmesini bil 

İnsanlık bir güldür gülden de öte 

Onu incitmeden dermesini bil 

 

Bir nazar kıl gökte güneşe aya 

Güzellikten önce olmalı hayâ 

Ölüm döşeğinde yatan hastaya 

Gine bir teselli vermesini bil 

 

Derdi olan düşen feryada zara 

Onu gözyaşıyla atma kenara, 
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 Eğer sende yoksa adette çara  

Bir tatlı dilinen sanmasını bil 

 

HİCABİ der hakkı her yerde ara 

Sakın kıymet verme devlete vara 

Gelenler gidecek bekliyor sıra  

O menzile suçsuz varmasını bil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

367 
 

 

ÂŞIK MUSA KAYA HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                   Abdurrahman Aldemir‡ 

Özet  
 Bu makalede Kars’lı Âşık Musa Kaya’nın hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere yer 

verilmiştir. Günümüz âşıklardan olan Âşık Musa Kaya’nın âşıklık geleneği içerisindeki yeri 

incelenmiş, şiirinin konularına değinilmiştir. Yine âşığın etkilendiği ve saz çalıp söz söylediği 

kişilere değinilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Âşık Musa Kaya, Musa Kaya, Karslı Musa 

Kaya  

1. Hayatı 
 

 Âşık Musa Kaya 1973 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinin Köroğlu köyünde dünyaya 

gelmiştir. Babası İbrahim Kaya ve annesi Cezminur Kayadır. Babası ve annesi de kendisi gibi 

Kars’ın yerli insanlarıdırlar. Altı çocuklu Kaya ailesinin ikinci çocuğudur. İlkokulu köyde 

okuyan Âşık Musa Kaya ortaokulu son sınıfta iken bırakmak zorunda kalmıştır. Ailenin 

maddi sıkıntılarının çoğalması Âşık Musa Kaya’nın çocuk yaşta hayata atılmasına neden 

olmuştur. 

 Ekonomik sıkıntılardan dolayı tahsiline devam edemeyen Âşık kendi köyünde 

çobanlık yapmaya başlar. Daha çocuk yaşta iken doğaya bir hayranlık duymaya başlayan Âşık 

Musa Kayanın bu sevgisi daha sonraki yıllarda şiir olarak tezahür edecektir. Yaylalar 

şiirinden bir dörtlüğü şöyledir.  

 

                                                           
‡ Kafkas Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğrencisi  
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 Hasretin yıllardır yüreğim deşti 

 Koyunların gelmez kuzular meleşti.  

 İnsanların çoğu uzağa göçtü 

 Musayım derdimi bilen yaylalar  

Âşık ortaokul son sınıfta terk ettiği okulunu bitirmek, tahsiline devam etmek ister ancak bu 

mümkün olmayacaktır. Kendisinin halen içinde okuma arzusu olduğunu dile getirmekte ve bu 

isteğini kitap okumayla geçiştirdiğini söylemektedir. 

 Daha çocuk yaşta iken âşıklığa merak salmış ve âşık meclislerine gidip orda âşıkları 

dinlemiştir. 10 yaşında iken âşıklığa iyice merak saran Musa Kaya bu meclislere sık sık 

gitmeye başlamıştır. Âşığın sanatını ele aldığımızda bunları geniş bir şekilde inceleyeceğiz. 

Âşık Musa Kaya okuyamamasının sebebini ekonomik sıkıntılara dayandırarak şöyle 

söylemektedir. “Daha fazla okuma isteği, arzusu içinde olduğum halde devam edemedim. 

Lise ve üniversiteyi hep okumak istemişimdir. Bizim zamanımızda okumak daha zor idi. O 

zamanda ilkokulu okumak şimdinin üniversitesini okumak gibi görülüyordu. Üniversite 

mezunu olsaydım âşıklığım daha da farklı, daha iyi olacaktı, daha edebi daha yenilikçi 

olacaktı daha modern olacaktı. 

 Çok sıkıntılar çektim yazın çalışıp kışın okuyordum ilkokul, ortaokul böyle geçti. 

Çoğu zaman kitaplarımız yetersizdi. Şu anki imkanlar yoktu. Keşke diyordum daha farklı 

olabilseydi ama olmadı. Âşığın bu duygularına yer verdikten sonra. Hayatını incelemeye 

devam ediyoruz. 

 Âşığın çocukluk yıllarında  ailesinin yaşadığı maddi sıkıntıları gençliğinde de devam 

etmiştir. Berberlik yaparak, zaman zaman gurbete çıkarak ailesine destek olmak için 

çabalayan âşık zaman geçtikçe gurbete çıkmayı arttıracaktır. Daha çok o yıllarda bu gurbet 

diyarı Ankara olacaktır. 

 Askerlik görevini yapmak üzere Antalya’ya gider ve orada acemilik dönemini 

tamamlar ordanda usta birliğine Tekirdağ’a gönderilir. Askerlikte ustalık dönemini 

Tekirdağ’da bitirir, memleketi Kars’a döner. Kars’a dönmesiyle aslında hayatı çok da 

değişmez. Âşık Musa Kaya’yı yine o eski geçim derdi sarar. Âşık yine Ankara yolunu tutar ve 

yine içine gurbet ateşi düşer.  
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“Özlem âşık şiirinde önemli bir yer tutar. Âşık,  genç yaşta ilini terk eder. Köyünde, 

sılada bıraktığı güzellere özlem duyar. Gurbet, sılaya kavuşma arzusuyla yanan âşığa 

katlanılmaz acılar verdiği için dayanılmaz bir yerdir. Âşık, gurbet ile sıla arasındaki uzaklığı, 

aradaki dağları, kışı, karı, sevgiliye kavuşmaya engel olarak görür.” (Artun,2001:124) Örnek 

verelim. 

Kınamayın siz Musa’yı görmeyin 

Çıkın bir gurbete haber sorayım 

Siz demeden ben cevabın vereyim 

Alevi yok içten yakar kor gibi 

 Âşıktaki gurbet ateşi giderek alevlenecektir. Gençlik yıllarında başlayan gurbetlik, 

hasretlik âşığın âşıklığına, onun duygularının daha da yoğunlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu 

durum böyle birkaç sene devam eder. 

 Musa Kaya bir gün yine çalışmak için Ankara’ya giderken kendi deyimiyle otobüste 

bir edalı güzele çarpılır. Bu edalı güzelin gözleri Musa Kaya’yı çarpmıştı.  

 Musa Kaya sevdiği kızın peşini bırakmaz ve bir yolunu bulup tanışır. Sevdiği kız 

Sarıkamış’ın Hamamlı köyündendir. Musa Kaya’nın düşlerini söyleyen kız da Musa Kaya’ya 

ilgi duymaya başlar. Ankara’da oturan kızla bazen akrabalarını ziyarete geldiği Sarıkamış’ta 

bazen de Ankara da buluşur konuşurlar. Musa Kaya sazıyla bu edalı güzele Türküler 

yakmıştır. Bu hal 5-6 sene devam eder. Musa Kaya’nın hayatı biraz olsun renklenmiş çileli 

olmaktan çıkmıştır. Sevdiği kızla evlenmeyi ister ancak kızın anne ve babası Musa Kaya’nın 

Kars’ta köyde oturmasını bahane ederek kızı vermezler. Bu durum âşık Musa Kaya’nın 

yüreğini parçalar ve psikolojik sıkıntılara ekonomik sıkıntılar eklenir. Bütün bu durum 

güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bu durum Musa Kaya’nın aleyhinde görünse de onun 

âşıklığına fayda sağlamıştır. Çünkü Musa Kaya bu durumdan sonra yoğun bir sıkıntılı ve 

duygulu dönem geçirmiştir.  

 Musa Kaya kendisini ne kadar işine verse de, kendisini başka işlerle meşgul etse de 

artık unutamamaktadır bu kara gözlü sevdalıyı. Ayrılık Musa Kaya’yı derinden etkiler ve 

içten yaralar. İçinden geldiği gibi aşağıdaki şiiri söyler: 

Gönül verdim kara gözlü birine 
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Seni göze beni kaşa yaktılar 

Çıktım yücesine indim derine 

Seni kalbe beni boşa yaktılar. 

 Sevdalısından bu şekilde ayrılışı âşıklığını kuvvetlendiren sebeplerden biridir. Ancak 

Âşık Musa Kaya’nın 2001’de annesinin vefat etmesi onu adeta yakacaktır. Çünkü Musa Kaya 

annesine derin bir sevgi beslemektedir. Ona sağlığında rahat bir hayat sağlayamadığı için 

derin bir üzüntü içinde kalmıştır. Annesinin vefatı ile iyice yalnız kalan Âşık Musa Kaya 

ikinci bir ayrılık darbesi ile psikolojik olarak sıkıntılı günler geçirir. Hastahaneye yatırılır  ve 

psikolojik tedavi görür. İlaç tedavisinin hala devam ettiğini söyleyen Musa Kaya uzun bir süre 

Ankara da yaşar.  

 Musa Kaya daha sonra evlenmiş sanatını, âşıklığını icra etmek için ülkesini gezmeye 

başlamıştır. Şimdi üç çocuğu olan Âşık Musa Kaya Sarıkamış’ın Yeniköy köyünde yaşamına 

devam etmekte ve âşıklığını devam ettirmektedir. Musa Kaya hayatı boyunca çektiği bütün 

sıkıntılara rağmen hayatından memnun ve mütevazı bir hayat sürmektedir.   

 

2. Sanatı 
 

 Âşık Musa Kaya daha çocuk yaşta merak saldığı âşık meclislerine sık sık katılma 

fırsatı bulur. Tahsil hayatına erken veda etmek sorunda kalan âşık bu açığını bu meclislerde 

bir nebze olsun kapatmaya çalışmıştır. Âşık Mevlüt İhsani’nin meclisinden çok etkilenen âşık 

Musa Kaya âşıklığa iyice merak salmış âşıklık onda artık bir tutku halini almıştır. Mevlüt 

İhsani’nin şiirleri onu derinden etkilemiştir. Halen de onun şiirlerinden etkilendiğini âşığın 

kendisini dile getiriyor. Âşık Mevlüt İhsani’nin adeta kendisini ve acılarını anlattığını 

söyleyen Âşık Musa Kaya İhsani’nin divanından söyle bir dörtlük dile getirir. 

Hayatına yüz yenilmiş zor ararsan işte ben  

Dünyasına kan ağlayan zor ararsan işte ben 

Yaktı yıktı feleğin fırtınası 

Dolu değmiş sel götürdü yar ararsan işte ben  
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 Çocuk yaşta âşık meclislerinde saz ile tanışır. Ancak Âşık Musa Kaya sazın kendisine 

rüyasında bir ak sakallı pir tarafından öğretildiğini söyle ifade etmektedir.  

 “Âşık meclislerinde âşıkları dinlediğin zaman ben de söylemek istiyordum ama 

yapamıyordum. Bu durumdan çok sıkılıyordum. Çok yoğun bir duygu seline kapılmıştım. 

Rüyamda o pir, sözü böyle tamamlayacaksın diye ders verdi. Ben sabah kalkıyordum daha 

kahvaltı bile etmeden bir yere gitmeden hemen sazı alır aynısını yapar onun dediği gibi 

yazardım. O zamanlar kendimi çok mutlu hissediyordum. O aksakallı pirin bana çok yardımı 

oldu ama bade içmedim. Böyle yapacaksın diye sanki bir hoca gibi gelip bana ders verip 

gidiyordu.” 

 “Âşık edebiyatının temsilcileri için rüya motifi hareket ve başlangıç noktasıdır. 

Âşıkların gerçek hayat hikayelerini incelediğimizde rüya görene kadar belli bir usta âşığın 

yanında çıraklık yaptıklarını yada âşık fasıllarının sık sık icra edildiği, halk hikayelerinin 

anlatıldığı yerlerde yetiştiklerini görmekteyiz (Günay,1992:110) 

 “Türkiye’deki âşıkların âşıklığa başlamaları çeşitli veçhileleri ile kendini gösterir. 

Bunların başlıcalarını söyle sıralayabiliriz: 

1. Çıraklık, 

2. Ustamalı şiir söyleme ve çevredeki âşıklardan etkilenme, 

3. Türkülü hikaye dinleyerek veya okuyarak yetişme, 

4. Sazlı sözlü ortamda yetişme, 

5. Rüya sonrası âşık olma, 

6. Manevi etki sonucu âşık olma, 

7. Dert sebebi ile âşık olma, 

8. Sevda sebebi ile âşık olma, 

9. Ruhi depresyon sonucu âşık olma, 

10. Milli duyguların galebe çalmasıyla âşık olma, 

11. Diğer sebepler ile âşık olabilmektedirler. Ne var ki aynı faktörler başka kişilerin yahut farklı 

bölgelerdeki kişilerin de âşık olmalarını gerektirmez. Bu, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, 

başta irsiyet veya şairlik istidadının var olmasıyla, yetişme tarzı, yetiştiği ortam ve çevredeki 

kabuller, olayların kişide doğuracağı etkilerin ve müşahedelerin olmasıyla mümkündür. 

(Kaya,2003: 10) 
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 Yukarıda sayılan âşıkların âşıklığa başlamaları ile ilgili maddelerin çoğu Âşık Musa 

Kaya içinde geçerlidir. Nitekim Âşık Musa Kaya âşıklığının derinleşmesinde başından geçen 

sevdayı ve annesinin vefatını en önemli etkenlerden sayar. Âşıklığında çok önemli bir yer 

tutan Âşık Mevlüt İhsani de Âşık Musa Kaya için önemli bir başlangıç noktası olmuştur. 

Mevlüt İhsani Şafağın hayatını kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

 “Mevlüt İhsani Şafak, 1928 yılında Bardız’ın Çermik yaylasında Şenkaya da doğdu. 

Sonra Sarıkamış’a yerleşti. Evreni gönül gözüyle görebilen Mevlüt İhsani, teselliyi şiir 

dünyasının güzelliklerinde aradı ve buldu. Sarıkamış’ın Boyalı Köyünden Alişan Usta, 

Mevlüt İhsani’yi en çok etkileyen saz ustası oldu. Mevlüt İhsani’yi en çok etkileyen ise büyük 

halk ozanı Ercişli Emrah’tır. Doğu Anadolu’yu hemen adım adım gezen Mevlüt İhsani, 

âşıklarla karşılaşmalarında güçlü bir halk ozanı olduğunu kanıtladı. 

 “Aşkımı tabiattan, ilhamımı halktan, coşkunluğumu Türklüğün yıkılmayan imanından 

alırım” diyen Âşık Mevlüt İhsani, Nuri Çırağı, Mehmet Hünkar’i, İhsan Yavuzoğlu, Rahim 

Baykura’ya ustalık yapmıştır.  

 Konya da yapılan Türkiye Âşıklar Bayramları ile yurdun çeşitli yerlerinde katıldığı 

şölenlerde ödüller kazanan İhsani’nin şiirlerinde felsefî ve tasavvuf, konuları ağırlık taşır.” 

(Halıcı,1992:395) 

 Âşık Musa Kaya’nın Âşık Mevlüt İhsani den çok etkilendiğini daha öncede 

belirtmiştik. Âşığa göre Mevlüt İhsani adeta onu tasfir etmiş, dertlerine o tercüman olmuştur. 

Bundan dolayı Mevlüt İhsani’nin şiirlerini çokça okur ve onun şiirlerine ayrı bir önem verir. 

Âşık Musa Kaya Mevlüt İhsani’nin dışında birçok âşıkla tanışmış ve beraber saz çalıp söz 

söylemiştir. Bunlardan biri Kars’ın Selim ilçesinden Âşık Mustafa Aydın biri de Şenkaya’lı 

İhsan Yavuzer dir. Halen de bazen aynı meclislerde, ya da düğün gibi şölenlerde veyahut 

Büyükşehir belediyelerinin hazırlamış olduğu programlarda bu âşıklarla beraber saz çaldığını 

dile getirir. Ankara İzmir  gibi büyük şehirlerde çok defa programlara katıldığını ifade eden 

âşık sık sık âşıklık için gezdiğini ifade eder. Âşık Musa Kaya Sümmani kolundan geldiğini 

belirtir.”  

Summani Kolu: (Erzurum Yöresi) Sümmani : Şevki Çavuş, Fahri Çavuş, Ahmet, Çavuş, 

Mevlüt 

Şevki Çavuş: Hüseyin Sümmanioğlu, Ömer Yazıcı 
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Fahri Çavuş: Nusret Yazıcı 

Nusret Yazıcı: İsrafil Taştan, Ebubekir”(Artun,2001:63) 

Âşığın âşıklığının derinleşmesinde önemli bir etken olan âşığın Ankara’ya yolculuk 

yaparken sevdalandığı kara gözlü sevdalısına kavuşamadığı için yazdığı şiiri şöyledir. 

                         Ayrılık Eseri 

Gönül verdim kara gözlü birine  

Seni göze beni kaşa yaktılar 

Çıktım yücesine indim derine 

Seni kalbe beni başa yaktılar 

 

Kirpiklerim göz yaşımda bıraktılar 

Kem söz verip iç dünyamı yıktılar 

Beni Mecnun Leylam ile yaktılar 

Seni nar beni ataşa yaktılar 

 

Hasretim var destanımı yazarım 

Efkârımla gurbet gezerim 

Ölsem bile açık kalır gözlerim 

Seni dolu beni boşa yaktılar 

 

Musa’yım zamansız söndü yıldızım 

Hayat kan ağlıyor dinmiyor sızım 

Güllümden ayrıyım yapa yalnızım 
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Seni yaza beni kışa yaktılar 

  

 Âşık Musa Kayanın annesi Cezminur Hanımın vefatı onun sanatını daha da 

yoğunlaştırmasında etkili olduğunu belirtmiştik bunu şu dörtlükle somutlaştırabiliriz.  

Haberin verdiler anladım ölüm 

Garip gurbet elde şaşırdım yolum 

Tutmadı dizlerim perişan halim 

Görünmez yolları cıvan annemin 

 “Âşıkların şiirinde doğa önemli bir yer tutar. Doğayı, ağacıyla, çiçeği, hayvanları, 

dağlarıyla anlatırlar. Doğa ; âşığa sevgilinin niteliklerini, güzelliklerini anlatma aracıdır. Dağ 

âşık için gurbettir, engeldir. Sevgilisinden ayrı kalan âşık, aradaki uzaklığı, özlemini, gurbeti 

dağları anlatır. Turna sevgilisinden haber getirir. Sevgilisinin gözü ve kendisi ceylan gibidir.  

 Doğa, âşık edebiyatında divan edebiyatının soyut duası değil, doğrudan doğruya göl, 

deniz, akarsu, dağ vb. çevrede görülen tasvirlerdir. Arı, turna, ceylan, baykuş, şahin, deve, 

kuzu, bülbül vd. hayvanlar; gül, sümbül, çayır, çimen, bağ, murt, söğüt vd. çiçek ve ağaçlar 

benzetme motifi olarak kullanılırlar. Doğa ayrıntılı olarak tasvir edilir. Âşıklar yaşama sevinçi 

içinde duyan söz ustalarıdır. Onlarda doğa sevgisi adeta insan güzelliğini tamamlayan bir 

dekordur. Doğa adeta resmedilir. Âşık şiirinde deprem, su baskını, kuraklık, kar gibi doğal 

afetler yer tutar.  

 Âşık çevresinde gördüklerini doğrudan doğruya şiirlerinde yansıtır. Tabiat 

güzelliklerinin yanı sıra afetler de âşık şiirinde anlatılır. İnsanoğlu doğa karşısındaki acizliğini 

şiirler söyleyip isyan ederek dile getirir. Depremlerin getirdiği ızdıraplar, su baskınları, kar ve 

kış, yaylalardan göç gibi olaylar, âşıkların üzerinde derin izler bırakır.” (Artun,2001:128-129) 

Kara dağlar kara dağlar 

Yol verin kara dağlar 

Anneme hasret koydun 

Bari yetişir yara dağlar 
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Âşık Musa Kayanın memleket sevgisi de şiir olarak tezahür etmiştir. Kars ile ilgili yazdığı bir 

dörtlüğü şöyledir: 

Çoşuyor Kars ilinen  

Barışçıl Kars ilinen 

Düşene yardım eder 

Kaldrır Kars elinen 

 Kur’an-ı Kerimden çok etkilendiğini dile getiren Âşık Musa Kaya Kur’an okumayı 

bilmemesine rağmen dinlemeyi çok sevdiğini söyler. Eşinin Kur’an okurken kendisinin de 

dinlediğini ve Kur’an dan çok ilham aldığını söyler. 

 Âşık bazen de din ulularının türbelerini ziyaret ettiğini belirtmektedir. Siirt’in ziyaret 

beldesinde türbesi bulunan Veysel Karani hazretlerinin türbesini defalarca ziyaret ettiğini 

belirtmektedir. 

 

3. Mahlası 
 

 Âşık Musa Kaya şiirlerinin çoğunda Musa mahlasını kullanmakla beraber bazı 

şiirlerinde Âşık Musa mahlasını da kullanmaktadır. 

 “Halk şairleri mahlaslarını son dörtlükte kullanır. Âşıklar dilinde bunun adı 

tapşırmadır. Tapşırma: “kendini tanıtma, bildirme, arz etme” anlamına gelir. Âşık 

karşılaşmalarında, hangi âşık ayak açtıysa veya önden gittiyse, karşılaşmaya tapşırmak 

suretiyle son vermek de onun hakkıdır. İkinci âşık daha önce tapşırmaz, aksi taktirde mat 

olmuş sayılır.” (Kaya,2003:40)  

 Doğan Kayanın Sivas yöresi için yapmış olduğu tasnifte âşıkların mahlas olma 

geleneğini üç ana başlıkta toplamıştır. 

 “A. İsim ve soy isimlerle ilgili mahlaslar 

1. ismin mahlas olarak kullanılması 

a) İsmi mahlas kullanma  

b) İki ismi mahlas kullanma  
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c) İsmi mensubiyet eki getirerek bunu mahlas kullanma  

2. İsmin başına bir sıfat getirerek bunu mahlas kullanma 

3. İsmin sonuna bir sıfat getirerek onu mahlas kullanma 

4. İsmin ve soy ismin mahlas olarak kullanılması 

5. İsme ve soy isme sıfat getirerek kullanılan mahlaslar  

6. Soy ismin mahlas olarak kullanılması  

7. Soy ismin başına bir sıfat getirerek kullanılan mahlaslar 

8. Soy isminin sonuna bir sıfat getirilerek kullanılan mahlaslar “(Kaya,2003:41) 

 Âşık Musa Kayanın da ismini mahlas olarak kullanması Doğan Kayanın tasnifine 

uygundur. Birinci maddenin a bendine tam uygunluk gösterir.  

 

4. Şiirlerinin Şekil ve Biçim Özellikleri  
 

  Âşık Musa Kaya şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.” Türk Halk Şiiri hece vezneyle 

yazılır. Burada geçerli olan mısralarda hece sayısının eşit tutulmasıdır. Saz şairlerimiz 

çoğunlukla 7,8ve 11’li hece kullanırlar. Mısralar da belli bölümlere ayrılır ki buna (durgu) 

veya (durak) adı verilir. Durgular sayesinde şiiri akıcılık kazanır. Hikmet İlaydın’ın “Türk 

Edebiyatında Nazım” adlı eserinde belirttiği gibi “Duraklar gelişi güzel değildir. Belirli bir 

düzen söz konusudur. Çift heceli (6,8,10,12,14,16), mısralarda durak o mısraı iki eşit parçaya 

ayıran mısranın ilk yarısında yer alır 4+3 ve 6+5 gibi.durgunun yeri her sözün bitimine 

rastlar.” (Halıcı,1992:7) Âşık şiirlerinde hecenin değişik kalıplarını kullanmıştır. Sekizli, on 

birli vb.  

 Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Bazı kelimeleri ağız özellikleri ile 

kullanmıştır. (Göştü, Elinen, ilinen, Ataş, Civan, Yüreyim, Eyerek vb.)  

 Şiirlerinde yarım, tam ve zengin kafiyeyi karışık olarak kullanmıştır. Âşık âşık tarzı 

şiir geleneğine uyarak şiirlerinde mahlas kullanmıştır. Şiirlerinde başlık kullanmıştır. Bazı 

şiirlerinde şiirin kafiyesi şiirin başlığı olur.”Kafiye kelimesi “arkadan gelen sonda” demektir. 

Anlamca ayrı olan fakat sesçe bir olan kelimelerin genelde mısra sonunda yer alması yoluyla 

kafiye elde edilir. Arap ve Fars şiirinde kafiye sıkı kurallara bağlı olduğundan divan şiirimiz 

de bu kurala tıpa tıp uyduğu halde, halk şiirimizde kafiye konusunda hafif bir ses benzerliği 

yeterli görülmüştür.” (Halıcı,1992:7-8) 
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 Şiirlerinin genelini abab, cccb, dddb kafiye örgüsüne göre ve koşma nazım şekliyle 

yazmıştır. “Halk Edebiyatı Yazarları, Halk Edebiyatı nazım biçimleri içinde en çok işlenen ve 

en çok sevilen türün koşma olduğu belirtirler. Âşık edebiyatında aşkı, acıları, üzüntüleri, 

özlemi, gurbeti, doğayla ilgili duygulanmaları anlatmak için hep konuşma türünden 

yararlanılmıştır. Hikmet Dizdaroğlu “Koşma söz koşmak mastarının türevidir” der.” 

(Halıcı,1992:9)   Âşığın yetiştiği kültür ortamının şiirlerine yansıdığını görmek mümkündür. 

 Âşık şiirlerinde daha çok gurbet, beşeri aşk, doğa sevinci, memleket sevgisi, anne 

sevgisi, hüzün gibi temalara yer verir. Âşığın tek dörtlükten oluşan şiirleri olduğu gibi üç, 

dört, beş dörtlükten oluşan şiirleri de vardır. 

 

5. Şiirlerinin konusu   
 

 Âşık Musa Kayanın şiirlerinin konusunu beşeri aşk, anne sevgisi, gurbet, doğa sevgisi, 

doğanın güzelliği, gecenin hüznü gibi temalar oluşturur. Beşeri aşk ve anne sevgisi ön plana 

çıkarır. “Âşık, ölüm konusunda uysal, kabullenici ve üzüntülüdür. Divan şiirindeki mersiyeye 

karşılık âşık şiirinde ağıt vardır. Mersiyenin resmi bir ağlayış olmasına karşılık, ağıt gerçek 

bir ağlayıştır. Sevgililer, dostlar, büyükler için yazılır.  

Âşık şiirinde, ölüm üzerine düşünce üretilmez. Ölüm düşüncesi din ve tasavvuf anlayışıyla 

sınırlıdır. Daha çok ölümün yıkımına, kaybolan güzelliklere ve ölümün geride bıraktığı acılara 

ağlanır.” (Artun,2001:125) Âşık Musa Kayanın annesinin vefatını konu aldığı bir şiir: 

Habersiz Gitmiş  

Dayanırım sana yürek 

Çoştu selin akıp gitmiş 

Talihe boynun eyerek 

Yollarıma bakıp gitmiş 

     

Çileli dünyada yandım 

Sensiz muradım olmadım 

Hasret vurdu yaralandım 
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Duygularım yıkıp gitmiş 

 

Sisli dumanlı baharım 

Yüreğim yanar ağlarım 

Çiçek açmıyor dağlarım 

Hayatımı yıkıp gitmiş 

  

Bitmemiş çilen derdin 

Çok çabaladın yoruldun  

Viran oldu yuvam yordun 

Habersizce çekip gittin 

 

Musa uzak göremedin 

Mezar taşın öremedin 

Son gününe eremedim 

Yuvasından çıkıp gitmiş 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

KOR GİBİ 

 

Belki dinleyenin başını ağırttım 

Zanneder gurbeti fazla abarttın 

Kabul et kendimi ateşe attım 

Geri dönmek biraz bana ar gibi 

 

Bir bakarsın kılık kisvet yerinde 

Acı vardır içerimde derinde 

Hasret vardır ağıtımda zarımda 

 Sarılmış boynuma bana yar gibi 

 

Deli gibi gurbet sözün belledik 

Başımız ağırsa gurbetten dedik 

Bunu size defalarca söyledik 

 Gurbet elde dünya bana yar gibi 

 

Kınamayın siz Musa’yı görmeyin 

Çıkın bir gurbette haber sorayım 

Siz demeden ben cevabın vereyim 

Alevi yok içten yakar kor gibi 

 

 

 

 

GECELER  

 

Tüm dertlerim geceleri başlıyor 

Beynimde sorunlar dizen geceler 

Rüyalarımı benliğime işleyen geceler 

Uykun gelmiyorsa gezin geceler 

 

Bir lamba derdime derman oluyor 

Çilem bir değil ki beni biliyor 

Tan yeri ağardı sabah geliyor 

Bütün benliğimi bozan geceler 

 

Gözlerim kapalı uykum gelmiyor 

Bir düşüncem öbürünü bulmuyor 

Tüm derdimi toplar hazin geceler 

Musa’nın derdini yazan geceler 

 

YAYLALAR  

Tarihte silinmez yaşanır adın 

Sis dumana mekan olan yaylalar 

Çiçeklerle rengin almış muradın 

Sahipsiz yıkılıp kalan yaylalar 
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Gözeleri berrak akar giderdi. 

Yolların kaleye bakar giderdi. 

Aşka düşen kendin yakar giderdi. 

Taşlarda yazılar yalan yaylalar 

 

Gurbet nemlendirdi yaşlı gözlerim 

Serin esen nice dağın özlerim 

Yamaçların derelerin düzlersin 

Çiçekler sırtında solan yaylalar 

 

Seherde bulutlu dumanlı sisi 

Orada yayılırdı koyun sürüsü 

Yaralıydı çobanın kavala sesi 

Maziye karıştı ölen yaylalar 

 

 Hasretin yıllardır yüreyim deşti 

Koyunların gelmez kuzun meleşti 

İnsanların çoğu uzağa göştü 

Musa’yım derdimi bilen yaylalar 

 

 

 

ANNEME AĞIT  

Tarih iki bin bir nisanın üçü 

Kapandı dilleri cıvan annemin 

Bahar yağmuruna karıştı göçü 

Çağladı sesleri cıvan annemin 

 

Haberin verdiler anladım ölüm 

Garip gurbet elde şaşırdım yolum 

Tutmadı dizlerim perişan halim 

Görünmez yolları cıvan annemin 

 

Ezelden dumanlı başın ana can 

Coşkundu selleri yaşın ana can 

Mezarında ağlar yaşın ana can 

Döküldü gülleri cıvan annemin 

 

Musa’yım matemli yaşlı yolcu 

Kurutma dalımı sulayın bacı 

Derdim çaresi yok dermansız acı 

 Çileli yılları cıvan annem 
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ÂŞIK MUSTAFA AYAZ KURBANOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                           Halime Aydın∗∗∗∗ 

   Özet 
 Bu makalede Karslı Mustafa Ayaz Kurbanoğlu’nun hayatı, sanatı ve şiirleri hakkında 

bilgilere ve şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Âşık Mustafa 

Ayaz Kurbanoğlu yazdığı başarılı şiirler ve aldığı ödüllerle halk şiirinin önemli 

temsilcilerindendir. Çalışmamızda aşığın âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun 

özellikleri incelenerek örnekler verilmiştir. 

        1.Hayatı 
 

 Âşık Mustafa Ayaz Kurbanoğlu 13.09.1964 tarihinde Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı 

Kuyucu Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babası Kurban Ayaz, annesi Verdey Ayaz’dır. 4 

çocuklu bir ailenin 3. Çocuğu olan Mustafa Ayaz ilkokulu köyünde bitirmiştir. Çocukluk 

döneminde yaşadığı sıkıntılar ve köy şartlarının da etkisiyle öğrenimine devam edemez. 

 Âşık Mustafa Ayaz çocukluğunun ilk yıllarından itibaren uzun bir dönem anne-

babasından ayrı yaşamak zorunda kalmıştır. Anne ve babası 1975 yılında işçi olarak 

Almanya’ya gider. Kurbanoğlu köyde abisinin yanında kalmış ve hasret dolu yıllar yaşamıştır. 

1984 yılında yurda kesin dönüş yapılarak bu hasretlik sona erer. 

    Köyde çiftçilikle geçimini sağlayan 1981 yılında gittiği bir düğünde Nadire Hanım’ı 

görür ve âşık olur. 3 aylık bir süreden sonra aynı yıl içinde evlenirler. Bu evlilikten Solmaz, 

Şentürk, Zozan ve Faruk adında iki kız ve erkek çocuk olmak üzere dört çocukları olur. 

    1984 yılında vatani görevini yapmak üzere askere gider. Acemi birliğini Samsun’da 

yapar. Kurbanoğlu sanatçı kimliğini orduevinde de devam ettirir ve bu yönde görevlendirilir. 

Ustabirliği eğitimi sırasında çeşitli şehirlerde görevlendirilmiştir. KKK’a bağlı Ankara 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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Müzikal Armoni, Tekirdağ 8. Piyade Alayı, Edirne Uzunköprü 11. Hudut Taburu ve bunların 

dışında da beş ayrı birliğe müzisyen olarak görevlendirilmiştir. 

  Orduevlerinde düzenlenen etkinlik, konser ve programlara katılmıştır. 1986 yılında 

askerliğini bitirir. 2007 mayıs ayında babasını üç ay sonra da annesini kaybeder. Büyük 

üzüntü yaşar. 

    Askerlik dönemi öncesinde ve sonrasında köyde çiftçilik ve âşıklık yapan Kurbanoğlu 

maddi sıkıntılar sebebiyle 1994 yılında İstanbul’a göç eder. Şuanda da İstanbul’da yaşayan 

Kurbanoğlu hayatını âşıklık yaparak devam ettirmektedir.   

 

 2. Sanatı 
 

     Hayatını şimdilerde de âşıklıkla devam ettiren Kurbanoğlu çocukluğundan itibaren 

âşıklığa ilgi duymuştur. Çocukken köyüne gelen âşıkların etkisinde kalmıştır. Abisinin 

düğününe gelen Büyük Çatma Köyü’nden olan Âşık İlhami Demir âşıklığa başlamasında 

büyük etkendir. Kurbanoğlu İlhami Demir’den ona âşıklığı öğretmesini ister ve Usta aşığın 

yanında çırak olarak eğitime başlar. 1979-1981 yılları arasında usta âşık İlhami Demir ile 

düğünlere etkinliklere katılarak 2 yıllık çıraklık döneminden sonra kendisi de usta bir âşık 

olur. 

    Âşık Kurbanoğlu: ‘‘Doğu kültürüyle büyüyüp âşık geleneğiyle yetişen herkes bir 

âşıktır. Bu gözle insana ve doğaya baktığımız zaman her etken bizi âşıklığa iter. Âşıklık bana 

göre duyguların diliyle konuşma sanatıdır. Her nesnede her objede insanın duygularını 

tetikleyen bir etken vardır.’’ diyerek âşıklığın his unsuru olduğunu vurgulamıştır. 

 Âşık Mustafa Ayaz duygusal bir insan olduğu ve çocukluğunu da anne-babasından 

ayrı geçirdiği için yaşadığı bu hasretlik durumu ayrıca çocukluğundan itibaren türküye olan 

merakı onu âşıklığa iten sebeplerdir. Her aşığın kendi şiirlerini yazması gibi Âşık 

Kurbanoğlu’ nun da birçok şiiri mevcuttur. İlk şiirini 1982 de hasret türküsü şeklinde 

babasına olan özlemini dile getirerek yazmıştır. 

     Kurbanoğlu şiirlerinde sevda, hasretlik, tabiat ve vatan sevgisi konularını işlemiştir. 

Şiirlerinin önemli bir kısmını teşkil eden hasret konusunu babasına duyduğu özlemi ifade 

eden şu dizelerde işlemiştir: 
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Minik gözlerini çıra misali 

Yakar pencereden babam gelecek 

Çevirmiş yönünü gurbet yoluna 

Bakar pencereden babam gelecek 

 

Kimler icat etti bu gurbeti  

Görmeyen biçare görenler deli 

Kara gözlerinden hasretin seli 

Akar pencereden babam gelecek 

 Âşık Mustafa Ayaz başta ustası İlhami Demir olmak üzere; Murat Çobanoğlu, Mevlit 

İhsani, Âşık Mahsuni Şerif, Âşık Yaşar Reyhani, Mezralı Âşık Mihmani Çuhadarve Âşık 

edebiyatının klasiklerinden usta âşıklar Dadaloğlu, Karacaoğlan, Ercişli Emrah ve Âşık 

Şenlik’ in şiirlerini örnek almış ve bu âşıklardan etkilenmiştir. 

 Âşıklık geleneğine baktığımızda âşıkların çeşitli ortam ve yöntemlerde yetiştikleri 

görülmektedir. Bunlar: 

a) Çırak olarak âşıklığa ulaşma 

b) Sazlı sözlü ortamda bulunarak âşık olma 

c) Rüya sonrası âşık olma(Bade içme) 

d) Manevi etki sonucu âşık olma 

e) Dert ve sevda nedeniyle âşık olma 

f) Diğer sebeplerle âşık olma 

    Çırak olarak âşık olma aslında doğrudan âşıklık için bir başlama nedeni değil âşıklığa 

başladıktan sonra oluşan dönemdir. Bu dönem usta olabilmek için gerekli aşamalardandır. 

Sıradan kişiler çırak alınmaz. Saza-söze yakınlığı olan hevesli gençler çırak alınıp 

olgunlaştırılır. 
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     Âşık Mustafa  Kurbanoğlu da usta-çırak ilişkisi içinde ustası İlhami Demir’den 2 yıllık 

bir eğitim alarak ustasının âşıklıkla ilgili bilgilerini almış çeşitli yörelerde gezerek âşıklığı ve 

aşıklığın adabını, meclis kurmayı, hikaye anlatımını ustasından öğrenmiştir. Saz çalmayı 

teorik olarak 1978-1979 yılları arasında halk eğitim merkezinde öğrenen Kurbanoğlu 

ustasından da yöre âşıklığıyla ilgili gereken bütün temaları makamları öğrenmiştir. Usta âşık 

olduktan sonra kendisi de çırak eğitir. Birdal Aktaş adında bir çırak alır ve kendisi de âşıklık 

geleneğini bu şekilde sürdürür. 

    Bade içerek âşık olma geleneğine inanmayan Kurbanoğlu bunun halk arasında yayılan 

bir inanç olduğunu belirtir.  Kendisi rüya ve badeden etkilenmemiştir. 

 

3.Şiirlerinin Konusu 
 

    Âşık Kurbanoğlu’nun şiirlerinin konusunu ve ilham kaynağını başta çocuk yaşta anne-

babasından ayrı geçirdiği dönemin yaşattığı duygu yoğunluğu sebebiyle gurbet, hasret, özlem 

ve ayrılık teşkil eder. Ayrıca doğa sevgisi, aşk, toplumsal sorunları dile getiren şiirler de 

yazmıştır. Özellikle toplumsal konuları içeren şiirlerinde taşlama yöntemini kullanmıştır. 

Halkın her türlü duygusuna tercüman olmuştur. Örneğin; 

 17 Ağustos 1999 tarihinde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Düzce Depremi’nde 

insanların acılarına ortak olarak aşağıdaki beyitleri Dünya şiirinde dile getirmiştir: 

Mustafa resul yok veliden sonra 

Pehlivan gelmedi Ali’den sonra 

On yedi ağustos Salıdan sonra 

Unutmam gecenin üçünü dünya 

   Bazı şiirlerini de etkilendiği herhangi bir olaydan ilham alarak yazdığını belirten 

Kurbanoğlu Memet adlı şiirini kaleme alma hikâyesini şöyle ifade eder:‘‘Saddam Hüseyin’in 

idam edildiği gün haberleri izliyordum. Kızım odaya gelip ne izlediğimi sordu haberleri 

izlediğimi söylediğim o anda da idam görüntüleri tekrar tekrar veriliyordu. Kızım bu kim diye 

sordu bana. Ben de Saddam Hüseyin’in idam görüntüleri dedim. Kızım da bu görüntülere 

insanlık ayıbı diyerek odadan çıktı ve 5 dakika sonra tekrar geldi. Baba eğer bu adam bizim 
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ülkemizden biri olsaydı bir ozan olarak tepkini nasıl dile getirirdin diye sordu. Ben de şiirle 

dile getirirdim diye cevap verince şiirin adı ne olsun diye sordum kızıma. Kızım da bizim 

Memet’imiz çok  Memet olsun deyince bir Memet vardı diyerek şiire başladım’’.diyerek bir 

insanın gözler önünde öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü aşağıdaki dizelerle dile getirmiştir.   

MEMET 

Bir memet var idi bizim oralı 

Yiğit diye diye yaktılar gitti 

Kimisi doğrudan kimisi yalandan 

Çocuğu gördükçe korktular gitti 

 

Anasına acı haber verildi  

Önce sendeledi sonra gerildi 

Bir tek dalı vardı o da kırıldı 

Boynunu bir yana büktüler gitti 

4. Mahlası 
 

    Mahlas: Edebiyat Terimleri Klavuzunda; ‘‘Bir kimsenin ikinci adı. Takma 

ad’’4.1.Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat’te; ‘‘Eskiden şairlerin yapıtlarında kullandığı 

takma isim’’.5 

    Âşıklık geleneğinde mahlasını kendi seçerek alma, bir aşıktan veya pirden mahlas 

alma ve rüyada bade içerek mahlas alma şekilleri vardır. Âşık Mustafa Ayaz’ın 3 mahlası 

vardır. Bunlar: Ayazi, Kurbanoğlu ve Mustafa’dır. Ayazi mahlasını ustası İlhami Demir’den 

almıştır. Kurbanoğlu mahlasını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 1981 yılında düzenlemiş 

olduğu Aşıklar Bayramı’nda Aşık Yaşar Reyhani kendisine Kurbanoğlu mahlasını vermiştir. 

Mustafa  mahlasını da kendisi şiirlerinde kullanmaktadır. Mustafa Ayaz normal şiirlerinde 

Mustafa ve Kurbanoğlu mahlasını lebdeğmez şiirlerinde de Ayaz mahlasını kullanmaktadır. 

                                                           
4 Karaailoğlu, Seyit Kemal, Edebiyat Terimleri Klavuzu, İst. 1975,s:214  
5Develioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopeik Lügat, Ank. 1986 s:678  
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Kurbanoğlu var bugünün yarını 

Hesap eyle zararın kârını  

Hatırlama hain kalleş yarini 

Lanet et adını anma ey gönül 

 

Lebdeğmez 

Cihana geldi geleli çeker ah Ayazi 

Gece gündüz ağlayarak kan yaş döker Ayazi 

Talihinin yazısına oldu nöker Ayazi 

Kaderin her anına çile düştü neylesin 

 

5. Şiirleri 
 

    Âşık Mustafa Ayaz şiirlerini 15’li, 11’li ve 8’li hece ölçüsüyle yazar. Genelde şiiri 

kalıba göre yazmaz. Şiirini doğaçlama yazdıktan sonra hece düzenini yapar. Genelde yarım ve 

tam kafiye kullanır. Şiirlerinin çoğunda işlediği konuya göre başlık kullanmıştır. Şiirlerinin 

son dörtlüğünde mahlasını kullanır. Halk şiiri türlerinden olan divan, güzelleme, taşlama gibi 

türlerde şiir yazar. Şiirlerine herhangi bir hadis ve vecizle başlangıç yapmayan âşık şiirinde 

işlediği konunun akışına uygun varsa vecize, hadis gibi demeçleri kullanır. Şiirlerini yazarken 

geniş bir kelime hazinesi kullanmaya çalışan âşık atışma, lebdeğmez ve muamma gibi 

yöntemler kullanır. Aşağıda Yaşarla Muhabbet şiirinden Âşık Yaşar Topkaya ile yaptığı 

atışma yer almaktadır.  

M. KURBANOĞLU 

Kurbanoğlu lisanımda zarım var 

Dosttan gayrı her gün bir azanım var 

Her an başka türlü bir zararım var 
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Dostum ile ticaretim var desin 

Y.TOPKAYA 

Yaşar yandı kimse onu görmedi  

Küle döndü bir murada varmadı 

Niye beni aramadı sormadı 

Dosta karşı ne galetim var desin 

 

6. Şiirlerinin Dil Özellikleri 
 

    Âşık Kurbanoğlu şiirlerini yazarken açık anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Yazdığı 

şiirlerde Kars yöresi ağız özelliklerini de kullandığını görmekteyiz. Örneğin; 

Seher vaktı serin bad almıram 

Yeyip içtiğimden tat almıram 

Uğraşır dururam tat almıram 

Di gel bu hayata özen gardaşım 

    Dizelerinde Kars yöresi ağız özelliklerinin yer aldığını görmekteyiz. Yine âşık 

Kurbanoğlu şiirlerinde kullandığı bazı kelimeleri konuşma dilinin özelliklerine göre telaffuz 

etmiştir. Ses düşmeleri ve ses değişmeleri görülmektedir. 

 

İstemem el mirasını  

Silen yo gönül pasımı 

İkinci dizede silen yok ifadesi ‘‘silen yo’’ şeklinde belirtilmiştir. 

Dil yarası derin olur eylenmez 

 Hiçbir tabip bunu saramaz demiş 
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Eğlenmek / eylenmek 

Âşık Kurbanoğlu şiirlerinde halk ağzında yer alan kelimelere de yer vermiştir. 

Bencillikle bir gaflete daldınız 

Seslendik sesledik aymadınız  

 Şiirlerinde deyim ve atasözlerine başvurmuştur. 

Deyimler: 

Dünya etrafında dönüyor sandı. 

Yüreğine öfke ektiler. 

Hor baktılar. 

Haksızlığa karşı çıktı. 

Atasözleri: 

Hak yiyene hak kalmaz. 

Namerdin lokması zehirden acı. 

 

 

 

7. Hikâyeciliği 
 

    Âşık geleneğinin vazgeçilmezlerinden olan hikaye anlatma geleneğini de öğrenen Âşık 

Kurbanoğlu’nun da bildiği birçok hikayesi vardır. İstanbul’a göç etmeden önceki dönemlerde 

daha çok hikaye anlattığını ifade eden âşık gittiği köylerde 10-15 gün peş peşe hikaye 

anlatmıştır. Şimdilerde hikaye anlatmıyor olmasını da uygun ortam ve anlatacak cemaat 

bulamamasına bağlar. Anlattığı hikayeler: 

İmdat ile Peri Hikayesi (Kars’ta yaşanmış bir olay) 

Fuat ile Semire Hikayesi 
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Köroğlu’nun Karamanlı Hasan Paşa Kolu Hikayesi 

İlgam Yahya Bey ve Yemen Hanım Hikayesi 

Hüseyin ile Sanem Hikayesi 

    Âşık Kurbanoğlu âşıklık geleneği ile ilgili birçok etkinliğe katılmıştır. Başta Konya 

Âşıklar Bayramı olmak üzere çeşitli etkinlik ve organizasyonda yer almıştır. Ayrıca radyo ve 

televizyon programlarına da katılmıştır. ‘‘İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde radyo ve 

televizyon bir aşığın ekmek teknesidir.’’ilkesini benimseyen aşık bu tür programlara 

katılmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayımlanmıştır. Bunlar; İstanbul’da çıkarılan 

Gazi Kars Postası Dergisi, İstanbul’da çıkarılan Kent Yaşam Gazetesi, Siyasal Birikim 

Gazetesi, İstanbul İnönü İlköğretim Okulu’nun çıkarmış olduğu Okulumuz Dergisi, İstanbul 

Akşemseddin İlköğretim okulunun çıkardığı dergide; Kars’ta yayımlanan Ölçek Gazetesi’nde 

şiirleri yayımlanmıştır. 

     Âşıklığa Kars’ta başlayan Kurbanoğlu ülkemizin hemen her yerinde âşıklık geleneği 

bağlamında bulunmuştur. Başta Erzurum olmak üzere; Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Trabzon, 

Sivas, Tokat, Yozgat, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt, Adapazarı, 

Eskişehir, Manisa, Bursa, İstanbul gibi çeşitli şehirlerde bulunmuştur. Aşıklığını yurtiçinde 

tek  icra etmekle yetinmeyen Kurbanoğlu yurttaşlarımızın fazlaca bulunmakta olduğu 

Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Fransa gibi  çeşitli Avrupa ülkelerinde düzenlenen  

programlara katılmıştır.  

    Âşık Kurbanoğlu şiirlerinin yer aldığı 3 albüm çıkarmıştır. Şu anda da elinde 5 albüm 

çıkarabilecek yeterlilikte eser mevcut olmasına rağmen maddi olanaksızlıklar yüzünden bunu 

gerçekleştirememektedir. Albümleri: 

Boşu Boşuna (1996), Sıla Gibi (1998), Ali Dayı(2001)         

     Kurbanoğlu âşıklığı ‘‘halk şiiri’’ kavramında ele alır.‘‘Halk ibaresi bir aşığın 

misyonudur. Halk şairiyim diyen bir kişi halkın duygularının tercümanıdır. Halkın söylemek 

isteyip de söyleyemediklerini dile getiren kişidir. Bunları yapan bir kişi kendine aşık 

diyebilir.’’ İfadesiyle görüşlerini dile getirmiştir. 

    Günümüzde insanlar şehir kültürüyle yaşamaktadırlar. Doğduğu topraklardan uzak 

olan insanlar bu hasretliklerini âşıkların şiirlerinde giderirler. 



 

392 
 

    Geçmişteki âşıklık geleneği ile günümüz aşıklık geleneğini karşılaştıran Kurbanoğlu 

âşıklığın bugün daha zor olduğunu ifade eder. Bunun sebebini de teknolojiye bağlamaktadır. 

Bir saz ve ezgi eşliğinde şiir okuyan bir aşığın etkili ve güzel söz söylemekle teknolojinin 

üstüne çıkılabileceğini savunur. Bir aşığın günümüzde halkın beğenisini kazanmasının zor 

olduğunu söyleyen Kurbanoğlu bu bakımdan aşığın kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini dile 

getirir. Mecliste her bireyden alınacak, öğrenilecek şeyler vardır. Benim diplomam halkın 

alkış ve beğenisidir diyen Kurbanoğlu aşık ve meclisteki insanların diyalog içinde olduğunu 

ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğunu savunur.. 

    Âşıklık geleneğinin yeni nesle sevdirilerek ve yeni hayat koşullarına uydurularak 

aktarılabileceğini savunur. Teknolojik imkânlar kullanılarak da âşıklık yaygınlaştırılabilir. 

Âşık özverili çalışır halk da âşıklara destek çıkar ve onlara imkânlar sağlarsa bu gelenek 

yaşamını devam ettirir diyen Kurbanoğlu bu geleneğin önemini vurgular. 

8. Aldığı Ödüller 
 

Sivas Âşıklar Bayramı Lebdeğmez Dalında Birincilik Ödülü (2006) 

Kars Âşıklar Bayramı Lebdeğmez Dalında Birincilik Ödülü (2005) 

Konya Âşıklar Bayramı Yılın 7 Şiiri Dalında Birincilik Ödülü (1999) 

Kars Âşıklar Bayramı Lebdeğmez Dalında Üçüncülük Ödülü (2010) 

 Sonuç 
 

 Âşık Mustafa Ayaz Kurbanoğlu Âşıklık geleneği içerisinde önemli başarılar elde etmiş 

ve bu geleneği yaşatmış olan değerli isimlerden biridir. Hayatı âşıklıkla özdeşleşen 

Kurbanoğlu âşıklık geleneğini canlı tutmuştur ve günümüzde de bunu devam ettirmektedir. 

Şiirleri Yaşadığı Kars-Erzurum coğrafyasının dil ve kültürünü yansıtması bakımından 

önemlidir.  
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

MEMET 

Bir memet var idi bizim oralı 

Yiğit diye diye yaktılar gitti 

Kimisi doğrudan kimi yalandan 

Çocuğu gördükçe korktular gitti 

 

Memet büyüdükçe buna inandı 
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Dünya etrafında dönüyor sandı 

Haksızlığa karşı çıktı dayandı 

Götürdü kodese tıktılar gitti 

 

İlk suçu bir kaç ay yattı ve çıktı 

Uslanmıştı herkes ona hor baktı 

El oğlu arkadan bir mermi sıktı 

Yüreğine öfke ektiler gitti 

 

Memet daha ne eylendi ne durdu 

O mermiden sonra azdı kudurdu 

Bir kaç çapulcuyla bir çete kurdu 

Nice yuvaları yıktılar gitti 

 

Memet' te kendince hak arıyordu 

Hakkı adaleti unutuyordu 

Hâkim karar verdi kalemi kırdı 

Boynuna kendiri taktılar gitti 

 

Anasına acı haber verildi 

Önce sendeledi sonra gerildi 

Bir tek dalı vardı oda kırıldı 

Boynunu bir yana büktüler gitti 
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Kurbanoğlu böyle kurdu destanı 

El isterse cani yapar insanı 

Ne Memet' ler biter ne kışkırtanı 

Çoğunun peşinden baktılar gitti.  

  

KURTULAYIM CANANIM 

Çile deryasının kenarındayım 

Daldır beni kurtulayım cananım 

Yürümeye mecalim yok yıkıldım 

Kaldır beni kurtulayım cananım 

 

Beni yakar vicdanımın azabı 

Seni yıkar yaşamın gazabı 

Olabilirsen ol insan kasabı 

Öldür beni kurtulayım cananım 

 

Ben sılada garip sende uzakta 

Haber gönder gönlüm kaldı merakta 

Taze tomurcuğum yeşil yaprakta 

Soldur beni kurtulayım cananım 

 

Bir meşgalem yok ki gönül avuna 
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Caniler yürüyor insan avına 

Kurbanoğlu' m derki adil divana 

Bildir beni kurtulayım cananım      

 

ÖLDÜRDÜ BENİ 

Salına salına geçti can dostum 

Bakamadı bu yana öldürdü beni 

Sevgim sırdı onun ile aramda 

Çıkardı beyana öldürdü beni 

 

Uzun zaman ayrı kaldım özledim 

Bu arzumu yüreğimde gizledim 

Sedir kurdum yollarını gözledim 

Girmedi mekana öldürdü beni 

 

Mustafa dünyanın nesine kandım 

Yaşamaya geldim candan usandım 

Elin sitemini çok ufak sandım 

Sığmadı cihana öldürdü beni 

 

 

BABAM GELECEK 

Minik gözlerini çıra misali 
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Yakar pencereden babam gelecek 

Çevirmiş yönünü gurbet yoluna 

Bakar pencereden babam gelecek 

Kimler icat etti bu gurbeti 

Görmeyen bi çare görenler deli 

Kara gözlerinden hasretin seli 

Akar pencereden babam gelecek 

 

Küçük yaşta hasret çökmüş serine 

Gün ve gün acısı iner derine 

Sevinir garibim kapı yerine 

Çıkar pencereden babam gelecek 

 

Kurbanoğlu nedir bunun sebebi 

Gurbet eller her gün üzer garibi 

O küçük yüreği şimşekler gibi 

Çakar pencereden babam gelecek 

 

 VEFASIZ 

Hasretin ötesi yakar sinemi 

Alevlendim nara döndüm vefasız 

Gece gündüz ağlayarak gezerim 

Gözleri pınara döndüm vefasız 
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Ben sayende dil öğrendim lal iken 

Kendime el oldum sana el iken 

Öz dalımda bir tomurcuk gül iken 

Gazel döktüm hara döndüm vefasız 

 

Nicesine iz gösterdim yol verdim 

Hal bilmeze nasihati bol verdim 

Şimdi yedi büklüm oldum bel verdim 

Bir koca çınara döndüm vefasız 

 

Sanma Mustafa' ya dünya hoş gelir 

Can dediğim herkesten bir taş gelir 

Bundan sonra her şey hayal düş gelir 

Gönlü tarumara döndüm vefasız 

 

YALAN DÜNYA 

Daha sana güvenim yok  

Yürü bre yalan dünya 

Istırabın neşenden çok 

Yürü bre yalan dünya 

 

Yolumu yokuşa verdim 
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Dert kalmadı boşa verdim 

Her gün bir endişe verdim 

Yürü bre yalan dünya 

 

Uğraştım süreyim sefa 

Sen aksine verdin cefa 

Sana gücendi Mustafa 

Yürü bre yalan dünya 
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AŞIK MUSTAFA BALTA HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
Saniye Kanmaz* 

Özet 
Bu makalede Aşık Edebiyatının ne olduğu, hangi dönemlerde etkili olduğu ve 21. 

yüzyılda geldiği konum bir aşık üzerinden değerlendirilmiştir. Aşık Mustafa Balta’nın aşıklık 

geleneği içerisindeki yeri, üslubu, şiir özellikleri incelenmiştir. Geleneğin devam etmesi 

hususunda alınacak önlemler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aşık Edebiyatı, Kağızman’lı Aşık Mustafa Balta 

Giriş 
 

Anadolu aşıklık geleneğinde saz çalarak şiirler okuyan, halk hikayeleri anlatan gezgin 

şairlere aşık adı verilmiştir. Kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Türkler İslamiyet’ten önce o 

günkü inanç sistemlerine kültür ve geleneklerine bağlı bir edebiyata sahiptiler. İslamiyet 

öncesi Türk şiiri kültürleşme sürecinde, İslami kültürün etkisiyle, yeni edebi şekil ve türlerle 

yeni kültür gereği mitlerle örülü ozan-baksı, destan geleneğine bağlı şiirler İslami öğelerle 

örülerek yeni bir biçime dönüşmüştür. Her edebi gelenek kültür birikimi dünya görüşü ve 

yaşam biçiminin değişmesiyle özgün anlatımlara kavuşur. Aşık tarzı edebiyat ozan-bakşı 

geleneğinin Anadolu’da yaşama biçiminin değişimiyle ortadan kalkması üzerine oluşmuştur. 

Aşık Edebiyatı geleneği 12. asırdan itibaren şekillenmeye başlar. Tekke edebiyatından 

sıyrılır. 16. yüzyılda kahvehane kültürünün önem kazanmasıyla tek başına diğer türlerden 

sıyrılarak bağımsızlığını kazanır. En güçlü temsilcilerini bu dönemde kazandırır. 

19. yüzyıla gelene kadar sektelere uğrayan Aşık Edebiyatı bu dönemde 

imparatorluğun parçalanması, politik ve sosyal değişimleri, aşık kollarında usta-çırak 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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ilişkilerinin zayıflaması, yeniçeri ocaklarının kapatılması, geleneği besleyen tekkelerin 

kapatılması gibi nedenlerden dolayı duraklamıştır.  

20. yüzyıla baktığımızda aşıklık geleneğinde bir gerilemeye rastlanır. Batı kültürü 

etkisiyle yeni bir yaşama biçimi arayan Osmanlı toplumunda eski gelenekleri sürdüren, 

toplumdaki gelişim ve değişimi yakalayıp izleyemeyen aşıkların eski biçimleriyle 

yaşayamayacakları bir gerçektir. Son elli yılda, çağlar boyu süren kültür ikiliği hızla ortadan 

kalkmaktadır. Bugün halkın yarısı artık aydınlarla aynı kültür çevresini paylaşmaktadır. 

Köyde kalanlar da kent kültürüne hızla bağlanmaktadırlar. Günümüz insanı düşte görülen 

soyut sevgiliye sevda şiirleri yerine somut, yani toplumun yarattığı yeni insan tipinin 

özlemlerine cevap verecek yeni duyuşlarla örülü yeni şiirler istiyor. Aşıklık geleneği de 

belirgin özelliklerini kaybetmeye başlamıştır. Aşık şiiri sözle yaratılır, sözle yayılır olmaktan 

çıkmaya başlamıştır. (Artun. 1998; 1) 

Kısaca değindiğimiz aşık edebiyatını günümüz çerçevesinde ele alarak, Aşık Mustafa 

Balta üzerinden yapılan tespitlerle daha açıklayıcı olacağının kanaatindeyim. 

          1.Hayatı 
 

Aşık Mustafa Balta 1947 yılında Kağızman’ın Kozulu köyünde dünyaya gelmiştir. 

Babası Sefolar takımına bağlı Mehmet, annesi ise Gülefer Hanımdır. Dedeleri Arpaçay’ın 

Mahsucuk köyünden göç etmiştir. Kozulu köyüne gelip yerleşmişlerdir. Altı erkek kardeşin 

en büyüğüdür. Bu nedenle sıkıntıların farkındadır. İlkokulu köyünde bitirir, daha sonra 

babasının itirazı ile beş-altı yıl ara verir eğitimine. Babası o, en büyük çocuk olduğu için ev 

işlerinde yardımcı olmasını ister. Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bey oğlununun 

hayvancılıkla uğraşmasını ister. Ancak içinde olan okuma arzusu onun daha sonra evden 

kaçıp kendi başına yatılı okula yazılmasına neden olur. İlk okulda başarılı bir öğrenci olması 

ve hocalarının onu okumaya teşvik etmesi onun ilerideki hayatının değişmesine neden olur. 

İlkokul çağındayken başlar şiir yazmaya. Kozlu köyünde aşıkların çok olması ve 

akşamları toplanıp sazlı sözlü eğlencelerin yapılması, hikayeler anlatılması aşık üzerinde etki 

bırakır. O’da o yaşlarda etkilendiği olayları şiir haline getirir. Kozulu Zihni, Seyfettin Balta, 

Rıfat Orhan Güleni gibi Kozlu’da yaşayan aşıkların etkisinde kalır. Sümmani’nin de bu 

meclislerde bulunduğunu söyler. Böylece onlardan ilham ve feyz alır. 

Ortaokulu Susuz’un (Cılavuz) yatılı okulunda okur. 1963 yılında mezun olur ve 

sınavlara girip Haydar Paşa’da sağlık kolejini okur. 1968 yılında okulu bitirir. Sağlık memuru 
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olarak ilk tayini Edirne’ye çıkar. Türkiye’nin değişik bölgelerinde görev yapar. Bu sayede 

Anadolu insanıyla kaynaşır. 

Vatani görevini yapmak üzere 1970 yılında askere gider. İlk önce çavuş olur sonra 

revirde görev yapmaya başlar. Bu dönemde de yazmaya devam eden Mustafa Balta’nın, 

günümüzde bu şiirlerinden elinde örnek bulunmamaktadır. 

Askerlikten sonra doğuya tayinini isteyen Mustafa Balta, ailesine yakın olmak 

amacıyla gurbetlikten bıkmış olmasından, emekli oluncaya kadar burada kalır. 1996 yılında 

Kağızman Devlet Hastanesinden emekli olur. Günümüzde fenni sünnetçilikle uğraşmaktadır. 

Askerlikten sonra aşık olduğu kızla değil ailesinin istediği kızla evlenir. Dört çocuğu 

dünyaya gelir. Çocuklarının hepsini okutur, meslek sahibi yapar. Yalnız en küçük oğlu iki 

yıllık üniversite eğitiminden sonra hastalanır. Bir baba olarak bu olay derin etki bırakır 

Mustafa Balta üzerinde. Yaklaşık üç sene önce de eşini kaybeder. Severek almadığı ancak ona 

bir ömür boyu hayat arkadaşı olan Rahile Hanım’ın diğer dünyaya göç etmesi onu derinden 

sarsar. 

 

2. Sanatı 
 

Aşık Mustafa Balta okuma ve yazmaya ilkokul çağında heves eder. Başarılı bir 

öğrenci olur. Aşık meclislerine gider ve bu meclislerden etkilenir. Böylece ilk şiirlerini 

yazmaya başlar. Etkilendiği olayları kaleme alır. İlk şiirlerini kafiyesiz, redifsiz yazan aşık 

daha sonraları Reyhani, Mehmanı, Osman Güleni, Cemal Hoca, Karacaoğlan gibi aşıkları 

dinleyerek ve okuyarak sanat görüşünü oluşturur. Aşık çevresinden etkilenerek bu yolda 

ilerlemiştir. Şiirlerini ilk önceleri aşk, neşe, hayat üzerinde yazarken zamanla çektiği sıkıntılar 

ve acılar şiirinde yer bulur. 

Çocukluk yıllarında babası ve amcasının şiirle uğraşmaları, hikayeler anlatmaları onun 

için büyük bir zevkmiş. Kendisinin söylediğine göre köy odalarında akşamları insanların 

toplanıp, hikayeler anlatıldığı ve hikayenin yarıda bırakılıp ertesi gün devam edildiği tabii 

bunun biz çocuklar için merak ve heyecan kaynağı olduğunu söyler. Şimdi ise teknolojinin 

artık böyle şeylerin yerine geçtiğini insanların dizilerden zevk aldığını söyler. Çocukluk 

günlerini bu nedenle özler. Amcası Ali Balta’nın aynı zamanda bir meddah olduğunu insanları 

güldürdüğünü belirtir. Böyle bir çevrede yetişen aşık sanatını geleneğin içinden gelerek şekil 

aldığını belirtir. 
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Aşıklık geleneğinde bade içme önemli bir motiftir. Bazı aşıklar maddi aşktan manevi 

aşka geçerken, şiir okumaya ve saz çalmaya başlarken, ilâhi araçlarla yani, bir mürşidin, bir 

pirin, Hızır Peygamber’in rüyada tecellisiyle aşık olup çalıp, söylemeye başladıklarını 

söylerler. Bunlar, halkın inanışına göre ilham kaynakları “ilâhi” olan aşıklardır. (Artun 2001; 

66). 

Mustafa Balta’da rüya olayı gerçekleşmemiştir. Kendisi bade olayına inanmaz. “Bade 

içtim diyenlerin yalan söylediğini” söyler. “Usta şairler bade mi içti ki şiir yazıp, 

söyleyebiliyorlar,” der. Mesela Aşık Şenlik’in bade içtiğine inanmaz. Onun sanat çevresi 

içinde yetiştiğini, ve her şeyi görerek öğrendiğini söyler. Kendisine “Bade içtin mi?” diye 

soranlara “Ben ayran bile içmedim.” yanıtını verir. Kendisi saz çalmayı bilmez ama bade 

verirlerse belki çalarım diyor. 

Teknolojinin ilerlemesi, zamanın değişmesi halk aşıklarımızda da değişime neden 

olmuştur. Eskiden bade içmek ilahi bir gösterge olarak görülüp o insanlara kutsal gözüyle 

bakılırken günümüzde ise bu sadece bir aldatmaca aracı olarak görülmektedir. 

Aşık Mustafa Balta zamanın değişimiyle temalarını da ona göre ek almıştır. İlk 

başlarken gençlik ateşiyle yazdığı aşk şiirlerinin yerini zaman ilerledikçe vatan sevgisi, 

düzene başkaldırı, yalnızlık üzerine yazmaya başlar. Sevdiği kızı alamaması onun şiirinde 

şöyle dile getirilir. 

Yokluğun bir kabus oldu gecemde 

Sessizlik kalbimi yordu be canan 

Şekiller canlanır gezdiğin yerde 

Gözlerim hep seni gördü be canan 

 

Garip bu gönlüm çok sitem çeker 

Zamanı kedere kurdu be canan 

Ziyani dallarım hep gazel döker 

Açmadı güllerim soldu be canan 

Aşık Mustafa Balta usta-çırak ilişkisi içinde yetişmemiştir. Saz çalmamıştır. Bir ustası 

olmamıştır. Kendisi de çırak yetiştirmez. Çünkü, “kimsenin aşık olmaya niyeti yok” der. 

“İnsanları geçim sıkıntısı sarmış, herkes kendine bir kapı ararken kimse aşık olmak istemez” 

der. Çünkü herhangi bir geliri yok bu mesleğin. Kendisi bile sağlık memurluğu yapıp hayatını 
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kazandığını sadece gönlünü doyurmak için şiir yazıp, okuduğunu belirtir. Ancak yardım 

isteyenlere seve seve yardım etmektedir. 

3.Mahlası 
 

Mahlas, divan edebiyatında ve aşık edebiyatında sanatçının benimsediği eserlerinde 

kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe bağlı 

bir kuraldır. Halâs kelimesinden gelen mahlasın sözlük anlamı “kurtulacak yer”dir. Saflık, 

halislik, gönül temizliği anlamlarına da gelmektedir. Mahlas kelimesi yerine “tapşırma” da 

kullanılmaktadır (Artun 2001; 64). 

Mahlas zamanla aşıkların asıl adlarını unutturur. Mahlaslar genellikle usta âşıklar 

tarafından verilir. Günümüzde çıraklık geleneği çok zayıfladığı için aşıklar genellikle 

mahlaslarını kendileri seçmişlerdir. Aşık Mustafa Balta da kendi mahlasını kendi koymuştur. 

Hayatında etki bırakan olayı şöyle anlatır; “Ben aileme yakın,  onların yanında olayım diye 

tayinimi onların yakınına aldırdım ve beraber yaşamaya başladık. Babam zorluk çekmesin, 

annem artık yokluk görmesin diye maaşımla onlara yardım etmeye başladım. Özellikle 

hayvancılıkla uğraşan babama, hayvan almaya başladım. Benden küçük kardeşimde 

öğretmenlik yapıyordu ve evle ilgisi yoktu. Sadece geldiğinde annemin gözünü boyamak için 

ufak hediyeler getirirdi. Annem buna çok sevinir ve her yerde anlatırdı. Yıllar geçmesine 

rağmen annem benim yaptıklarımı görmez oysa kardeşlerimi yere göğe sığdıramazdı. Ben de 

buradan yola çıkarak kendimi ziyankar biri olarak görmeye başladım ve mahlasımı Ziyani 

koydum” der. 

Şiirlerinin hepsinde Ziyani mahlasını kullanır. Mahlasını hiç değiştirmemiş ve başka 

mahlasta kullanmamıştır. 

Ziyani yoluma umut döşedim 

Başı dik gönlü mert kişi dolaştım 

Onurla şerefle bunca yaşadım 

Namert yarışının pisti olmadım 

4.Şiirleri 
 

Aşık Mustafa Balta şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Hiç aruzla şiir yazmamıştır. Bu 

konuda şöyle der: “Ben halktan birisiyim. Evet, eğitim gördüm ama Anadolu’dan o 
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topraklardan geldim. Onlar arasında yaşadım. Sevinç ve üzüntülerimi onlarla yani halkla 

paylaştım. Kendimi onlardan soyutlayamam.” 

Şiirlerinin hemen hepsinde başlık vardır. Başlıklar genellikle redif kelimelerinden 

ibarettir. Aşık tarzı şiir geleneğine uymuş ve bütün şiirlerinde mahlas kullanmıştır. Açık sade 

bir dil kullanmış. Eğitimli olması nedeniyle şiirlerinde ağız özelliklerine rastlanmaz. 

Şiirlerinde kafiye çeşitleri görünür. Genellikle yarım ve tam uyak şeklini kullanmıştır. 

Ara sıra kafiye bozuklukları görülmektedir. 

Aşık Mustafa Balta şiirlerini hecenin on birli kalıbıyla yazmış, sekizli kalıpla ve 

serbest ölçüsüyle yazdığı şiirleri de bulunmaktadır. Şiirlerini abab, cccb, dddb kafiye 

örgüsüne göre yazmış, abab, cccb, dddb kafiye örgüsünü de sık kullanmıştır.  

Şiirlerini günün şartlarına göre ek almış, dini tasavvufi şiir yazmamıştır. Adaletsizlik, 

fakirlik, siyasi olaylar, özgürlük, yakınma gibi olayları şiirine konu etmiştir. Mustafa Balta 

genellikle 4, 5, 6 dörtlükten oluşan şiirler yazmıştır. Daha uzatıp insanları sıkmamayı 

yeğlemiştir. Ona göre kafası dolu olan insanların, uzun şiiri dinleyemeyeceği, adapte 

olamayacağıdır. Kısa şiirler yazıp daha çok ilgi çekmiştir. Zamana uymuştur. Aşık Mustafa 

Balta sayısını bilemediği ve çok şiir yazdığını söyler. Bunları bir araya getirip bir şiir kitabı 

çıkarmayı düşünüyor. Bunun için gerekli yerlere müracaat ettiğini bildirir. 

Şiirleri dışında küçükken aşık meclislerinde öğrendiği hikayelerde bulunmaktadır. 

Daraltoğlu Memet, Kesikbaş, Keloğlan ve adını hatırlayamadığı hikayeler. “Bunları eskiden 

anlattığını ancak şimdi artık kimsenin dinlemediği, aşık kahvelerinin bu yönde kimseyi 

çekemediği ve amacından saptığını,” söyler. “Artık diğer kahvehaneler gibi okey, pişti 

oynama yeri oldu” der. 

 

5.Şiirlerinin Konusu 
 

Aşık Mustafa Balta genelde her konuda şiir yazmıştır. Genellikle üzerinde durduğu 

noktalar zaman ve zamanın getirdiklerinden şikayettir. 

Kendisine bir ömür arkadaşlık edip ve dört çocuk sahibi yapan hanımı vefat edince 

kadere şöyle isyan eder: 

Zalim kader bana çalmış kalemi 

Ahû zarım yakar yanık sinemi 
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Feleğin çarkına binen iner mi 

Ümitli değilim cüret yaralı 

 

Bırakın seslensin sefil baykuşu 

Ona da yar olmaz virane taşı 

Teselli verseydi bana gözyaşı 

Ziyani duada ayet yaralı 

Kendisinden önceki aşıkları hep okumaya gayret etmiştir. Önemli olan bilimsel eğitim 

almak değildir. Halk arasında öğrenme, kendini geliştirme daha önemlidir onun için. 

Aşık Mustafa Balta’nın Türkiye’nin siyasi açıdan karışık olduğu dönemde yetişmiş 

olması ona eksi olarak dönmüştür. Çünkü düşünceleri dolayısıyla yazdığı şiirler yüzünden 

Türkiye’nin birçok ücra köşesine resmen sürülmüştür. Bu nedenle şiirlerinde hep bir isyan baş 

gösterir. “Madem ki Demokratik bir ülkedeyiz neden konuşamıyoruz” der, anlamamış gibi. 

“Bu Düzen” şiirinde bunu açıkça görmekteyiz. 

ZİYANİ efkarım kimler dağıta 

Yaşamın savaşı döndü ağıta 

Sorgusuz sualsiz kara kağıda 

Suçsuza suçlusun yazdı bu düzen 

 

Sonuç 
 

Aşıklık geleneği her gelenek gibi değişen sosyo-kültürel şartlara uyum sağlayarak 

değişmeye mecburdur. Gelenek, sosyo-kültürel yapı içinde ancak yeni işlevler kazanarak 

varolan işlevlerini koruyarak yaşayabilir. Kültürel bir değişim yaşanmaktadır. Aşıklar bu 

değişimi yakalayıp halkın beğenisini kazanmazlarsa gelenek yakın bir zamanda ölecektir. 

Yetişmiş aşıkların detaylı bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Geleneğin 

zayıflamasıyla usta aşıklardan kalmamış, kalanlar ise deneyimlerini tam olarak 

aktaramamışlardır. Kafiye, ayak, redif, nazım şekilleri, aşıklık kuralları, toplantıları vb. 
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konular üzerine bir kaynak yazılabilir. Böyle bir eserin yeni yetişen aşıklar üzerinde yararlı 

olacağını söyleyebiliriz. 

Aşıklık geleneğini besleyen kaynakların azalmasıyla aşıklık geleneği zayıflamıştır. 

Nedeni ise; 

Sözlü geleneğin zayıflaması, yazının ilerlemesi 

Usta-çırak ilişkisinin yok denecek kadar azalması 

Çırak yetiştirilmediği için saz çalmayı, şiir söylemeyi öğrenen kişilerin gelenekten 

kopuk olması 

Geleneği bilen dinleyici kitlesi azaldığı için aşıkların denetlenememesi (Artun 1998:2) 

Hepsine neden olan ise uygarlığın ilerlemesi ve her kültürün zamanla ölüp yerini 

başka bir kültüre bırakması. Aşık Edebiyatı da sözlü kültürün ürünüydü. Teknoloji gelişimi, 

ihtiyaçların farklılaşması bu geleneğin de zamanla yerini başka bir gelenek alacaktır. 
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ŞİİRLERDEN ÖRNEKLER 
 

YARALI  

Her sabah çıkıp da uçmak istedim 

Felek vurdu bana kanat yaralı 

Dala yuva yaptım yavru besledim 
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Şahine car oldum hayat yaralı 

 

Bulutlar yağmursuz yeşermez dalım 

Dertli bülbül küsmüş açılmaz gülüm 

Yüz bin bahar gelse yine ben çölüm 

Kadere yazılan kısmet yaralı 

 

Zalim kader bana çalmış kalemi 

Ah ü zarım yakar yanık sinemi 

Feleğin çarkına binen iner mi 

Ümitli değilim cüret yaralı 

 

Anlımı yazanlar ölçüp biçmişler 

Hep bana kederi gamı seçmişler 

Acımazlar dalı körpe kesmişler 

Çok sitem çekerim nefret yaralı 

 

Bırakın seslensin sefil baykuşu 

Ona da yar olmaz virane taşı 

Teselli verseydi bana gözyaşı 

Ziyani duada ayet yaralı 

   

 

 

PİST OLMADIM (Düzene Başkaldırı) 

Kendime yol buldum doğru kanımca 

Zalimin yobazın postu olmadım 

Akıl mantık yordum ömür boyunca 

Teres alçakların dostu olmadım 
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Özgürce yaşamak gönül muradı 

Öyle bir meyve ki tarifsiz tadı 

Garibin yoksulum emekçi adı 

Yan yana yürüdüm üstü olmadım 

 

Herkesi kendime dost olur sandım 

Tatlı dile güler yüze katlandım 

Kırıldım dağıldım çok ufalandım 

Hayasız elinde testi olmadım 

 

Ziyani yoluma umut döşedim 

Başı dik gönlü mert kişi dolaştım 

Onurla şerefle bunca yaşadım 

Namert yarışının pisti olmadım 
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ÇANAKKALE 

Bu vatan uğruna yaptık savaşı 

Kan ile boyadık toprağı taşı 

Ulus için yazdık istiklal marşı 

Silinmez geçmişin bak Çanakkale 

 

Tarihte şahittir Anafartalar 

Siperde süngüler mermiyi yalar 

Dile gelse denizler o tabyalar 

Şan ile gururlu ak Çanakkale 

 

Vatanın uğrunda biz hesaplaştık 

Kazmayla kürekle cepheyi aştık 

Vurulduk şerefle tüm kızıllaştık 

Sana bir dargınlık yok Çanakkale 

 

Kanımız renginde yıldızlı hilal 

Eksilme başımda dalgalan al al 

Irkımın sembolü değerli kutsal 

Hedefe atılan ok Çanakkale 

 

Atamın yoludur uygarlık çağın 

Ey sağır aymazlar gel sende sığın 

Ziyani olmasa bağımsızlığın 

İrkil de içini dök Çanakkale 
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BU VATAN BİZİM 

Çırpınıp durmasın boşa hainler 

Al bayrak ezanlar bu vatan bizim 

Çıkarcı yobazlar sahte kainler 

Şehitler gaziler bu vatan bizim 

 

Bu vatan bizim bu vatan bizim 

Kan ile yuğrulmuş bu vatan bizim 

 

Kan ile çizildi misakı milli 

Uğruna can verdik ikili birli 

Ey gafil minafık vicdanı kirli 

Bu tarih bu destan bu vatan bizim 

 

Bu vatan bizim bu vatan bizim 

Kan ile yuğrulmuş bu vatan bizim 

 

Bu türkün sırrına eremediniz 

Atamın ismini silemediniz 

Vatanı milleti bölemediniz 

Bu ülkü bu birlik bu vatan bizim 

 

Bu vatan bizim bu vatan bizim 

Kan ile yuğrulmuş bu vatan bizim 

 

Ziyani sözlerim süngüdür size 

Küffarı düşmanı getirdik dize 

Atamdan bu vatan emanet bize 

Bu bayrak bu millet bu vatan bizim 
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Bu vatan bizim bu vatan bizim 

Kan ile yuğrulmuş bu vatan bizim 

    

SEVDALIM 

Değeri yok mudur eski günlerin 

Güzel olan kasılır mı sevdalım 

Kör bıçak gibide kesse gözlerin 

Bu yanık ses kısılır mı sevdalım 

 

Gönül sevdasını anıp bilmeli 

Gerekirse ağlamalı gülmeli 

Kanı kanla değil suyla silmeli 

Aman diyen asılır mı sevdalım 

 

Kendini yaktığın gibi kadere 

Beni de yıkarsın sebepsiz yere 

Sardın sen kibir i bedene sere 

Eğilen baş kesilir mi sevdalım 

 

Düşündükçe seni göresim gelir 

Aklımı yellere veresim gelir 

Hasretin andıkça ölesim gelir 

Yaraya tuz basılır mı sevdalım 

 

Salma beni uzaklaşan sevdaya 

Patika yollarda bırakma yaya 

İster güneşe git istersen aya 

Boran gibi kesilir mi sevdalım 

 

Ziyani sevenler bakar yüzyüze 

Atma bu kalbimi ateşe köze 
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Manasız çıkışan bir iki söze 

Böyle yersiz küsülür mü sevdalım 

    

BU DÜZEN (Düzene İsyan) 

Vicdanlar karardı menfat bürüdü 

Merhamet yozlaştı insaf çürüdü 

Yolsuzluk hırsızlık aldı yürüdü 

Yolunu şaşırdı azdı bu düzen 

 

Doğruluk suç ise hep zehir kusar 

Sana dost görünür kuyunu kazar 

Barışa sevgiye kardeşen mezar 

Kazmasız küreksiz kazdı bu düzen 

 

Kimsenin kimseden kalmadı farkı 

Su kesik bendinden akmıyor arkı 

Dişliler kırılmış dönmüyor çarkı 

Nedense gidişi bozdu bu düzen 

 

Olanı biteni aydın yazıyor 

Aymazlar hep esip esip tozuyor 

Perdeler indikçe kel gözüküyor 

Yolsuz hem yordamsız kızdı bu düzen 

 

Kurtlarda bürünmüş kuzu postuna 

İtibar kalmadı düşman dostuna 

Vekilin yumruğu asil başına 

İndikçe neşeden bezdi bu düzen 

 

Ziyani efkarım kimler dağıta 

Yaşamın savaşı döndü ağıta 

Sorgusuz sualsiz kara kağıda 
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Suçsuza suçlusun yazdı bu düzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

415 
 

 

ÂŞIK MÜRSEL SİNAN UĞURSU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                  Edibe Dağ∗∗∗∗ 

Özet 
  Bu makalede Karslı Âşık Mürsel Sinan Uğursu’nun hayatı, sanatı ve biçim ve teması 

hakkında bilgi ve şiirlerinden örnekler verilmiştir. Günümüz Âşıklarından olan Mürsel Sinan 

Âşık edebiyatı tarzındaki şiirlerinin yanı sıra dini, tasavvufi nasihat türü şiirler de yazar. 

Mürsel Sinan, şiirlerinde tabiat, vatan, millet sevgisi, toplumsal hayatta yaşanan sosyal, 

siyasal, ahlaki ve daha birçok konuya yer vermiştir. Bu çalışmada Mürsel Sinan’ın Âşıklık 

geleneği içerisindeki yeri, üslubu ve şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. 

 

  Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Karslı Mürsel Sinan Uğursu 

1.Hayatı 
 

  Âşık Mürsel Sinan Uğursu 1956’da Kars Merkez Dikme köyünde dünyaya gelmiştir. 

Mürsel Sinan’ın ailesi I.Dünya Savaşı sırasında Rusların Kafkaslarda yaptığı katliamlara 

dayanamamış ve 1921 yılında Tiflis’in Karaiseli Köyünden Kars’a göç etmiş ve Dikme’ye 

yerleşmişlerdir. Babası Asker Bey’dir. Asker Bey dört kardeşten sonuncusudur. Asker Bey 

marangoz ve demirci ustasıdır. Asker Bey amcasının kızı Yeter Hanımla evlenmiştir. Bu 

evlilikten sekiz çocukları dünyaya gelmiştir. Asker Bey 2003’te İstanbul’da vefat etmiştir. 

Âşık Mürsel Sinan, anne,baba ve kardeşlerine karşı derin bir sevgi beslemiş ve onlar için 

şiirler yazmış türküler okumuştur. Annesi için yazdığı şiirlerden “Ana Kimi Yar Olmaz” 

şiirinden iki dörtlük aktaracağız.                               

 

Ana kimi yar olmaz 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi ,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,Öğrencisi 
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Seven bahtiyar olmaz 

Dünya dolu yar olsa 

Ana kimi yar olmaz 

Annesine karşı olan sevgisini yine “Benim Anam” şiirinde dile getirmiştir.     

 Sen dünyada her şeyimsin 

Anam anam güzel anam 

Nenni çalan beşiğimsin 

Anam anam güzel anam 

Bu derdimi kime yanam 

   Âşık Mürsel’in derin sevgi beslediği kendisine önder kabul ettiği babası Asker Bey 

için yazdığı şiirlerinden ”Babalar Babası” şiirinden bir dörtlük ileteceğiz. 

Herkes onu doğru dürüst tanırdı 

İmanı bütündü hep inanırdı 

Aç gezerdi ama tok sallanırdı 

Namert lokmasıyla doymazdı babam 

  Âşık Mürsel Sinan sekiz çocuktan dördüncüsüdür. Dört erkek üç kız kardeşi vardır. 

Veysel, Gülevatın, Rukiye(Mürsel) Mustafa, Kemal, Yaşar, Ayten. Ailesine karşı olan 

sevgisini onlara olan bağlılığını şiirlerinde sürekli dile getiren Âşık Mürsel Sinan’ın kardeşleri 

adına yazdığı ”Gardaş Bacı” şiiri oldukça başarılıdır. 

 

Has bahçenin gonca gülü 

Biri gardaş biri bacı 

Üreğimin şirin dalı 

Biri gardaş biri bacı 

 

 

Mürsel Sinan dost dünyası 
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Onlardır dostların hası 

Ana baba hatırası 

Biri gardaş biri bacı 

  Âşık Mürsel Sinan’ın çocukluğu köyünde geçmiştir. İlkokulu 1963-1968 yıllarında 

Çerme köyünde okumuştur daha sonra Dikme köyüne tekrar geri gelmişlerdir. Ortaokulu 

dışarıdan bitirmiştir. 1976’da vatani görevini yapmak için askere gider. Hem acemi birliğini 

hem de usta birliğini Hatay’da yapmıştır. Askerlikten sonra kendisi gibi Terekeme olan 

Perihan Hanım ile 1978 yılında evlenmiştir. Evlendikten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. 

  Âşık Mürsel Sinan’ın Barış adında bir oğlu ve Belgin ile Bilge adında iki kızı vardır. 

Büyük kızı üniversite küçük kızı lisede okumaktadır. Oğlu Barış Ege Üniversitesinde 

okumaktadır. 

  Kendisi Halk müziği kurslarına katılmıştır. Arif Sağ Müzik Okulunda bağlama ve nota 

dersleri almıştır. Kendisi şu an Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici müzik 

eğitmeni olarak bağlama kursu vermektedir. 

 

2. Sanatı 
 

  Mürsel Sinan küçük yaştan itibaren saz çalmaya heves etmiştir. Abisi Veysel Bey’in 

saz çalması üzerine saza olan ilgisi artmıştır. Köyde küçük yaşlardan itibaren saz çalmayı 

abisinden öğrenmiştir. Hatta saza olan ilgisiyle abisinden daha iyi saz çalmaya başlamıştır. 

Babası Asker Bey tarafından yapılan tek telli sazla çığırmaya başlayan Âşık Mürsel artık 

sazının ehli olmuştur. 

  Asker Bey tarafından yapılan teknesi tenekeden telleri kablodan bozma olan bu küçük 

saz Aşığımız Mürsel Bey’i Âşıklık geleneğinin ve günümüzün önemli Âşıkları olma yoluna 

koymuştur. Daha ilkokul yıllarında saz çalıp türkü söylemiştir. Saz çalmasındaki ve türkü 

söylemesindeki başarısı onu okul içinde ve okul dışında önemli bir noktaya getirmiştir. 

Mürsel Sinan on bir yaşındayken köyündeki bir düğüne Âşık Laçin Aladağlı ve başka Âşıklar 

da gelmiştir. Âşıklar düğün evinde çalıp söylerken orada bulunanlar Mürsel Bey’in de çok iyi 

saz çalıp güzel bir sesi olduğunu söylerler. Mürsel Bey, parmaklarındaki ve dilindeki mahareti 

göstermeye başlar ve oradaki âşıkların takdirini kazanır. Orada bulunan Âşıklar onu Kars’a 

davet ederler. O günden sonra Kars’a gitmeyi kafasına koyan Âşık Mürsel bir gün babası 

Asker Bey ile beraber Kars’a gider. 
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Babası oğlunun saçını kesmek için onu bir berbere götürür ve orada berber bir türkü 

okumaktadır yalnız türkünün bir kısmını yanlış söyleyince Mürsel Sinan itiraz etmiştir. Bu 

itiraz üstüne berber doğrusunu biliyorsan sen söyle der ve Mürsel Sinan başlar türküyü 

söylemeye. Mürsel Sinan’ın sesi o kadar etkileyicidir ki kahvenin içindeki halk, hayranlığını 

gizleyemez. Mürsel Bey’deki yeteneğin yabana atılmasını istemeyen berber aşığın babasını 

ikna eder ve onu Âşıklar Kahvesine gönderir. Kahvenin sahibi Aşığımıza sahip çıkar ve 

milletin karşısına çıkarmayı kendi kahvesinde saz çalıp söylemesini ister aşığımızın kahvede 

yatıp kalması için onun maddi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Mürsel Sinan bir akşam 

kahvede çalarken içeriye Murat Çobanoğlu girer. Çobanoğlu ile tanışan Mürsel Sinan onun 

desteğini almıştır. Çobanoğlu kendisine ezberlemesi için şiirler getirir. Âşıklar Kahvesi artık 

onun okulu olur. 

Murat Çobanoğlu onun Âşıklık yolundaki ilerlemesini adım adım izler ve Aşığımızı 

evine götürür. Çobanoğlu’nun eşi Yıldız Hanım aşığımıza kendi evladı gibi bakmıştır. 

Çobanoğlu, Mürsel Sinan’ı gittiği her yere götürür saz çalmasındaki, türkü okumasındaki 

hüneri herkese göstermeye çalışmıştır. Mürsel Sinan artık ustasıyla beraber düğünlere, 

bayramlara, yarışmalara katılır. 

  Çobanoğlu ile birlikte ilk kez Âşıklar Bayramına katılır. 1973’te Konya Âşıklar 

Bayramına katılan Âşık Mürsel ilk başarısını burada “Atışma alanında” kazanmıştır ve 

Gevheri Ödülünü almıştır. Âşıklığı dinleyerek öğrenmiştir aşığımız ve ilk şiiri on dört on beş 

yaşlarında yazmıştır. Âşık Mürsel’in saz ve söz söyleme yeteneğine sahip olması askerliğini 

yaptığı Hatay’da çavuşları tarafından fark edilmiş ve Bando Bölüğüne alınmıştır. Mürsel 

Sinan Bando Bölüğünde başka saz aletlerini de çalmayı öğrenir. 

Âşık Mürsel Sinan ilk kez yurt dışına 1991’de çıkmış ve Almanya’ya gitmiş burada” 

Cumhuriyet Âşıkları” kutlamalarına katılmıştır. Kültür Bakanlığı’nın 1974’te düzenlediği 

Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen “Âşıklar Şöleni’nde” Âşık Mürsel Sinan’a 

Tahir Kutsi Makal tarafından kendisine “Ustalık Beratı” olarak özel işlemeli bir saz armağan 

edilmiştir. Şahin KARAŞAHİN’den (radyo sanatçısı) nota dersleri almıştır. 

Âşık edebiyatı temsilcileri iki grupta ele alınır. Bu gruplandırma ürünün ortaya 

 konuluş tarzı ile ilgilidir. 

  1.Sanatlarını saz eşliğinde ortaya koyanlar: Bu sanatkârlar icra sırasında sazını 

kullananlardır. Bunlar ürünlerini çeşitli toplulukların önünde sunarlar. Hem önceden 

düşünerek yazdıklarını hem de hazırlıksız doğaçlama yoluyla ortaya koydukları şiirlerini 

eserlerini sunarlar. Bir sanatçının bu grupta değerlendirilebilmesi için mutlaka bir saz aletini 
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çalıyor olması gerekir. Bu gruptaki sanatçılar Âşık, saz şairi, meydan şairi diye anılmışlar. 

Günümüzde ise ‘halk ozanı’ terimi kullanılmaktadır.  

  2.Sanatlarını saz eşliğinde ortaya koymayanlar: İcra sırasında herhangi bir müzik aleti 

çalmazlar. Genellikle irticale başvurmazlar ve karşılaşma yapmazlar. Ürünlerini serbest 

zamanlarda düşünerek ortaya koyarlar.(OĞUZ, 2004) 

Bu bağlamda Âşık Mürsel Sinan sanatını saz eşliğinde ortaya koymaktadır. 

Çobanoğlu’nun yanındaki yetişme zamanında ve daha sonraki ustalık yolunda şiirlerini saz ile 

ve topluluk önünde sunmuştur. Kendisi hem doğaçlama tarzı şiirlerinde hem de daha önceden 

yazılan şiirlerinde oldukça başarılıdır. Bu başarısı Âşık Mürsel Sinan’ı günümüz Âşıklarının 

arasında önemli bir konum yaratmasını sağlamıştır. 

   Âşık Mürsel Sinan, sazına olan düşkünlüğünü sözüne olan güvenini “Telli Sazım” 

şiirinde dile getirmiştir. 

 

Meclisi şad eyliyer 

Ay menim telli sazım 

Söhbeti yâd eyliyer 

Ay menim telli sazım 

 

Gah neşeli çalırsan 

Gah kedere dalırsan 

Derde derman olursan 

Ay menim telli sazım 

 

Mürsel Sinan sene 

Demişem canan sene 

Bu canım gurban olsun 

Ay menim telli sazım 

  Âşıkların hayatında rüya olgusu oldukça önemlidir. Âşık adayları bir sevgiliyle 

karşılaşabilir. Bir bilge kişiden nasihat alabilir. Uyandıklarında bu rüyanın etkisinde 

kalabilirler. 

  Yakın geçmişte ve günümüzde yaşayan Âşıklara rüyalarında peygamber, hızır, pir, 

Âşık veya bir sevgili tarafından kendisine bade sunulduğu kimilerinin bardak veya kadehte 
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sunulan bu sıvıyı içmelerine karşılık kimilerinin içmediği görülür.    (OĞUZ,2004) Bu bilgiler 

doğrultusunda Âşık Mürsel Sinan’ın rüya görme olayını şöyle aktarabiliriz. 

 

3.Mahlası 
 

  Aşığımıza ‘Mürsel’ adını babası Asker Bey vermiştir. Mürsel Bey’in ilk mahlası 

”Yamani” idi. Bu mahlas kendisine ustası Murat Çobanoğlu tarafından verilmiştir. Bu mahlas 

Murat Çobanoğlu’na ait bir mahlastı. Ama Çobanoğlu mahlasıyla ün yapınca “Yamani” 

mahlasını Mürsel Bey’e vermiştir. Âşık Mürsel ise daha sonra “Sinan” mahlasını almıştır. 

Âşıklar arasında konuşarak bu mahlası almıştır. Bu mahlas ustası Çobanoğlu tarafından da 

uygun görülmüştür. Daha sonraki zamanlarda Mürsel Sinan’ı mahlas olarak kullanmıştır. 

Mektuplarda ve seyahatlerde sorun yaşayınca mahkemeye başvurmuş ve Sinan mahlasını 

mahkeme kararıyla kimliğine eklemiştir. Âşık Mürsel’in çoğu kaynaklardaki mahlası 

“Sinanoğlu” diye geçmektedir. 

   Genellikle Mürsel Sinan mahlasını şiirlerinde kullanan Âşık, bazı şiirlerinde sadece 

“Sinan” mahlasını kullanmıştır. 

Sinan’ım bak hallar 

Bülbül konmaz dallarıma 

Dertli anam yollarıma 

Bakar ağlayı ağlayı 

Bazı şiirlerinde “Sinanoğlu” mahlasını kullanmıştır. 

İncedir aşk yolu incedir. 

İncelir Hakk’a gidince 

Sinanoğlu aşk deyince 

Sazda teller coşar gelir 

  Âşık Mürsel Sinan bazı şiirlerinde ise farsça tamlamalar kurallar çerçevesinde 

kullanmıştır. 

Mürsel-i Sinan’ım darda 

Gözüm yok servette varda 

Minik yavrum uzaklarda 

Mele hasret kaldı gönlüm 
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4. Bade İçmesi ve Âşık Oluşu 
 

  Mürsel Sinan gördüğü bir rüyayı söyle anlatmaktadır: “Bir kış günü Kars’ın merkez 

köylerinden Akkom’da bir düğündeyiz. On beş, on altı yaşlarındayım. Çaldık söyledik ve çok 

yoruldum. O gece düğün evinde yattık uyuduk. Rüyayı o zaman gördüm: Bir mecliste 

söylüyorum.Yaşlı, saçlı sakallı kişiler beni hayranlıkla dinliyor. Ben son derece aşkla 

söylüyorum. Terlemişim, bir yaşlı adam elinde bir bardak şerbet,‘oğlum sen çok yoruldun al 

bunu iç, otur dinlen, sonra söylersin’ dedi. Ben, hayır türküyü bitireyim sonra içerim dedim; 

ama adam, ‘ Allah askına iç şunu, gene söyle.’dedi. İçtim, çok lezzetliydi. Daha bir coşkuyla 

söyledim, sesim daha açıldı ve uyandım, rüyadaymışım.” 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

  Âşık Mürsel Sinan, şiirlerinde sadece aşk duygularını yansıtmamıştır. Âşık, konuda 

tek düze değil aksine en ufak bir kıvılcımı yansıtacak derecede geniş bir ufku olan ele aldığı 

her konunun her düşüncenin sınırlarını hakkıyla veren bir halk ozanımızdır. Geniş bir bakış 

açısıyla yazan Mürsel Sinan kimi yerde insani duygulandıran kimi yerde ağlatan kimi yerde 

sorgulayan kimi yerde düşündüren bir bakış açısıyla mükemmel bir üslupla şiirlerini dile 

getirmiştir. 

  Âşık Mürsel, her şeyden önce sevgi, saygı, hoşgörüyle dolu bir insandır. Onun bu 

meziyetlerini şiirlerinde de görmek mümkündür. Âşık Mürsel’de ikilik ayrılık yoktur. Yetmiş 

iki milyon insanı tek yürek, koca bir dünyayı tek kardeş, dinleri mezhepleri “Tek Yaradanın 

Bir Yaradılanları” olarak gören, insana insan olduğu için değer veren toplum aşığıdır. Birlik 

ve beraberliğe karşı yazdığı bir dörtlük: 

Mürsel Sinan isterdim 

Tüm insanlar dost olsun 

Hepimizin yüreği 

Sevgi saygıyla dolsun 

   Yine birlik beraberlik bütünlük adına yazdığı “Gelin Birlik Olalım” şiiri dikkate 

değerdir. Bu şiir bizi Yunus Emre’nin Mevlana’nın fikirlerine, duygularına götürmektedir. 

Birlikten kuvvet doğar 

Gelin birlik olalım 
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Gökten sevgiler yağar 

Gelin birlik olalım 

 

Aslımız özümüz bir 

Özümüz sözümüz bir 

Gönlümüz gözümüz bir 

Gelin birlik olalım 

 

Mürsel Sinan bir olun 

Birlikte huzur bulun 

Sevgi saygıyla dolun 

Gelin birlik olalım 

  Âşık Mürsel Sinan’daki “Tek Yaradanın Bir Yaradılanları” düşüncesi mezhepler 

arasındaki farklılığı tek ortak yana “Hakk’a Bağlama” düşüncesi “İnsanoğlu İnsanız” adlı 

şiirinde dile getirilmiştir. 

Ne İngiliz ne Alman 

Ne Rus ne Çin Amerikan 

Ne Türk Japon İtalyan 

İnsanoğlu insanız 

Ne Alevi Sünni’yiz 

Bizler Hakk’ın kuluyuz 

Aynı bağın gülüyüz 

İnsanoğlu insanız 

Adem’den Havva’danız 

Bir küçük damladanız 

Hepimiz Mevla’danız 

İnsanoğlu insanız 

  Âşık Mürsel Sinan, dini,  tasavvufi, ilahi aşk konularında şiirler yazarken aynı 

zamanda orada Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Kur’an-ı Kerim sevgisini, halifelerden 

ve tasavvuf ehli tarikat sahibi zatlardan, onların izlediği yolları izlemektedir. Derin bir İslam 

bilgisine sahip olan Âşık, bu bilgilerinin sınırlarını şiirlerinde oldukça iyi kullanmıştır: 

 

DERSİMİZ VARDIR 

Gönül verdik her canlıyı severiz 
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Yüce Yaradan’dan dersimiz vardır 

Hak sözüdür okur söyler dinleriz 

Kerim-i Kur’an’dan dersimiz vardır 

 

Ehl-i Beyit’ten Şah Hüseyin, Hasan’dan 

Ebübekir Ömer ile Osman’dan 

Hacı Bektaş Mevlana’dan Yunus’tan 

Ol Şah-ı Merdan’dan dersimiz vardır 

 

Mürsel-i Sinan’ım yaptık ibadet 

Takalû beladan demişiz evet 

Gönüller fatihi Ulu Muhammet 

Böyle bir sultandan dersimiz vardır  

 

Aynı tasavvufi konular “ Divana” şiirini ele almıştır: 

 

Deli gönül gel bir karar verelim 

Gel gidelim yüce saha divana 

Muhabbeti güller gibi derelim 

Götürelim ol dergaha divana 

 

Bir ezan sesiyle gönül bir hoştur 

İlahi gönlümde sevdayı coştur 

Kulun tacı, tahtı, divanı boştur 

Gel gidelim ol Allah’a divana 

 

  Âşık Mürsel Sinan’ın şiirlerinde göze çarpan diğer bir özellik beşeri aşktır, sevgiliye 

olan özlemdir. Bu şiirlerini yazarken kimi şiirinde Kars şivesini kullanmıştır. Bu şive 

özellilerine rastladığımız ve beşeri aşkı işleyen “Ay Gara Gözlüm” şiirini burada vermek 

yerinde olacaktır. 

 

Hesretin men çekerem 

Gözümnengandökerem 

Aylar, iller uzunu 
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Yollarını men gözlerem 

 

Esginnen çöl gezerem 

Gözümnengansüzerem 

Ayrılık ne yamandı 

Neçe ki men dözerem 

 

Dağların maralısan 

Gaş gözü garalısan 

Bakısın canlar alır 

De görüm haralısan 

 

Sinan’ım sözüm sene 

Gurbanım özüm sene 

Gözellergözelisen 

Değmesin gözüm sene        

  Beşeri aşka dair birçok şiir yazan Âşık, bu şiirlerinde herkese hitap eden herkesin 

yüreğine seslenen benzetmeler kurmuştur. Bu konuda birçok eşsiz şiiri olan Âşık Mürsel 

Sinan’ın tüm şiirlerini burada vermek isterdik ama buna mümkün olmadığından “Karanfil ve 

Dağ Ceylanım “şiirlerinden bir dörtlük vereceğiz: 

 

Akşam oldu yıldız doğdu 

Neredesin dağ ceylanım 

Kuşlar yuvasına döndü 

Neredesin dağ ceylanım 

 

 

Karanfil şiirinden iki dörtlük vereceğiz. 

 

Karanfilim al oldu                                          Karanfilim kırmızı 

Yanağın hal hal oldu     Yüreğimde var sızı 

Sen orada ben burda     Tabip doktor neylesin 

Kavuşmak hayal oldu    Kader ayırdı bizi 
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  Âşık Mürsel Sinan, gerek kendi toplumunda yaşanan gerek diğer toplumların yaşadığı 

acılara kayıtsız kalmamıştır. Yakın zamanlarda komşu ülkelerde yapılan zulümler katliamlar 

şüphesiz herkesin kanını dondurmuştur ve üstelik bunu onlara özgürlük armağan edeceğiz 

yalanları altında yapılan savaşlar Âşık Mürsel Sinan’ın şiirlerinde yerini almıştır. İşte 

“Armağan Bu Mu” şiirinde komşu ülkelerimize yapılan savaşları yermiştir. 

Dünya liderleri silah yaptınız 

Sizden geleceğe armağan bu mu 

Kalem tutan ele atom verdiniz 

Sizden geleceğe armağan bu mu 

Su masum bebeğe armağan bu  

 

Temeline barut koydun dünyanın 

Arasını bozdun bunca insanın 

Silahtan armağan olmaz, utanın 

Sizden geleceğe armağan bu mu 

Şu masum bebeğe armağan bu mu 

   Tüm bu katliamlara kimse dur demedi devletin başındakiler kendi gücünü 

kullanmazken halk içindeki duyguları susturamadı. Âşık Mürsel, Ortadoğu’da yaşanan 

vahşeti, Irak’da işlenen cinayetleri şiirlerinde dile getirdi “Bizimkiler Uyusun” şiirinde hem 

bu coğrafyada yaşanan vahşeti, bu vahşeti gerçekleştiren ülkeleri ve bu vahşete göz yuman 

devletin başındakileri yermiştir: 

Komşumuzda Amerikan şiddeti 

Filistin’de İsrail’in vahşeti 

Her tarafta savaş, ölüm dehşeti 

Bizimkiler hele yatsın uyusun 

Uyusun da enseleri büyüsün 

 

Ortadoğu kanlı bölgeye döndü 

Birleşmiş Milletler gölgeye döndü 

Bilgisiz kovboylar bilgeye döndü 

Bizimkiler hele yatsın uyusun 

Uyusun da enseleri büyüsün 

   Diğer toplumlarda olduğu gibi kendi toplumumuzda da yaşanan birtakım sorunlar var 

ve bu sorunlar genellikle halkın gelir düzeyine yönelik sorunlardır. Bu sorunlar sadece birkaç 
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kişiyi etkilememektedir. Ortak olan bunun halk içinde büyük bir kesime hitap etmesidir. Bu 

hitap kimi yerde sözlü iken kimi yerde de yazılı şeklindedir. Yazılı şekiller gazete yazıları vs. 

Âşık Mürsel Sinan da muhakkak bu sorunlardan etkilenmiştir. Çünkü o da aynı toplumda 

yaşamaktadır ve üstelik Âşık, halkın ozanı olduğundan halkın içindeki ortak noktayı 

şiirlerinde dile getirmektedir. ”Soyun Beyler” şiiri halkın sesini duymayan halkı yoksulluğa 

sürükleyen devleti zor duruma koyanlara bir yergidir. 

Gece gündüz zam yağdırın 

Soyun beyler soyun bizi 

Bizi zamlara boğdurun 

Yiyin beyler yiyin bizi 

 

IMF borç verdi bize 

Borçlar dönüştü krize 

Vatandaş döndü kerize 

Kıyın beyler kıyın bizi 

  Âşık Mürsel yoksulluk temasını kendi hayatına dair yazdığı şiirlerinde de dile 

getirmiştir. İstanbul’a gittiği yıl çeşitli iş kollarında çalışmış yoksulluk çekmiş ve yoksulluk 

çeken diğer insanların durumunu, köyünde yaşanan yoksulluğu şiirlerinde dile getirmiştir: 

“Köyümden Göçer Miydim” şiirinde hem kendi hayatında yaşadığı yoksulluğu hem de 

köyünde yaşanan yoksulluğu dile getirmektedir: 

Bu yoksulluk olmasaydı 

Ben köyümden göçer miydim 

Umutlarım solmasaydı 

Ben köyümden göçer miydim 

 

 

Öğretmenim sürgün geldi 

Doktorum ilaçsız kaldı 

Hastamız hızekte öldü 

Ben köyümden göçer miydim 

 

Ekmeğim aşım olsaydı 

Fabrikam işim olsaydı 

Ankara başım olsaydı 
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Ben köyümden göçer miydim 

  Kendi köyünün insanlarını yaşantısını fakirliğini en içten hisseden üzülen Âşık, 

köyünde yaşanan yoksullukları şiirlerinde dile getirirken aynı zamanda Doğu Bölgesinde’ki 

köylerdeki yaşantıları yoksullukları ele almıştır ve onlarla ilgilenmeyen kurumları bu 

kurumların başında bulunan yetkilileri ince bir dille yermiştir. ”Yoksul Köyler” şiiri bu 

noktada belirtmek gerekir: 

Karlı dağların ardında 

Bizim köyler yoksul köyler 

Sanki sürgünler yurdunda 

Bizim köyler yoksul köyler 

 

Valisi var bakıp görmez 

Kaymakamı hatır sormaz 

Muhtarı köyünde durmaz 

Bizim köyler yoksul köyler 

  Köy insanlarına, köydeki insanların yaşantılarına, onlara karşı gösterilen ilgisizliğe, 

onların içinde bulunduğu yoksulluğa asla sessiz kalmamıştır. Onların içinde yaşadığı 

zorlukları yansıtırken aynı zamanda ileri gelen devlet büyüklerini de yermekten geri 

durmamıştır: 

   “Sahip Çıkın Köylüye” şiiri yoksulluk temasını içerirken aynı zamanda yergiye yer 

verilmiştir: 

Efendiler bu sözlerim sizedir 

Sahip çıkın fukaraya köylüye 

Benim sözüm sapasağlam yüzedir 

Sahip çıkın fukaraya  köylüye 

 

Sağlık sigortası, raporu yoktur 

Acil hastanesi doktoru yoktur 

Vitamin kalsiyum fosforu yoktur 

Sahip çıkın fukaraya  köylüye 

  İstanbul’da yaşadığı süre zarfında diğer insanların yaşadığı yoksulluğu anlatırken aynı 

zamanda İstanbul’u, İstanbul’da yaşanan haksızlıkları, bozulmuşlukları gözler önüne serip 

yermektedir. “İstanbul’da Yaşıyoruz” şiiri tüm bu unsurları ele alan bir şiiridir: 

Dertlerimiz deste deste 
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Kimi ölü kimi heste 

Kiminin kolu preste 

Dilim dilim yasıyoruz  

 

Kira zulüm, depozit çok 

Karnımız aç, gözümüz tok 

Keyfimize diyecek yok 

Hasır, kilim yasıyoruz 

 

Emek verdik dizi dizi 

Bakanlar görmedi bizi 

Patronların doymaz gözü 

Zalim zulüm yasıyoruz 

 

Yüz kişilik işi olur 

Patron yirmi kişi alır 

Kimi ölür kimi kalır 

Ölüm kalım yaşıyoruz 

  Âşık Mürsel Sinan, diğer Âşıkların geleneğinde olduğu gibi kendisi de ustasıyla 

beraber birçok yere birçok yarışmaya gitmiştir. Gerek yurt içindeki seyahatlerinde gerekse 

yurt dışı seyahatlerinde gurbet duygusunu yaşamıştır. Kendi köyünün kendi memleketinin 

sevgisi Âşık Mürsel’de o kadar derindir ki bu süre zarfında bile kendi yaşadığı yerin hasretini 

içinde yaşar. 

  İstanbul’a taşındıktan sonra bu gurbet acısını daha çok hissetmeye başlar. Gurbet 

konusunu birçok şiirinde dile getiren Mürsel Sinan’ın “Bağlar Menim” şiiri bu temayı taşıyan 

şiiridir: 

Gurbet elin derdi derin 

İki gözüm ağlar menim 

Yollarını gözlemekten 

Gözyaşlarım çağlar menim 

 

Ne zoruymuş garip olmak 

Canı yanan bir dost olmak 

Öz elinden ayrı kalmak 
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Üreğimi dağlar menim 

 

GURBET TÜRKÜSÜ 

Karşı dağın eteğinden kar gelir 

Hastalara ayva gelir nar gelir 

Gurbet eller mert yiğide zor gelir 

Neler çektim bu gurbetin elinden 

 

GURBET VE BEN 

Zalim gurbet elin kahrı çekilmez 

Şirin uykulardan kaldırır beni 

Vatan gözden uzak dönüp bakılmaz 

Gurbet gönüllerden sildirir beni 

 

   Yukarıda bir dörtlüğünü ele aldığımız şiirleri yine gurbet temalı şiirlerindendir. Âşık 

Mürsel Sinan, yaşadığı toprakların havasını, suyunu, dağlarını onlara olan hasretini hep içinde 

derin bir özlem ve sevgi içinde yaşamıştır. Uzakta olduğu halde en yakın hissettiği yer 

doğduğu, yaşadığı yer olan memleketi Kars’a karşı asla yabancılaşmamıştır. Kars’a olan 

sevgisini, yaşadığı memleketin topraklarını, yaylalarını, doğasını, köylerini en küçük taşını 

bile büyük bir sevgiyle içinden yaşarken bu sevgisini şiirlerinde dile getirir. 

 

 

BİR SELAM SÖYLE 

Eziz gardaş bizim éle gidersen 

O güzel vatana bir selam söyle 

Dağıma tasıma her toprağına 

Ne olur her yana bir selam söyle 

 

Cilavuz Susuz’a hem Arpaçay’a 

Çıldır Suhara’ya Senlik Baba’ya 

O güzel Digor’dan geç Tuzluca’ya 

Güzel Kağızman’a bir selam söyle 
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  Diye devam eden yirmi iki dörtlükten oluşan bu şiirinde Kars’ı, Iğdır’ı, Ardahan’ı omuz 

omuza duran üç kardeşe benzetmiştir. Âşık Mürsel Sinan’ın şiirlerindeki diğer tema şüphesiz 

doğa ve tabiat temasıdır. Bu temaları anlatışındaki renklilik, canlılık kimi zaman bizi yeşil 

baharlara kimi zaman serin bembeyaz karlı dağlara götürür. Tabiat temasını memleket teması 

ile birleştiren ve yaşadığı yerin yaylalarını anlatan “Bizim Yaylalar” şiiri her iki temanın ele 

alınmasında önemlidir: 

Bahar gelir koyun, kuzu beslenir  

Ne güzel yaladır bizim yaylara 

Gül dalında bülbülleri seslenir 

Ne güzel yayladır bizim yaylalar 

 

Lalesi nergisi mor sümbülü var 

Yemliği yoncası karanfili var 

Hepsinin ayrı ayrı dili var 

Ne güzel yayladır bizim yaylalar  

 

Söğüdün gölgesi çiçeğin dalı  

Serçenin yuvası bir küçük çalı 

Mürsel Sinan yaylasına sevdalı 

Ne güzel yayladır bizim yaylalar 

  Türkiye Cumhuriyet’i kuruluşundan ve öncesinde çok büyük mücadeleler göstermiştir. 

Bu toprakların vatan olabilmesi için başkasının üstümüzdeki baskısını kaldırmak için nice 

canlar feda ettik. Türkiye tarihinde hep farklı milletler yaşattı ama vatan söz konusu olunca 

toprak söz konusu olunca tüm farklılıklar tek ortak olur herkes tek yürek olur. Türkiye’de 

yaşayan herkes vatanın namus olduğunun farkındalar. Bu namusa hiçbir yabancı el 

dokunmasın bu topraklara hiçbir yabancı ayak basmasın diye Çanakkale’de, İzmir’de, 

Kahramanmaraş’ta, Sarıkamış’ta milyonlarca Mehmetçiği şehit verdik. Bu ülkenin destanı 

kolay yazılmadı ve asla kolay silinemez çünkü o destanın her harfi millet kanıyla yazılmıştır. 

  Âşık Mürsel Sinan, vatanının sevdalısıdır. Her acısını her sevincini şiirlere döken 

duyguları ortak tutan bir halk ozanıdır. Onun yazdığı “Kahraman Mehmet’im” şiiri kahraman 

Türk askerine ithafen yazılmıştır: 

Vatanım diyerek türkü dilinde 

Sevdası gönlünde bayrak elinde 

Silahı kolunda mermi belinde 
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Mehmet’im Mehmet’im aslan Mehmet’im 

 

Mehmet’in gönlünde yoktur kaygısı 

Vatandır sevdası, sevgi saygısı 

Her şey vatan için derin duygusu 

Mehmet’im Mehmet’im canım Mehmet’im 

  Sonunun ne olacağını bile düşünmeden kimi henüz hayatının baharındayken kimi 

henüz daha çocuk yaşındayken vatan için canını veren ağaç dallarında eksi kırk derecede 

düşmanı bekleyen ve sabahı göremeyen doksan bin şehit… 

  Âşık Mürsel Sinan’ın şiirindeki dizeler onlara bir armağandır: 

 

SARIKAMIŞ ( KALK AYAGA ) 

Bağrında doksan bin şehit 

Umudu yeşeren söğüt 

Vatana can veren yiğit 

Kalk ayağa Sarıkamış 

 

Mürsel Sinan vatan eri 

Kahramandır her neferi 

Serhat sınır bekçileri 

Kalk ayağa Sarıkamış 

  Âşık Mürsel Sinan, Kurtuluş Savaşında yaşadığımız zorlukları vatan duygularını 

askerimizin zaferleri Anadolu’nun içinde bulunduğu durumu “Kurtuluş ve Cumhuriyet 

Destanı” şiirinde dile getirmiştir: 

Kurtuluş Harbi’nde vatan dardaydı 

Ordular dağıldı perişan oldu 

İşgal devletleri bir pazardaydı 

Vatan bölüşüldü hep talan oldu 

 

Vatanın her yanı girmişti yasa 

Ata’nın gönlünde yok idi tasa 

Amasya, Erzurum ordan Sivas’a 

Zafer sevdasıyla bir plan oldu 
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Cephedeydi Ayşe, Fatma, Suna’sı 

Solmamıştı ellerinin kınası 

Mehmet’ine mermi verdi anası 

Yürüdü cepheye kahraman oldu 

 

Hedefte gözlerim, tetikte elim 

Savaş meydanında can dilim dilim 

Atam dedi: “Ya istiklal, ya ölüm!” 

Kükredi Mehmetçik bir volkan oldu 

   

6. Şiirlerindeki Biçim 
 

  Kafiye: Mürsel Sinan’ın, şiirlerinde diğer kafiye çeşitlerini kullanmakla beraber 

genelde yarım kafiye kullanılmıştır. Yarım kafiye halk şiirinin bir özelliğidir. Âşık Mürsel’de 

kafiye hem göz için hem de kulak içindir.  

Daha bülbül ötmesin>  t harfi 

Gémim serden gétmesin>  t harfi            “t”yarım kafiyedir. 

Düşmanlar eşitmesin>  t harfi 

Ağla gözlerim ağla 

  Ancak Mürsel Sinan’da bunun dışında, tam ve zengin kafiyelerin yanında tunç ve 

cinaslı kafiyelere de rastlanır. 

Tam kafiyeye örnek dörtlük: 

Fani dünya bin köşedir > şe 

Gah sefalet gah neşedir>  şe                 “şe”tam kafiyedir 

Gençlik elde bir şişedir > şe 

Kırılırsın deli gönül 

Zengin kafiyeye örnek dörtlük: 

İki tilki bir kedi      > edi 

Bir birine ne dedi     > edi                    “edi”zengin kafiye 

Koyunları kurt yedi  >edi 

Çoban kafadan hasta. 

Tunç kafiyeye örnek dörtlük: 
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Uykudaydım simdi aydım>aydım 

Bencillikten korktum, caydım>aydım         “aydım”tunç kafiye 

Her canlıyı sevdim saydım>aydım 

Ben benlikten kurtulalı 

  Vezin: Mürsel Sinan, şiirlerini genellikle hece ölçüsüyle söylemiştir.“Dönmedin” adlı 

siiri aruzu kullandığı bir şiirdir. Şiir, failatün /failatün /failün kalıbıyla yazılmıştır. 

Sen benimdin ben senindim bir zaman 

Geçti aylar geçti yıllar dönmedin 

Sen gülümsün, sümbülümsün ey canan 

Soldu bağlar soldu güller dönmedin 

  Mürsel Sinan, hece sayıları 7,  8, 11, 14, 15, 16 ile 20 arasında değişen hece ölçülerini 

kullanmıştır. 

  Mısra Yapısı: Âşık Mürsel Sinan’ın şiirlerinin geneli hece ölçüsüne dayalıdır. Şiirleri 

genelde dörtlüklerle kurulmuştur. Birkaç şiirinde beyit (ikili) tarzını kullanmıştır. Bazı şiirleri 

türkü tarzını hatırlatan beşer mısradan oluşmaktadır. Ayrıca 8 mısra olan sicilleme tarzı şiirler 

de yazmıştır. Mürsel Sinan’ın şiirleri ölçü bakımından kusursuzdur. Şiirlerinde artık ve eksik 

heceye rastlanmaz. 

Beyit ile yazılmış “Akılsız Pazarı” şiiri: 

Akıl almaya gittim akılsız pazarından 

Meğer onlar çıkarmış akılı nazardan 

 

Orda herkes boş vermiş dünya meşkalesine 

Kimseler aldırmıyor servet, şöhret sesine 

Türkü tarzında yazılmış beş mısralık şiiri: 

SEN DE İNSANSIN 

Beş günlük dünyada üç günlük ömür 

Var mı bir çaremiz sevmekten başka 

Üç günlük ömrümüz olmasın zehir 

Var mı bir çaremiz sevmekten başka 

İnsanı bir gözle görmekten başka 

 

7. Dil Özellikleri 
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  Âşık Mürsel Sinan’ın şiirlerinde Terekeme ağzının, Kars ağzının ve Azerbaycan 

Türkçesi’nin özelliklerini görmek mümkündür. Şiirlerinin bir kısmında yerel ağız özelliklerini 

kullanırken genelde Türkiye Türkçesini kullanmıştır. Yerel dil özelliklerini mahalli 

söyleyişleri halk arasında yaygın olan dil üslubunu şiirlerinde kullanmıştır. 

Hesretinnen gara saçım gar oldu 

Bülbül oldum menim işim zar oldu 

Gözüm yaşı öz özüme kar oldu 

Élebilki menim derdim dağ kimi 

Dağ üregimeriyifdi yağ kimi 

Kelime Tahlili: Hesretinnen Hasretinden: d>n değişimi 

Gara Kara Gar Kar Kimi Gibi: g>k değişimi 

Menim Benim: m>b değişimi 

Éle Öyle: É>ö değişimi ve “y” ünsüz türemesi   

Üreğim Yüreğim: Y türemesi 

Eriyifdi Erirdi: 

Öz Özüme Kendi kendime 

  

8.Şiir Türleri 
 

   Güzelleme: Türk halk şiirinde koşmanın güzeli öven türüdür. Bir kimseyi, bir güzeli,  

bir yeri, herhangi bir tabiat parçasını övmek amacıyla söylenen şiirlere denir sevda ve 

güzellikler üzerine yazılan şiirlerdir. (Artun, 2008) 

Âşık Mürsel Sinan, sevgiliyi sevdayı güzeli öven birçok güzellemeler yazmıştır: 

 

 NAZINAN GEÇTİ 

Birgün nazlı yarin seyrine vardım 

Yüz bin cilveyinen, nazınan geçti 

Her halinde türlü güzellik gördüm 

Bir melek misali yüzünen geçti 

 

  Koçaklama: “Âşık edebiyatında koşmanın kahramanlık, yiğitlik ve savaş konusunda 

söylenen şiir türleridir. Savaşları, savaşlardaki kahramanlıkları, destanlardaki yiğitlerin 

dövüşünü anlatan şiir türüdür. (GÜZEL,2008) Âşık Mürsel Sinan’ın şiirlerindeki konuları ele 
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alırken onun kahramanlıkları ele alan onları öven şiirler yazdığını belirtmiştik ve burada 

koçaklama ile ilgili “Kurtuluş ve Cumhuriyet Destanı” şiirinden bir dörtlüğünü ele alacağız:  

Kükredi yiğitler gürledi, coştu 

Sığmadı kabına bendini tastı 

Şehitler kanına ay-yıldız düştü 

Doğdu Türk Bayrağı bir nişan oldu 

  Taşlama: Taşlama; “yeren, kötüleyen ve alay eden şiirlerdir. Âşık Mürsel Sinan’ın 

şiirlerinde ön plana çıkan konulardan biri yergidir. Âşık, hiçbir zaman yozlaşmış bozulmuş 

değiştirilmiş olan sosyal ve ahlaki hiçbir olaya, haksızlık yapan hiçbir kişiye karşı kayıtsız 

kalmamıştır. İletişim çağıyla beraber hayatımızı kolaylaştıran ama aynı zamanda 

değerlerimizi körelten toplumu bozulmuşluğa iten fikirlere ve aletlere karşı yazdığı şiir: 

 

HEP GÜLMECE 

Düşünmeyi unutmuşuz 

Kitap kalemi atmışız 

Modayı rehber etmişiz 

Bitiyoruz ince ince 

Hep gülmece güldürmece 

 

Televizyon manyakları 

Huysuz Virjin buçuk karı 

Seyredip güldü çokları 

Hep gülmece güldürmece 

 

   Ağıt: Ölenin arkasından söylenen ve ezgili halk şiirleri olan ağıtlar toplumda yaygın 

olarak bilinen, önemli bir yeri ve çeşitli özellikleri bulunan, çevresindekilerde farklı bir 

kişiliğe sahip olan ya da ölüm olayı farklı olan kimselerin ölümü ile duyulan acıyı dile getiren 

şiirlerdir. Âşık Mürsel Sinan, bu konuda şiirler ele almıştır. İçinden ustası Murat 

Çobanoğlu’nun ölümü üzerine yazdığı şiirini burada vermek yerinde olacaktır: 

 

  Türkü: Türkü, türlü ezgilerle söylenen, bir anonim halk şiiri nazım biçimidir. 

Söyleyeni belli, kişisel halk şiiri biçimleri arasına giren türküler de vardır. 

Âşık Mürsel Sinan bu konuda oldukça başarılıdır. Kendisinin dokuz kasetinin olması bu türde 

gösterdiği ustalığı simgelemektedir. 
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  Leb Değmez: Âşıkların ustalıklarını sergilemek için bir nevi söz hüneri olarak 

başvurdukları bir biçimdir. İçinde (b,p,m,v,f) dudak ve diş dudak sesleri bulunmadan 

söylenilen şiir demektir. Atışmanın en zor biçimi olup Âşıkların dudaklarını arasına iğne 

koyarak yarıştıklar atışma türüdür. Mürsel Sinan’ın atışma dalında birçok birinciliği vardır. 

Âşık Mürsel “Sinan” mahlasını özellikle lebdeğmez türü şiirlerinde kullanmaktadır. 

 

AĞLADI 

-Çobanoğlu’na ağıt- 

Ankara’dan geldi acı bir haber 

Yürekler sızladı diller ağladı 

Bu nasıl acıdır bu nasıl kader 

Yas tuttu çiçekler güller ağladı 

 

Analar ağlasın analar yasın 

Ağlasın gözlerim kana boyansın 

Yanıyor yüreğim nasıl dayansın 

Çağladı göz yasım seller ağladı 

 

Eğlen yolcum eğlen yoluna kurban 

O fidan boyuna, dalına kurban 

O solgun bahçenin gülüne kurban 

Yapraklar sızladı dallar ağladı 

 

SILAYA DOĞRU (Gel Seninle) 

Gel seninle tutuşalım el ele 

Gidelim sevdiğim sılaya doğru 

Bu sevdamız destan olsun dillere 

Gidelim sevdiğim sılaya doğru 

 

 

O yaylada ne yiğitler eğleşir 

Ekmeğini komşusuyla paylaşır 

Sularında nice hasta eyleşir 
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Gidelim sevdiğim sılaya doğru 

 

O yaylada koyun kuzu beslenir 

Dağ ovası mor menevşe süslenir 

İnsanları muhabbetle beslenir 

Gidelim sevdiğim sılaya doğru 

 

Mürsel Sinan hasret kaldım yurduma 

Geri dönüp bakamadım ardıma 

Gurbet eller derman olmaz derdime 

Gidelim sevdiğim sılaya doğru 

 

ARALAN GÖNÜL (Leb Değmez) 

Âşık isen gel çık askın dağına 

Çiçeksiz çöllerden aralan gönül 

Eğer ki girersen aşk ocağına 

Yak deli gönlünü çıralan gönül 

 

Âşık Sinan çalar askın sazını 

Aşkı olan çeker gönül nazını 

Oku öğren kendi hayat yazını 

Yazının içinde turalan gönül 

 

9.Âşıklık Geleneğine ve Âşıklığa Bakışı 
 

   Günümüzde teknolojinin gelişimi ile beraber toplumumuzda birtakım değişmeler 

oluşmuştur. Toplumda yaşanan başka kültürden etkilenmeler yabancı kültürün öğeleri ister 

istemez toplumda bir bozulma, gelenek ve kültürden kopma yaratmıştır. İnsanlar kendi 

kültüründen uzaklaştıkça ata kültürüne dair birçok ananeyi unutmuşlardır. Yüz yıllardır var 

olan ama günümüzde artık çok az insanın ilgilendiği emek verdiği  Âşıklık ve Âşıklık 

geleneği durma noktasına gelmiştir. Bu geleneği yaşatmak için günümüz Âşıkları büyük bir 

emek sarf etmektedirler. Âşık Mürsel Sinan’da bu geleneğe sahip çıkmayanları “Bakan Bey” 

şiirinde yermektedir: 
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Kelaynaklar korumaya alındı 

Bize sıra gelmedi mi bakan bey 

Bin bir derde bin bir çare bulundu 

Bize çare bulunmadı mı bakan bey 

 

Yıllardır sorarız yüce devlete 

Can verdik bu yüce Cumhuriyete 

Bir kültür batıyor sorun millete 

Haberiniz olmadı mı bakan bey 

 

Herkes hakkın aldı biz miyiz deli 

Bu mudur sanatın bütün bedeli 

Ata kültürümün acınır hali 

Size acı gelmedi mi bakan bey 

 

Mürsel Sinan basımıza gelenler 

Kültürünü beğenmeyip gülenler 

Senfoniyi, popu, cazı bilenler 

Ozanları bilmedi mi bakan bey 

   Âşık Mürsel Sinan, bu geleneğin devam etmesi için şunları söylemektedir: “Âşıklığa 

yönelik bir okul açılmadır. Akademik bilgiler edinilirse Âşıklık çok gelişir. Şu andaki durumu 

iyi görmüyorum gelişi güzel bilinçsizce almış başını gidiyor. Bu doğru değil böyle yabani 

bitkiler gibi yaşaması çok yararsızdır. Âşıklık türkü söylemek ve saz çalmaktan ibaret 

değildir. Âşıklık bir ilimdir derin bir sanattır. Bunu akademik duruma getirmemek yetkililerin 

sorumsuzluğundandır. Ahbap çavuş sistemiyle hiçbir iş bir yere varamaz bu gelenek teknik 

sanat bilim yönüyle ele alınıp okul haline getirilmelidir yoksa bu gelenek kaybolup 

gitmektedir.” 

 

10.Aldığı Ödüller ve Başarıları 
 

1. 1973 yılında Konya Âşıklar Bayramı’nda Atışma Dalında Gevherî ödülünü almıştır 

2. 1975 yılında Konya Âşıklar Bayramı’nda şiir dalında birincilik kazanmış ve Âşık Veysel 

ödülünü kazanmıştır. 
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3. IV. Âşıklar Şöleni’nde Lebdeğmez dalında birincilik kazanmıştır. 

4. 2005 yılında Kars Âşıklar Bayramı’nda Âşıklık Sanatı Alanında Yunus Emre Ödülünü 

kazanmıştır. 

5.  2007 yılında yapılan Bursa Âşıklar Bayramında birincilik kazanmıştır. 

 

11.Üzerine Yapılmış Çalışmalar ve Eserleri 
 

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde "Âşıklık Geleneği Üzerine" bitirme 

tezi olarak değerlendirilmiştir.(2001) 

2. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Âşık Mürsel Sinan hayatı-

sanatı ve eserleri" yüksek lisans tezi olarak değerlendirilmiştir(2007) 

 

 

 SONUÇ 
 

  Âşıklık geleneğinde günümüzün yaşayan Âşıklardan Mürsel Sinan yazdığı şiirlerinde 

ve söylediği türkülerinde çok önemli konulara değinmektedir. Bu geleneğin son derece 

önemli isimlerinden olan Âşık Mürsel Sinan, Âşık edebiyatının türlerine ilişkin yazdığı 

eserlerinde son derece geniş konulara yer vermiş ve bu geleneğin hemen hemen her türünde 

şekil ve biçimdeki ustalığını nazım ve nesir alanında göstermiştir. Milli dil bilinciyle şiirlerini 

son derece sade bir dil ile ele alan yer yer kendi ağız özelliklerini ve yerel kelimeleri 

kullandığı şiirlerinde sade, doğal, yapmacıksız bir söylemi dile getirmiştir. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

GÜNEŞE AY’A DÜŞTÜ 

Çağladı bu deli gönlüm yine sevdaya düştü 

Bu sevdanın alevleri dağa ovaya düştü 

Bir ah çektim gökler yandı gökte bulutlar yandı 

Bu yangının bir zerresi Güneşe Ay’a düştü 

 

Yandım tüttüm alevlendim bu sevdanın elinden 

Rüzgar esmez koku gelmez dost bağının gülünden 

Dağlar taşlar iniledi gözlerimin selinden 

Göller taştı çaylar coştu damlam dünyaya düştü 

 

İşte canlar aleminde bende garip bir canım 

Bağ içinde gül gülistan dağ başında dumanım 

Bu sevdanın gemisinde deli oldu kaptanım 

Deniz aldım yelken açtım gemim deryaya düştü 

 

Kanatlandım havalandım veda ettim deryaya 

Koca gönlüm nasıl sığmış bu küçücük dünyaya 

Küçüldüler gözlerimde derya döndü damlaya 

Yıldızlara yoldaş oldum yolum semaya düştü 
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Geçtim güneşler yurdunu yolum düştü evrene 

Milyonlarca yıldız gördüm sanki döner pervane 

Dedim Yarap bu ne hikmet dediler bak çevrene 

Baktım gördüm şaştım kaldım aklım davaya düştü 

 

Mürsel Sinan mana verdim bir gerçeğin düşüne  

Aklı olan aklı selim sözlerini düşüne 

Kılı kırka bölen vardır hayali ne düşü ne  

İnandım da iman ettim gönlüm Mevla’ya düştü 

 

 

HÜRMET EYLE SEN (Divan) 

Bağman isen bir bahçeye güle hürmet eyle sen 

Her ağacın yaprağına dala hürmet eyle sen 

Bu ne sırdır ne hikmetdir bin bir çiçek dolaşır 

Arıların emeğine bala hürmet eyle sen 

 

İnsan isen iyiliği sakın eyleme inkar 

Sevgi saygı bilmeyenin gönlü olur tarumar 

Şah’ta olsan beyde olsan üç beş günlük ömrün var 

Her insana her canlıya kula hürmet eyle sen 

 

Mürsel Sinan sev insanı mademki insanız ise 

Sevme seni seni sevmeyeni şah ise sultan ise 

Her insana saygı göster bet ise çoban ise 

Eşe dosta akrabaya ele hürmet eyle sen 

 

 

KALIR MI 

İnce bir hesaptır bu kova dünya                                 

Bülbülün feryadı güle kalır mı 

Bir yanı gerçektir bir yanı rüya 

Değişir dengeler böyle kalır mı 

 

Herkese dost olsa adalet yasa 

Kimsenin gönlünde kalır mı tasa 

Adem oğlu adem gibi yaşasa 

Fakir zengin ağa köle kalır mı 
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Herkes düz yoluna düzgün giderse 

Çoban sürüsünü doğru güderse 

İnsan kendisini insan ederse 

Yalan dalavere hile kalır mı 

 

İyi kullan elindeki kozunu 

Üfür gitsin şu kalbinin tozunu 

Ecel bozar fiyakanı pozunu 

Hiç kulun ettiği kula kalır mı 

 

Damlalar süzülür deryayı bulur 

Deryalar küçülür damlayı bulur 

Arayan Leyla’yı Mevla’yı bulur 

Mecnun’un feryadı çöle kalır mı 

 

Koca dünya boşalacak dolacak 

Emin ol ki hakkını bulacak 

Bu sofrada herkes payını alacak 

Karıncanın hakkı file kalır mı 

 

 

Mürsel’i firarım bu hayat yolu  

Ölçülmüş tartılmış sağ ile solu 

Bir küçük ömürde bir mana dolu 

Hak hakka teslimdir ele kalır mı 

 

 

İSYANIM YOK 

Bugün bana bir dost gerek 

Can özümde cananım yok 

Dostlarımı dinleyecek 

Bir yürekten yananım yok 

 

Ancak benim derman bana 

Emanettir bu can bana 

Yüz çevirdi zaman bana 

Şah değilim fermanım yok 

 

Yüzümü döndüm aynaya 

Sığındım yüce Mevla’ya 

Daldım derin bir deryaya 

Ne gemim ne kaptanım yok 

 

Bende bilmem ben nic’oldum 

Aradım ben beni buldum 

Ben Hakkıma teslim oldum 

Kibirim yok isyanım yok 

 

Ben gönlüme sevgi ektim 

Emek çektim terler döktüm 

Ben benliğe silgi çektim 

Nefsten gayrı düşmanım yok 

 

Şaştım döndüm bir şaşkına 

Damlam döndü bir taşkına 

Ben yanarım Hak aşkına 

Ateşim yok dumanım yok 

 

Mürsel Sinan budur sözüm 

Yanar içim göynür özüm 

Haktır benim gönül gözüm 

Ondan başka dermanım yok 

 

DUMANDAYIZ BİZ 

Biz Aşığız ayrı dünyamız vardır 

Yüce dağ başında dumandayız biz 

Bin bir hayalimiz rüyamız vardır 
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Gahi yerde gahi fizandayız biz 

 

Şu dünyayı dört dörtlükle çarparız 

Çarpar toplar kenarını kırparız 

Çıkar gül dalında kanat çırparız 

Bülbülü şeydayız gülşandayız biz 

 

Kimse bilmez bizim sırlarımızı 

Yoklukta ararız nazlarımızı 

Rakam ölçmez bizim karlarımızı 

 Zararı kar sayan dükkandayız biz 

 

Gönlümüz var akıl ile ölçülmez 

Gözümüze asla sınır biçilmez  

Akıl ile aşk deryamız geçilmez 

Kaptanı hakimiz ummandayız biz 

 

Düşünürüz ol Yaratan Sübhan’ı 

Hoş yaratmış canlı cinli her canı 

Akıl vermiş üstün kılmış insanı 

Gece gündüz şükrü şükrandayız biz 

 

Anadan doğarken mezar sorarız 

Beşiğin içine tabut kurarız 

Zerrenin içinde kürre ararız 

Cahiller zanneder isyandayız biz 

 

Kainat bin türlü düzen içinde 

Deryası kendinde yüzen içinde 

Bu sırrı alemi sezen içinde 

Nuh’un gemisinde tufandayız biz 

 

Bir Ulu kudretin eli bizdedir 

Bütün canlıların dili bizdedir 

Sırat köprüsünün asili bizdedir 

Mizana varmadan mizandayız biz 

 

Mürseli Sinanım alnımız aktır 

Şu fani alemde gönlümüz toktur 

Haktan gayrısına meylimiz yoktur 

Huzuru mahşerde divandayız biz 

 

 

BU SAZIN OLDUĞU YERDE 

Kötülükler gider dostlular kalır 

Bu sazın bu sözün olduğu yerde 

Arifanlar dinler nasibin alır 

Bu sazın bu sözün olduğu yerde 

 

Bu saz ile muhabbetler kurulur 

Bu saz ile bulanıklar durulur 

Küslüler birbirine sarılır 

Bu sazın bu sözün olduğu yerde 

 

Köroğlu’nun Pir Sultan’ın özü var 

Sümmani’nin Seyrani’nin izi var 

Baba Şenlik Karacoğlan sözü var 

Bu sazın bu sözün olduğu yerde 

 

Mürseli Sinan’ım dağlar yol olur 

Arayan gönüller ayusun bulur  

Ne servet ne şöhret ne bir dert kalır 

Bu sazın bu sözün olduğu yerde 

 

 

BEN NERDEYİM 

N’olur benden sorma beni 

Ben ne bilem ben nerdeyim 
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Yüreğimden vurma beni 

Ben ne bilem ben nerdeyim 

 

 

Aşkın benden aldı beni 

Dağa taşa saldı beni 

Bir gizli el çaldı beni 

Ben ne bilem ben nerdeyim 

 

Dağlar başı duman şimdi 

Halim oldu yaman şimdi 

Dört bir yanım umman şimdi 

Ben ne bilem ben nerdeyim 

 

Mürsel Sinan bir noktayım 

Yıldızlardan uzaktayım 

Bellisiz bir duraktayım  

Ben ne bilem ben nerdeyim 

 

MAHARETLİ OLUR 

Ey aklı güzel insanlar 

Akıl maharetli olur 

Aklı olmayan insanlar 

Zulm eder şiddetli olur 

 

İnsana gerektir ilim 

İlim yoksa n’olur halim 

Aklı selim olur âlim 

Cahilde hiddetli olur 

 

Koca dünya bir plandır 

Gah boşalıp gah dolandır 

Âşık Allah’ı bulandır 

Sofu ibadetli olur 

 

Aşk ile tevhit ederim 

Özü doğruya giderim 

Çalışıp da şükrederim 

Aşı bereketli olur 

 

Cahil yiyen çer yatar 

Âlim derde derman katar 

Cahil söze zehir atar  

Âlim hoş sohbetli olur 

 

Âlimler dünü düşünür 

Dünden bugünü düşünür 

Cahil kendini düşünür 

Âlim adaletli olur 

 

Adaleti bulanların 

Özü sevgi dolanların 

Gönlü engin olanların 

Dostluğu kıymetli olur 

 

Mürsel Sinan koca dünya 

Bugün gerçek yarın rüya 

Güzel insan her canlıya 

Saygılı hürmetli olur 

 

 

ROL VERDİ 

Dünya bir sinema insanlar aktör 

Hepimize ayrı ayrı rol verdi 

Aklın ile düşün gözlerinle gör 

Yürü dedi dağdan taştan yol verdi 

 

Yol bilenler gitti yolun düzüne 
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Yol bilmeyen gitti cahil izine 

Oku dedi güven hakkın sözüne 

Görmeye göz konuşmaya dil verdi 

 

Ademle Havva’ya verdi sevdayı  

O sevdadan aldık bin bir manayı 

Vasıta eyledi bize Anayı 

Bir damladan bir tomurcuk gül verdi 

 

Gül açıldı ışık tuttu cihana 

Çünki akıl verilmişti insana 

Bin bir çeşit canlı geldi bu hana 

Hepimize türkü türkü hal verdi 

 

Mana verdi söylediğim sözlere 

Kuvvet verdi yürü dedi dizlere 

Tabiatı ikram etti bizlere 

Arı verdi çiçek verdi bal verdi 

 

Kimi çiftçi oldu kimisi manav 

Kimi avcı oldu kimisi de av 

Hayat bir okuldur ölüm bir sınav 

Cevap bizde soruları bol verdi 

 

Her canlıdan üstün yaptı insanı 

Akıl verdi düşün sen seni tanı 

Âşık etti garip Mürsel Sinan’ı 

Bir söz bir saz üç beş tane tel verdi 

 

ADALETİ SEVERİM 

Şu dünyada servet şöhret istemem 

Sevgi saygı hoş sohbeti severim 

Hiç kimsenin haklarını çiğnemem 

Hak Hukuku Adaleti severim 

 

Nice ortak değerimiz var bizim 

İyi düşün zarar bizim kar bizim 

Ayrı gayrı yaşamamız zor bizim 

Birlik dostluk iyi niyeti severim 

Haksıza baş eğen engini sevmem 

İki yüzlülerin rengini sevmem 

Varlıkla övünen zengini sevmem 

Helal kazanç az serveti severim 

 

 

Hürmet etmem asla hürmet bilmeze 

Sofra açmam ekmek nimet bilmeze 

İnsan demem kadir kıymet bilmeze 

Sadık dosta bol hürmeti severim 

 

Savaş bütün insanlığa yaradır 

Savaşanın yarınları karadır 

Demokrasi her millete çaredir 

Hür vatanı hür devleti severim 

 

Mürsel Sinan cahaletten kaygım var 

Âlimlerden umutluyum duygum var 

Her insana her millete saygım var 

Aklı selim her milleti severim 
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ÂŞIK ORHAN KARADAĞOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                    Hilal Akpınar* 

Özet 
Bu makalede Kars âşıklarından Âşık Orhan Karadağoğlu’nun hayatı, âşıklığı ve şiirlerinin 

incelemesi yer almıştır. Günümüz âşıklarından olan ve bu geleneği devam ettirmeye çalışan âşığın 

Karadağoğlu’nun günümüz âşıklık geleneğindeki yeri, önemi, âşığın yaşadığı zorluklar ve şiirleri 

yer almaktadır. Ayrıca âşığın, günümüz aşıklık geleneğine ve günümüz  âşıklarına bakışı da 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Âşık Orhan Karadağoğlu, Kars Âşıkları, 

Günümüzde Âşıklık  

1.Hayatı 
 

Âşık Orhan Karadağoğlu, 25.12.1946 tarihinde Kars merkez Külveren Köyü’nde dünyaya 

gelir. Annesi, Sakine Hanım’dır. Babası,  Rus istilasına uğradığı yıllarda Azerbaycan’dan göç 

ederek Kars’a yerleşen Sultan Karadağoğlu’nun oğlu Sohbet Bey’dir. Sohbet Karadağoğlu, 

Külveren Köyü’nde çiftçilik yaparak ailenin geçimini sağlar. Âşık Orhan Karadağoğlu, ailenin 

sekiz çocuğundan dördüncüsüdür. Latif, Cemil, Nevruz, Halil isminde dört erkek kardeşi; Nermin, 

Cahide ve Aynur adında üç kız kardeşi vardır. 

Âşık Orhan, beş altı aylık bebekken gözlerinden rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır ama 

doktorun yanlış tedavisi nedeniyle daha bebekken gözlerini tamamen kaybeder. Çocukluk 

yıllarında herkesin kendisi gibi kör olduğunu zanneder. Bu durumunu kendi ifadesi ile şu şekilde 

anlatır: “Dört-beş yaşındayken herkesi kendim gibi bilir, ses ve duyguyla dolaşırdım. Dünyayı, 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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bizi yaratanı bilmezdim.” Gözleri görmediği için okula gidemeyen âşık, okuma-yazma 

öğrenememiştir. İlkokul çağlarında iken abisinin öğretmen olan hanımı Âşık Orhan’ı körler 

okuluna göndermek ister ancak babası çocuğuna bakabileceğini ve onu yurtlara vermeyeceğini 

söyleyerek buna müsaade etmez. 

Sesi güzel olduğu için çocukluk çağlarından itibaren eş dost, akrabaları gibi 

çevresindekilerin isteği ile türküler söyletilen Âşık , daha sonraki yıllarda Kars Serhat 

Radyoevi’nde “Serhat’tan Sesler Korosu”na amatör halkmüziği sanatçısı olarak kaydolur. Bu 

yıllarda saza ve âşıklığa başlar. 

Âşık Orhan bu yıllarda âşık olduğu ve kendisiyle aynı köyden olan bir kızı kaçırır. Kızın 

yaşı tutmadığı için yakalanır ve mahkemeye çıkarılır. Bu olayda kızın da gönül rızası vardır ancak 

mahkemede babası kızının zorla kaçırıldığını söyler. Âşık Orhan’da buna karşılık vermek için 

aslında kızın babasının ondan 10.000 lira aldığını iddia eder ve mahkemede sazıyla şu şekilde 

ifade verir: 

Derdimi yazsam sığmaz destana 

Ana babam yok ki gele yanıma 

Ben muhtacım sizden gelen yardım 

Ne olur yardım edin bana hakim bey 

Bu olayları takip eden yıllarda 1971 yılında annesi Sakine Hanımı, 1974 yılında da babası 

Sohbet Karadağoğlu’nu kaybeder. Daha sonra yakın çeversi ve arkadaşları Âşık Orhan’ı görücü 

usulü ile evlenmesi için ikna eder ve Kızılvenk (Yağkesen) Köyü’de Yunus Sayın’ın kızı Mafer 

Hanım’a görücü olmasını sağlarlar. Kızına görücü olan âşıktan birşeyler söylemesini isteyen 

Yunus Sayın’ın isteği ile Âşık Orhan şu şekilde cevap verir: 

 
Geze geze Kızılvenk’te bulmuşam 
Hanlar Bey’in evde konak kalmışam 
Önce aslın asaletin sormuşam 
Elin tarifiynen âşık olmuşam 

 
Gözüm yoktu bende bakam yüzüne 
Kolayca bahılmır elin sözüne 
Bedasıl olarsa çıkar yüzüme  
Bir de bak ki ateş alıp yanmışam 

 
Ne yazık ki olmuş bu dünyam zindan 
Ne anam var ne deyanımda babam 
Acaba neylesin bu Âşık Orhan 
Sıdk ürekten  Allah’a bağlanmışam 
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  Mafer Hanımla evlendikten sonra düzenli bir aile hayatına başlayan âşık, otuz yaşındayken 

ağır bir havale geçirir. Havaleyi atlatamayacağını düşünen doktoru ona kendisini toplarsa dört 

sene içinde gözlerini tedavi edeceğini söyler. Bunun üzerine iyileştikten sonra üç sene bekleyip 

tedavi olacağı ümidiyle sabreden âşık, hastahaneye giderek doktorundan onu muayene etmesini 

ister. Daha sonra doktorun onu geçirdiği ağır havaleden kurtarmak için avuttuğunu öğrenen âşık 

sarsılır.  

Şiddetli rüzigar kırdı belimi 

Bağladı kolumu kesti yolumu 

Taşıyabilmem ki bunca zulümü 

Söyle bu derdimin çaresi nedir? 

Sonraki yaşamında kaderine razı olan âşık hayatını ailesiyle ve sanatıyla yaşamaya devam 

eder. Âşığın bu yıllarda Şivan adlı bir kızı, daha sonra da Şevkihan ve Bakihan adlı iki oğlu olur. 

Âşık Orhan şu anda da Kars merkezde yaşamını sürdürmektedir. Sanat hayatını ise çağırıldığı 

festival, şenlik, tören gibi programlara katılarak devam ettirir. Ayrıca “Âşık Şenlik Kültür 

Yaşatma Derneği”ne üye olan âşık zaman zaman dernek başkanı Âşık Günay Yıldız ile televizyon 

programı da yapmaktadır.  

2. Sanatı 
 

Okuma yazma imkanı olmayan Orhan Karadağoğlu,çocuk yaşta iken sesinin güzel olması 

nedeniyle çevresindekilerin isteğiyle sürekli türküler söyler. Gençlik çağının ilk yıllarında Serhat 

Radyoevi’ne kaydolur. Burada “Serhat’tan Sesler Korosu”nda amatör halk müziği sanatçısı olarak 

çalışır. Sahneye çıkmayı isteyen âşığın bu isteği saz çalmayı öğrenmediği için müdür yardımcısı 

Şahin Karaşahin tarafından sürekli reddedilir. Daha sonraki günlerde bakanların da katıldığı bir 

konserde sahneye çıkma fırsatı yakalayan âşık, kendini gösterir ve artık sahne almaya başlar. Bu 

arada Şahin Karaşahin onu saz çalmayı öğrenmesi için zorlamaktadır. Durumu öğrenen Sohbet 

Karadağoğlu bir askerin sazını alarak oğluna getirir. Bu sazla çalışmaya başlayan Âşık Orhan 

kendi kendine saz çalmayı öğrenir. Bu dönemde âşıklık ön plana çıkar ve Âşık Orhan da Âşıklarla 

içli dışlı olmaya başlar. 

Âşıklık geleneğinde âşıklığa başlamanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki  rüya yoluyla “bade 

içerek” aşık olmaktır. Bu olayda genellikle kutsal sayılan ıssız bir mekanda aday uykuya dalar. 
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Rüya görmeyebaşlayan âşıkkutsal kişilerle, kutsal sayılan bir mekanda karşılşır. Pir ya da 

peygamber elinden bade içer, bir sevgili ile karşılaşır ya da bilge bir kişiden nasihat dinleyebilir, 

pirler tarafından bir takım bilgilerle donatılır,kendisine mahlas verilir. Aday kendi kendine uyanır, 

ağzından burnundan kanlı köpükler gelir. Bir süre baygın kalan kişi gönül ehli birinin sazın 

tellerine dokunmasıyla kendine gelir ve saz eşliğinde başına geleni anlatır. (OĞUZ, 2004) Bu 

âşıklar “halk âşığı” olarak nitelendirilirler ve kutsallıklarından dolayı halkın saygısını kazanırlar. 

İkinci yol ise usta-çırak ilişkisi ile yetişerek âşık olmadır. Bu âşıklar ise “halk âşığı” olarak 

nitelendirilir. Usta-çırak ilişkisi içinde yetişen âşıklar ya bir ustanın çırağı olarak eğitim alır ve 

geleneği öğrenirler ya da geleneğin içinde kendiliklerinden yetişirler. Kendiliklerinden yetişen 

âşıklar geleneğin içinde yaşar ve sürekli âşıklarla vakit geçirirler. Sürekli âşıkların bulunduğu 

meclis ve toplantılarda bulunan ve onları dinleyen kişi bu geleneğe aşina olur. Zamanla geleneği 

öğrenir ve âşıklık yapmaya başlar. 

Âşık Orhan Karadağoğlu’da geleneğin içnde yetişmiş, sözlü kültür ortamında bulunmuş, 

büyük ustaları dinleyerek ve âşık meclislerinde  bulunarak âşıklığı öğrenmiş ve âşık olmuştur. 

Âşık Orhan kendisinde rüya görme olayının kendisinde olnadığını belirtmiştirtir. Karadağoğlu’nun 

bir ustası da olmamış saz çalmayı dahi kendiliğinden öğrenmiştir. Âşıklığa başladığı yıllarda 

özellikle Karslı Âşık Murat Çobanoğlu’nun açtığı Çobanoğlu Kıraathanesi’ne devam eden Âşık 

Orhan, bir anlamda burada yetiştiğini ifade eder. Bu dönemlerde birçok meclise, âşık 

toplantılarına da devam eder  ve kendini geliştirir. Daha sonraki yıllarda Âşık Günay Yıldız ile 

birlikte “Âşık Şenlik Kültür Yaşatma Derneği”ni kurar. 1992-1993 yılları arasıda derneğin başkan 

yardımcılığını yapar. Gözlerinin görmemesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılar yüzünden dernekteki bu 

görevinden istifa eder ve üye olarak derneğe devam eder. 

Günümüzde âşıklık geleneğine bağlı olan ve bir anlamda bu geleneğin son temsilcileri olan 

âşıklarımız, kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneği devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu bakımdan  

Dede Korkut’a ve Adem  peygambere  kadar dayandırılan bu geleneği devam ettirmeye çalışan ve 

en iyi şekilde temsil etmek için uğaşan Âşık Orhan değerli âşıklarımızdan biridir. Bugün bu 

geleneğin yaşatıldığı en önemli merkez olan Kars ve bu geleneği yaşatmaya çalışan Karslı âşıklar 

bu bakımdan çok değerlidir. Özellikle Âşık Orhan Karadağoğlu gibi bir çok âşık için çok çok 

büyük bir önem arz eden “Çobanoğlu Kıraathanesi” korunmalı ve âşıkların böyle yerlerde bu 

geleneği devam ettirebilmesi sağlanmalıdır.  
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3.Mahlası  
 

Mahlas, âşıklık geleneğinde âşıkların asıl adları yerine kullandıkları takma adlarına verilen 

addır. Bazen mahlas o kadar etkili olmuştur ki zamanla âşıkların gerçek adları unutulmuş ve 

mahlaslarıyla anılır olmuşlardır. Mahlas alma üç şekilde görülür: 

1. Rüyasında gördüğü şeyh ya da pir elinden içilen badeden sonra pirin mahlas vermesi. 

2. Ustalar, imamlar ve tarikat şeyhleri vasıtasıyla mahlas alma. 

3. Âşıkların kendi mahlaslarını kandilerinin seçmesi. Bu şekilde mahlas alıken âşığın kendine özgü 

yanları, mesleği ve yaşadığı bölge etkili olabilmektedir. (Ayva, 2006) 

Âşık Orhan Karadağoğlu mahlas seçmeden önce etrafındakilerin “Orhan Baba” diye hitap 

etmesi üzerine “Orhani” mahlasını kullanmaya başlar. Ancak şiirlerinin genelinde “Âşık Orhan” 

ya da “Orhan” şeklinde ismini kullanmıştır. Oyun havaları ve bar türkülerinde ise mahlas 

kulanmaz. 

4. Şiirleri 
 

Âşık Orhan’ın şiirleri yazıya geçiremediği için ve genellikle kayda alınmadığı için malesef 

irticalde kalmıştır. Karadağoğlu önceden bir defteri olduğunu şiirlerini bu deftere yazdırdığını 

ancak bu defteri kaybettiğini sonra da buna önem vermediğini belirtmiştir. Bütün şiirlerini 

ezberinde tutmaya çalışsa dahi bazen mısraları, şiirin tamamı ya da orijinal hali unutulacaktır. Bu 

durum âşıklık geleneği açısından önemli bir kayıptır. 

5. Şiirlerinde Biçim 
 

 Âşık Orhan şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. Şiirlerini genellikle yazıya geçiremediği 

için başlıksız şiirleri olduğu gibi nakaratlarını başlık olarak kullandığı şiirleri de vardır. Âşık 

söyleyeceği şiirlere başlamadan önce şiiri hangi konuya yazmışsa o konuya değinir ve açıklar daha 

sonra şiirine başlar. Âşık Orhan âşıklık geleneğine uygun olarak şiirlerinde mahlasını kullanmış 

sadece oyun havaları şeklinde olan şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. 

 Şiirlerinde açık, anlaşılır, sade bir uslup kullanmıştır. Şiirleri incelendiği zaman  şairin 

yaşadığı bölgenin ağız özelliklerine ve mahalli kelimelere rastlanmaktadır. 
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Tarifiynen (tarifi ile), gedim (gideyim), ürek (yürek), eylenmiyesen, olarsa(olursa), gardaş 
(kardeş)  gibi kelimeler buna örnek olarak gösterilebilir. 

Ayrıca şiirlerinde bu ağız özelliklerinden kaynaklanan vezin ve kafiye bozukluklarına da 

rastlanabilmektedir. Âşık Orhan şiirlerini söylerken hecenin değişik kalıplarını kullanmıştır. En 

çok on birli hece ölçüsünü kullanmış, sekizli ve on beşli hece ölçüsünü de kullanmıştır. Âşığın 

şiirlerinde kafiye örgüsü bakımından da çeşitlilik vardır. Bazı şiirlerinde kafiye örgüsü şu 

şekildedir; aaaa, bbba, ccca / abab, cccb, dddb /aaba, ccba vb.)  Görüldüğü gibi Âşk Orhan’ın her 

şiirinde kafiye örgüsü bakımından bütünlük yoktur yani bazı dörtlüklerde kafiye örgüsü 

değişebilmektedir. 

Taze fidan olup aşlandığımda               – a 

Bar vermedi dalım talihimdendir         – b  

Nice Lokmanlara gezdim dolandım     – c 

Söyle bu derdimin çaresi nedir            – b 

 Şiirlerinde yaşadığı çevrenin dil ve üslup özellilerini yansıtan Âşığın şiirleri genellikle 3-4 

dörtlükten oluşmaktadır. Âşığın şiirlerinde günlük hayatta kullanılan deyimlerin yaşadığı çevrenin 

ağız özelliklerine göre söylenmiş biçimlerine de rastlamaktayız.                   

Şiirlerinde Yer Alan Deyimler 

Allah’a bağlanmışam, çıkar yüzüme, ömür götürür, kırdı belimi, kesti yolumu, dara 

düşmek vs. Âşık Orhan’ın şiirleri arasında hikaye, oyun havası, ağıt ve taşlama gibi bir çok şiir 

şekline rastlanmaktadır. Bunlardan birkaçına örnek verecek olursak; 

Taşlama: (Çobanoğlu Kıraathanesi’nde Bayram Denizoğlu ile atışmasındaki bir taşlaması)  

Ben çok söylerim anlamaz 

Ne yapalım olmuş gammaz 

Ben bunu insan bilirdim 

Dört ayak hayvan gibidir 
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Bar türküsü:  

Sürüne sürüne indim mereye 

Vur hançerin vur ha nazlı yüreğe 

Çırpınıp kanlarım aksın yüreğe 

Yeterki gülmesin eylensin yarim 

Ana beni gönder gedim ormana 

O yar hasta ise varım dermana 

 

6. Şiirlerinde Konu 
 

Âşık Orhan Karadağoğlu’nun şiirlerinin konusu belirlenirken onun duygu dünyası ele 

alınmalıdır. Çünkü şiirlerinde hayatında onu etkileyen olayları işlemiş ve bu olaylar üzerine şiir 

söylemiştir. Bu olaylara genel olarak bakılırsa kız kaçırdığı için çıkarıldığı mahkemede şiir 

söylemesi, geçirdiği havale sonucu doktorun onu avutması üzerine şiir yazması buna örnektir. 

Yine Âşığın kızının daha ilkokul çağındayken diğer arkadaşlarının babalarının gözleri açıkken 

onun gözlerinin neden kapalı olduğunu sorması ve eğer isterse babasına gözlerini vereceğini 

söylemesi üzerine Âşık derinden etkilenir ve şöyle der: 

Ah çektim içerim yara 

Kader beni koydu dara 

Gecem kara günüm kara 

Ne söyleyim yavrum sana 

 Âşık Orhan’ın şiirlerinde kendisini ve duygularını anlatan konular vardır. Yaşadığı 

sıkıntılar kendi deyişi ile “gün görmemesi” onu kaderin zulmü, hayatın çektirdikleri, felek ve 

kaderden şikayet, talihinin kara olmasından yakınma, dünyasının zindan olması ile ilgili konuları 

yazan duygulu bir âşık haline getirmiştir.  “Kader beni koydu dara” “Ne yazık ki olmuş bu 

dünyam zindan” “Anadan olmuşum talihim kara” gibi farklı şiirlerinden alınan mısralar onun bu 

duygularını ve şikayetlerini dile getirmektedir. 
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 Âşık Orhan Karadağoğlu şiirlerinde aşk konusunu da işlemiştir. Eşi için yazdığı şiirler ve 

oyun havası şeklindeki şiirlerinde daha çok görülmektedir. Nitekim bir şiirinde “Aşk uğruna 

pervaneyem yandıkça” diyerek aşkın kendisindeki yerini ve önemini belirtmiş olur. 

 Âşık Orhan şiirlerinde din konusuna da yer vermektedir. Şiirlerinde Kur’an’dan, Allah’ın 

kudretinden, Hz. Peygamber efendimizden sık sık bahsettiği gibi Kerbela, Hz. Hüseyin ve Hz. 

Hasan, ehli beyt konularını da ele alır.  

Matemi Kerbela çölü feryad eder çeker zar 

Hz. Kur’an içinde ayette isbatı var 

Yetmiş iki şuadeler ehlibeyit beraber 

İlmin şehri Muhammed yolu şah-ı merdandı 

Yukarıda örnek verilen şiirin bir mısrası eksiktir çünkü şiir Âşıktan derlenmiştir. Âşık 

Orhan şiirleri irticalde kaldığı için aklında kalan haliyle okumaktadır. Bu nedenle şiiri söylediği 

zaman üzerinden epey vakit geçmişse şiirin bazı mısralarını unutabilmektedir. Bu durum 

şiirlerinin tamamının elde bulunmasına engel olmakta ve maalesef kaybolmasına neden 

olmaktadır. 

 Âşık Orhan çocukları için yazdığı şiirlerde vardır bu şiirlerinde en çok çocuklarının yüzünü 

görememekten yakınmış, üzülmüş ve şiirlerinde bunu da dile getirmiştir. 

7. Âşık Orhan Karadağoğlu’nun Günümüz Âşıklarına ve Âşıklık 
Geleneğine Bakış Açısı 
 

Âşıkların Adem peygamberden başlattıkları söz söyleme geleneği, Hz. Adem’den sonra 

âşıklar tarafından devam ettirilmiştir. Doğaçlama söz söyleme yeteneğine sahip olan ve yaşadığı 

toplumun geleneklerini yayma ve yaşatmadan önemli vasıta olan âşıklar kültür taşıyıcısı 

niteliğindeki kişilerdir. Âşıklık geleneği Dede Korkut gibi çok eski söz söyleme ustalarına 

dayansa da elde edilen kaynakların 16. yüzyıldan sonrasını ele alması nedeniyle kesinlik arz eden 

bilgiler bu yüzyıldan sonra başlatılır. 

Âşıklık geleneği içinde özellikle Kars çok önemli bir merkezdir. Kars’ta yetişen Âşık 

Şenlik, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gibi isimler âşıklık geleneğinde büyük öneme sahip çok 

güçlü âşıklardır. Günümüzde de bu geleneği devam ettirmeye çalışan Karslı âşıklar  bu büyük 



 

454 
 

ustaları kendilerine örnek almışlardır. Âşık Orhan’da bir ustası olmaması hasebiyle bu âşıkları 

kendisine örnek almış, sürekli dinlemiş ve hepsinden bir şeyler  öğrenmiştir.  Karadağoğlu 

özellikle Çobanoğlu Kıraathanesi’nin önemini anlatırken şimdiki âşıkların burada yetiştiğini ve 

günümüzde her ne kadar azalsa da bu kıraathanenin Karslı âşıkların toplanma merkezi   olduğunu 

ve geleneğin devamı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. 

Karadağoğlu günümüzde Âşıklık geleneğinin bitmeye başladığını, toplumun âşıklığa 

gereken önemi vermediğini belirterek toplumun bu duyarsızlığından, âşıkların çektiği geçim 

sıkıntısı ve yaşam koşullarının zorluğundan şikayet etmektedir. Ayrıca âşık kahvehanelerine de 

eski ilgi ve duyarlılığın olmadığından, toplantılara olan ilginin ve eskisi gibi sürekli katılımın 

olmadığını belirterek bu durumun âşıklığı bitireceğini belirtir. 

Bu konuda toplumun dinleyici kesimi ve araştırmacılara görev düştüğü kadar televizyon ve 

radyo programlarına da büyük rol düşmektedir. Âşıklık geleneğini ve âşıkları televizyon izleyici 

kitlesine ve radyo dileyici kitlesine doğru olarak tanıtmak ve ilgiyi arttırmak geleneğin devamı 

açısından çok önemlidir. 

8. Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Aldığı Ödüller 
 

Âşık Orhan Karadağoğlu’ nun çıkarılmış bir kaseti vardır,  “Karslı Âşık Orhan’a  Özel” 

ismiyle çıkarılan kaset sınırlı sayıdadır ve sadece Kars’ta âşık kasetçilerinde bulunmaktadır.  

Kars âşıkları ve günümüz âşıklarından bahseden bir çok kitap ve yazıda adı geçmektedir 

ancak bütün bilgiler bundan ibarettir. Âşık Orhan kendisi hakkında araştırma yapmak isteyen 

birçok öğrenci, araştırmacı ve gazeteciyle görüştüğünü ancak hiçbirinin yaptığı çalışmanın son 

durumu hakkında bilgi vermediğini ya da yazdıkları çalışmaları kendisine sunmadığını belirterek 

bu görüşmelerin hiçbirinden sonuç almadığını ifade etmektedir. 

Âşık Orhan aldığı ödüllerden bahs ederken  festival ve toplantılarda birçok madalya ve 

plaket  aldığını ancak bunların tarihlerini tam olarak hatırlamamaktadır. Bir  iki tanesini yazacak 

olursak Âşık Şenlik Festivali’nde Akyaka Belediyesi tarafından plaket, Kars Âşıklar Bayramı’nda 

türkü dalında ikinci ve atışma dalında birinci olarak ödül almıştır. Bunun gibi birçok plaket ve 

madalyası vardır. 
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Sonuç 
 

 Bir anlamda kültürün taşıyıcısı olan ve kültürü saz ve sözle taşıyan âşıklar günümüzde pek 

çok zorluk ve sıkıntı yaşamaktadırlar. Günümüzde toplumun âşıklara ve âşıklık geleneğine karşı 

duyarsızlaşması ve bu geleneğin önemini bilmemesi, geleneğin devamlılığını sıkıntıya sokmuş ve 

bu geleneğin gerektiği gibi bilinmesini engellemiştir. Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş olan 

Âşıklık geleneği için en önemli merkezlerden biri olan, Âşık Şenlik ve Murat Çobanoğlu gibi 

birçok güçlü âşığı yetiştiren Kars bu bakımdan araştırmaların yoğunlaştırılması gereken  bir 

şehrimizdir.   

Günümüzde Kars’ta yaşayan  Âşık Orhan Karadağoğlu’da bu geleneği devam ettirmeye 

çalışan  bu geleneğin yetiştirdiği ve kendi çabaları ile bu gelenekte hatırı sayılır bir konuma sahip 

olmuş bir âşıktır. Âşık Orhan gözlerinin görmemesinin getirdiği birçok zorluğa ve çektiği birçok 

sıkıntıya rağmen yazdığı duygulu, içten şiirleri, irticalde söz söyleme kabiliyeti ve atışmalarda 

gösterdiği başarı ile günümüzde iyi bir  âşık olmayı başarmıştır.  Bunun yanında biçok faaliyet ve 

programa katılarak âşıklık geleneğini temsil etmiş ve dernek kurmak gibi faaliyetlerle de 

geleneğin devamı için de çalışmıştır. Ancak Âşık Orhan’ın söylediği şiirlerin yazılmaması ve 

kayda alınmaması hem günümüz âşıklık geleneği için hem de Âşık Orhan için bir kayıptır. 

KAYNAKLAR 

AYVA, A. (2006). Konya Âşıklık Geleneğinde Mahlas Alma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Dergisi . 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
OĞLAN TEZ GEL EYLENMİYESİN 

Tez gel oğlan tez gel eylanmiyesin 

Elde güzel köyde güzel çoktur eylenmiyesin 

Kar yağar bardan bardan 

Tez gel oğlan tez gel eylenmiyesin 

Yollar kapandı kardan 
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Elde güzel köyde güzel çoktur eylenmiyesin 

Ne gelen var ne giden 

Tez gel oğlan tez gel eylenmiyesin 

Haberim yoktur yardan 

Elde güzel köyde güzel çoktur eylenmiyesin 

Meğerki ben deliyem 

Tez gel oğlan tez gel eylenmiyesin 

Yar sevem yardan özge 

Elde güzel köyde güzel çoktur eylenmiyesin 

 

ANA BENİ GÖNDER GEDİM ORMANA 

Ana beni gönder gedim ormana 

O yar hasta ise varım dermana 

Aşk uğruna pervaneyem yandıkça 

Deli ceylan gibi düzde döndükçe 

Bağrını geçirir iğne iplikle 

Yeterki gülmesin eğlensinyarim 

Ana beni gönder gedim ormana 

O yar hasta ise varım dermana 

Sürüne sürüne indim mereye 

Vur hançerin vur ha nazlı yüreğe 

Çırpınıp kanlarım aksın yüreğe 

Yeterki gülmesin eğlensinyarim 

Ana beni gönder gedim ormana 

O yar hasta ise varım dermana 

 

(TALİHİNDEN YAKINDIĞI BİR ŞİİRİ) 

Anadan olmuşum talihim kara 

Bu dert açtı yüreğime bir yara 

Yazı baştan yazılmış anlıma kara 

Sen bilirsen mevla derdime çare 

 

Yirmi beş yaşında düştüm çok dara 

Anam yok yanımda yaramı sara 

Bu dünyam zindandır bakmam bir yana 

Sen bilirsen mevla derdime çare 

 

Yalan dünya dönür ömür götürür 

Daha ben bilmedim bu dünya nedir 

Benim yaşıtlarım hukuk bitirir 

Sen bilirsen mevla derdime çare 

 

İşte Âşık Orhan çalır bu sazı 

Derindir içinde kurtulmaz sızı 

Ne gecesi belli ne de gündüzü 

Sen bilirsen mevla derdime çare 

 

 (KIZI İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ) 

Duymuş oldum seslerini 

Görmüyom ki yüzlerini 

Mevla aldı gözlerimi 

Ne söyleyim yavrum sana 

 

Ah çektim içerim yara 

Kader beni koydu dara 

Gecem kara günüm kara 

Ne söyleyim yavrum sana 

 

Âşık Orhan budur sözüm 

Üç yavruma kurban özüm 

Keşke olsaydı bir gözüm 

Ne söyleyim yavrum sana
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ÂŞIK ORHAN KURTOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                             Vural Batak∗∗∗∗ 

                                                          
 Özet 
           Bu makalede Kars’lı Âşık Orhan Kurtoğlu’nun hayatı anlatılmış, sanatından 

bahsedilmiş, şiirlerindeki dil ve üslubu tanıtılmış ve şiirlerinden örnekler verilmiştir. 

Günümüz Kars aşıklarından olan Orhan Kurtoğlu, âşık tarzı şiirlerin yanı sıra güzelleme, dini 

ve nasihat türü şiirleriyle de sesini duyurmuştur. Çalışmamızda âşığın, âşıklık geleneğindeki 

yeri, dili ve üslubu, şiirlerinde işlemiş olduğu konular, şiirlerinden örneklerle açıklanmıştır. 

            Anahtar Kelimeler: Âşık Orhan Kurtoğlu, Kars’lı Âşık, Âşıklık ve âşıklık geleneği 

1.Hayatı 
 

          Âşık Orhan Kurtoğlu, 1968 yılında Kars’ın Merkez Çığırgan köyünde dünyaya 

gelmiştir. Babasının adı İsa Kurtoğlu, annesinin adı Altun Kurtoğlu’dur. Âşık Orhan Kurtoğlu 

ailenin 6 çocuğundan birisidir. İlköğrenimini Çığırgan ilk öğretim okulunda okumuştur. 

Maddi sıkıntılar ve dönemin zor şartlarından dolayı okulu zorda olsa bitirmeyi başarmıştır. 

İlkokuldan sonra eğitimine devam edememiştir. Çocukluk dönemi her küçük çocuk gibi 

arkadaşlarıyla oyun oynamakla ve okulu bitirebilme çabası ile geçmiştir. Âşık Orhan 

Kurtoğlu, 1988 senesinde vatani görevini yapmak üzere askere gitmiştir. Askerlik döneminde 

kurmuş olduğu dostluklar ve arkadaşlıklar sayesinde insana verilen değerin ve insan 

sevgisinin önemini âşıklık yıllarında şiirlerine konu olarak işlemiştir. Askerlik döneminde 

memleketinden, ailesinden, sevdiğinden uzakta olması nedeniyle, onlara duyduğu özlem onun 

duygusallık yönünün gelişimini etkilemiştir. Askerliğini İzmir ve Zonguldak’ta yapan Âşık 

Orhan vatani görevini tamamladıktan sonra köyüne döner.  

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi  
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            Âşık Orhan Kurtoğlu, askerden döndükten sonra 1990 yılında sevdiği kız Sakine ile 

evlenir. Sevdiği kıza kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Bu evlilikten 4’ü erkek 4’ü kız 

olmak üzere 8 sekiz çocuğu olmuştur. Bu evlilik Orhan Kurtoğlu’nun âşıklığında çok etkili 

olur. Daha çocukluk yıllarında sevdiği Sakine’ye olan sevgisinden ve aşkından dolayı rüya 

görmeye başlamıştır. Orhan Kurtoğlu, âşıklığın yanında duvarcılık ve inşaatcılık gibi 

mesleklerle de meşgul olmaktadır. Askerlik yıllarında annesine, ailesine, memleketine ve 

sevdiğine duymuş olduğu özlemi şiirlerinde işleyen Orhan Kurtoğlu, aşağıdaki dörtlükte 

annesi duymuş olduğu özlemi dile getirmiştir:  

Anamı bıraktım yıkık bir damda 

Gözü yaşlı benim yolumu bekler 

Eskidir evlerim pencerem yanda 

Saksıda çiçeyim gülümü  bekler… 

         Âşık Orhan Kurtoğlu’nun ve ailesinin evinin yakılıp yıkılması, eşyalarının çalınması 

ve artık köyde kalacak bir yerleri olmamasından dolayı kendisi ve ailesi Kars merkezine göç 

etmek zorunda kalırlar. Âşık Orhan Kurtoğlu halen Kars merkezde yaşamaktadır. Köyünden 

ayrılması ve köyüne duyduğu özlem, köyde başlarına gelen olayları şiirlerinde konu 

edinmesine ve duymuş olduğu ayrılık acısıyla köy hayatının özlemini aşağıdaki dörtlükte 

şöyle dile getirmiştir:  

Osman gil duvarı deldi 

Gıdır gil içeri daldı 

Şahzade ağacı çaldı 

Ben köyüme dönermiyim… 

          Orhan Kurtoğlu’nun âşık olma yolundaki en önemli unsurlardan biri evliliğidir. Eşi 

olan Sakine hanıma daha 8 yaşında duymuş olduğu büyük aşk, sevgi ve özlemi onun her gece 

rüya görmesine ve rüyasında şiir okumasına, şarkı söylemesine vesile olmuştur. Âşık Orhan 

Kurtoğlu saz çalmayı da bu rüya vesilesiyle öğrenmiştir. Âşığın görmüş olduğu bu rüya onun 

hak aşığı olduğunu göstermez. Çünkü görmüş olduğu bu rüyalar onun bade içtiği anlamına 

gelmez. Bunu âşığın bir usta-çırak ilişkisi içerisinde olmasından anlarız. Ancak evlendikten 

sonra rüya görme olayı sona ermiştir. Sakine hanımla evlendikten sonra sevdiğine olan özlemi 

sona erdiğinden rüya görme olayı da bitmiştir. 
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2.Sanatı 
 

         Âşık Orhan Kurtoğlu’nun âşıklığa başlamasına zemin hazırlayan sebeplerin başında 

âşıklığın atadan gelen bir gelenek olması etkili olmuştur. Eskiden beri devam eden âşıklık 

geleneğine olan özenti ve âşıkların bulunduğu ortamda yer alma onlardan bir şeyler öğrenme 

çabası Orhan Kurtoğlu’nun âşıklığa başlamasında etkili olmuştur. 

          Âşık Orhan Kurtoğlu’nun âşık olmasına zemin hazırlayan sebeplerden biri de rüyadır. 

Âşık Orhan, daha 8 yaşında bir kıza âşık olmasından sonra her gece rüya görmeye başlamıştır. 

Rüyasında şarkı söyleme, şiir okuma, saz çalma, mızrak tutma gibi becerileri kazanmıştır. 

Rüyasında söylemiş olduğu şiirleri o kadar yüksek sesle söylemekteymiş ki yanında bulunan 

annesi, babası ve kardeşleri uykularından uyanmaktadır. Bu rüya görmeyle birlikte âşık olma 

yolunda hızlıca ilerlemiştir. Saz çalmayı da rüyasında öğrenmiş ve kendi becerileri ile saz 

çalma yeteneğini geliştirmiştir. Saz çalma yetisini kazanması ona sanatının gelişimi yolunda 

önemli bir etken olmuştur. 

          Âşık Orhan Kurtoğlu’nun âşıklık derecesine yükselmesindeki diğer bir sebep ise ustası 

olan Arif Tellioğlu’dur. Tam bir usta âşık olamamış olan Orhan Kurtoğlu ustasının yanında 

bir şeyler öğrenmekte ve usta âşık olma yolunda ilerlemektedir. 

          Âşık Orhan Kurtoğlu’nun kalem şairlerine karşı tutumu ve onlara bakış şu 

şekildedir:’’Herkesin görüşünün farklı olduğunu belirtir ve kalem şairlerine saygı duyduğunu 

ve onların kendilerinden oldukça farklı olduğunu dile getirir. Kendileri saz çalma yetilerinin 

olmadığını ve onların sadece şiir yazdığını belirtmektedir.’’ 

          Âşık Orhan Kurtoğlu’nun sanatının şekillenmesinde yaşamış olduğu hayatın 

sıkıntıları, yoksulluk, bahtsızlık, talihsizlik gibi önemli unsurlarda göze çarpmaktadır. Bu 

unsurları dile getirdiği dörtlük şöyledir: 

Bu zalım yoksulluk seni mi buldu 

Bu dünyada yüzüm gülmedi benim          

Yitirdi varını nerede buldu 

Bu dünya da aklım ermedi benim… 
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          Âşığın sanatındaki bir diğer önemli unsurda ayrılık acısıdır. Köyünden toprağından 

ayrılması onda büyük bir üzüntü yaşatmıştır. Bu üzüntüsünü şiirlerinde hemen her seferde dile 

getirmekten kaçınmamış, şiirlerinde işlemiştir. Aşağıdaki dörtlük âşığın bu duygusunu şöyle 

dile getirir: 

Kervanım yollarda yolu yarılar 

Köyümden ayrıldım kuldan ayrıldım 

Çiçekten çiçeğe konan arılar 

Şekeri kattılar baldan ayrıldım… 

 

3.Mahlası 
 

           Âşık Orhan Kurtoğlu, henüz mahlas almamış bir âşıktır. Ustası Arif Tellioğlu 

tarafından âşıklık mahlası verilmemiştir. Âşık sanatında güçlü değildir. Bu sebeple mahlas 

almayı henüz hak etmemiştir. Âşık, mahlasın’’sazla sözle eş değer olduğunu, âşıklığın temel 

unsurlarından birisi olduğunu ve kendisinin de en kısa sürede bir mahlasa sahip olacağını dile 

getirmektedir. Mahlas âşıklık geleneğinde âşığın ikinci kimliğidir demektedir. Kendisinin    

de bu kimliğe kavuşacağını belirtmektedir.’’ 

           4. Şiirleri 
            

Âşık Orhan Kurtoğlu, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hemen hemen 

hepsinde başlık kullanmıştır. Şiirlerinin başlıkları genellikle şiirinde yer alan redif olarak 

kullanılan kelimelerinden ibarettir. Âşıklık geleneğinde önemli olan bir unsur da yazılan 

şiirlerin sonunda yapılan düz yazı şeklindeki açıklamalardır. Âşık yazmış olduğu şiirlerinde 

bu şekilde bir açıklamalara yer vermemiştir. 

           Âşık Orhan Kurtoğlu, şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Mahalli kelimeleri 

ve ağız özelliklerini şiirlerinde görmek mümkündür. Şiirlerinde genellikle yarım kafiye 

kullanmıştır. Bu durum âşık tarzı şiir geleneğine uygunluk göstermektedir. Hecenin en çok 

sekizli ve on birli kalıbını kullanmıştır. Hecenin on beşli kalıbına âşığın divanlarında 

rastlamaktayız. Şiirlerini genellikle abab, cccb, dddb kafiye örgüsünde koşma nazım şekliyle 

yazmıştır. 
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          Âşık Orhan Kurtoğlu’nun şiirleri genellikle 3 ile 5 dörtlükten oluşmaktadır. Âşığın 

tespit edilen 100’e yakın şiirlerinden 45 tanesi 3’er, 38 tanesi 4’er ve geri kalan 28 şiiri de 

5’er dörtlükler halinde yazılmıştır. En çok ağırlık ise 3, 4 dörtlükten oluşan şiirlerindedir. 

 Âşık şiirlerinde dünya haline, yaşanan sıkıntılara, nasihata çevresindeki insanlara olan 

tavsiyelerine, döneminin kötü hallerine yer vermektedir. Ayrıca Allah inancı ve onun 

büyüklüğünü de dile getirdiği şiirleri mevcuttur. Aşağıdaki şiirinde Allah’ın yüceliğini ve 

onun büyüklüğünü şöyle dile getirmiştir: 

Allah’ım yaratmış yer ile göğü 

Dağların sırrını yaradan bilir 

Namazı kılınca görünür rükû 

Sağların sırrını yaradan bilir 

 

Kara toprak bizi birgün sarar 

Melekler kabirde sorguyu sorar 

Kurtoğlu Orhan geçmişi arar 

Çağların sırrını yaradan bilir… 

 

          Kendisi çırak yetiştirme aşamasına gelmediğinden yetiştirmiş olduğu bir çırak 

bulunmamaktadır. Âşık halen çırak konumundadır. Ustası ile sıkı bir etkileşim içerisindedir. 

Ustasının yolunda yürümektedir. Âşıklığının gelişiminde ustası olan Arif Tellioğlu’nun büyük 

etkisi vardır. Onun söylediği tarzda onun şiirlerinden bir şeyler kazanarak usta âşık olma 

yolunda ilerlemektedir. 

          Âşık Orhan Kurtoğlu, ustası olan Arif Tellioğlu’nun bağlı bulunduğu âşıklık koluna 

bağlı olarak âşıklık çalışmalarını devam ettirmekte ve ustasının ortaya koymuş olduğu 

eserlerden bir şeyler öğrenerek onun üslubu ve ustalığı sayesinde kendi becerisi ve çabasıyla 

âşıklık kolunun devamlılığını sağlamaktadır. Âşığın ustası Arif Tellioğlu Şenlik koluna 

bağlıdır. Âşık için önemli olan unsur bağlı bulunduğu kola mensup eserleri dile getirmektir. 

Ustasının izini sürerek onun ustalığından faydalanıp kendiside ilerde onun gibi usta bir âşık 

olmalıdır. Şiirlerinde ustasından aldığı, ustasının söylemiş olduğu toplumsal yergiler, 

özellikler yer almaktadır. Usta-çırak ilişkisi ön planda yer almaktadır. Ustasının istediği gibi 

bir aşık olma yolundadır.     
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 5. Şiirlerinin Konusu   
           

Âşık Orhan Kurtoğlu şiirlerinde dini, toplumsal yergi, sosyal kültürel hayatın 

bozukları, yoksulluk, talihsizlik, devrinden şikayet, vatan millet sevgisi, köyüne olan özlem, 

aile sevgisi, anne özlemi, çevresindeki insanların kötülükleri ve çevreye verilen nasihat gibi 

konuları işlemiştir. Az da olsa Allah sevgisi, onun büyüklüğüne olan inanç ve yüceliğini dile 

getirmiş olduğu şiirleri de göze çarpmaktadır. 

          Âşık edebiyatı içerisinde vermiş olduğu şiirlerinde kendi sıkıntıları, istek ve arzuları, 

tabiata olan sevgi, çevresinde görmüş olduğu güzellikleri, zamanının iyi ya da kötü 

özelliklerini okuyucularına aktarmış ve yer yer onlara öğüt vermiştir. Aşağıdaki dörtlükte bu 

durum şöyle dile gelmiştir: 

Dinle nasihatım alasın öğüt 

Uçuruma giden yola yaklaşma 

Kökünden kesilmiş kurumuş söğüt 

Fidanlar kesen kola yaklaşma… 

          Âşık bu dörtlükte insanlara öğütte bulunmuştur. İnsanların kötülükten, kötülüğe 

götüren her türlü yoldan uzak durmalarını istemiştir. Kötülük dünya hali içerisinde oldukça 

sık olarak göze çarpar.  

           Âşığın şiirlerinin bir başka konusu ise sevdiği insandır. Daha çocuk yaşta âşık olduğu 

insana kavuşma arzusu ve hayalini şiirlerinde işlemiştir. Sevdiğine duyduğu büyük aşk ve 

kavuşma arzusunu her zaman dile getirir. Aşağıdaki dörtlükte sevdiğine duymuş olduğu aşkı 

dile getirmektedir: 

Bir fidan olaydım sizin bahçede 

Gölgemde otur bekle sevdiğim 

Yaprağım sarardı düştü gecede 

Topladıkça beni düşün sevdiğim… 

           Âşık, sevdiğine fidan olmak onun yolunda sararıp solmak istemiştir. Bu duygularını da 

dörtlükte dile getirmiştir. Âşık olmasındaki en önemli etkendir sevdiğine arzusu ve hayali. 

Sevdiği insanın aşkıyla bu yola başvurmuştur. 
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           Âşık Orhan Kurtoğlu’nun 100’e yakın şiiri bulunmaktadır. Âşıklık geleneğinin bir 

parçası olan hikâye yazma ve anlatma Âşık Orhan Kurtoğlu’nda bulunmamaktadır.  Âşık 

Orhan Kurtoğlu, şenlik ve törenlere de katılmamıştır. Şiirlerini sazıyla çalıp söylemiştir. 

Bazen radyo ve televizyon programına katılmış ve buralarda yazmış olduğu şiirlerini sazıyla 

dile getirmiştir. Âşığın saz çalıp şiir söylemesinin yanında nasihat ve güzel söz söylemekte 

başarılı olduğu görülmektedir. 

           Âşıklık geleneklerinden olan ‘’atışma’’,’’lebdeğmez’’(dudakdeğmez) gibi türleri güçlü 

bir âşık olmadığından dolayı kullanamamıştır. Şiirlerinde az da olsa dini tasavvufi konulara 

yer vermiş, sade bir dil ve didaktik üslup kullanmıştır. Âşık yurt dışına da çıkmamıştır. Âşığın 

şiirlerinde kardeşe olan tavsiye, kardeşin cahilliği gibi konularda göze çarpmaktadır. Âşık 

kardeşe kötülükten uzak durmasını, kimseye kötülük yapmamasını tavsiyede bulunmuştur. 

İçten gizli gizli bende yanarım 

Derdim çıkardın sen yüze kardaşım 

Hayaller kurdum ve seni anarım 

Eliyle göz yaşım silmez kardaşım 

 

Garibe mazluma sen vurma dedi 

Dere yatağına ev kurma dedim 

Cahilin yanında oturma dedim 

Kamil meclisine girmez kardaşım… 

          Âşık Orhan Kurtoğlu’nun şiirleri ve hayatı hakkında yapılmış olan bir çalışma mevcut 

değildir. Âşığın şiirlerinin toplanmış olduğu bir kitap da bulunmamaktadır. Kendi toplumu 

içerisinde tanınmış bir âşıktır. Yapmış olduğumuz bu çalışma Âşık Orhan Kurtoğlu’nun 

hayatı ve şiirleri hakkında ortaya konulmuş olan ilk üründür. Âşığın dünya görüşü;’’dünya 

kimseye kalmaz iyilik karşılığını bulur. Dünya insanların gelip geçici olduğu bir sahnedir. 

İncinme, incitme ve inciltme demiştir. Eşine dostuna hoşgörülü ol, sevgiyle saygıyla yaklaş 

demektedir. Kim ne yaparsa karşılığı vardır. Ne ekersen onu biçersin atasözü ile 

özetlemiştir.’’     
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           Sonuç   
           

Yapmış olduğumuz çalışma Âşık Orhan Kurtoğlu’nun hayatını yansıtan, sanatı ve 

şiirlerini ortaya koyan bir çalışma olmuştur. Âşığın âşıklık geleneğindeki yeri ve önemi ortaya 

koyulmuş ve şiirlerinden örnekler verilmiştir. Âşıklık geleneği Kars’ta artık eskisi gibi olmasa 

da devamlılığını sürdürmektedir. Bu geleneği devam ettiren âşıklardan biriside Orhan 

Kurtoğlu’dur. Âşık Orhan Kurtoğlu âşıklık geleneğini devam ettiren önemli şahsiyetlerden 

olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Ustası Arif Tellioğlu’nun yanında 

çıraklık eğitimini devam ettirmekte ve ilerde de usta bir âşık olarak bu geleneği sürdürmeyi 

amaçlamaktadır. Âşıklık geleneği Kars’ta başladığı dönemlerdeki gibi önemini sürdürmesine 

rağmen o dönemin usta şahsiyetlerinden olan Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Şenlik gibi büyük 

ve usta âşıkların izini devam ettirmektedirler. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
DİVAN 

Allah selamını dosta verenler sefa geldiz    

Yaren yoldaş birbirini soranlar sefa geldiz    

Divanda toplanan dostlar sohbetini biliyor    

Birlikten kuvvet doğuyor yarenler sefa geldiz.   

 

Âşık Orhan sevenler siz kesmeyin selamı 

Süphanımız çok büyüktür yaratmıştır alemi 

Yüce Allah emiretmiş cûzdan oku kelamı 

Arayıpta o rahmanı bulanlar sefa geldiz. 

  

 Hak aşığını sevenler maşuklar sizlerindir             

Gece gündüz devroluyor ışıklar sizlerindir 

Ozanları seven dostlar âşıklar sizlerindir 

Şairlerin destanını alanlar sefa geldiz. 

 

 

 KARDAŞIM 

İçten gizli gizli bende yanarım  

Derdim çıkardın sen yüze kardaşım 

Hayaller kurdum ve seni anarım 

Eliyle göz yaşım silmez kardaşım. 

 

Garibe mazluma sen vurma dedim 

Dere yatağına ev kurma dedim 

Cahilin yanında oturma dedim 

Kamil meclisine girmez kardaşım. 
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Kem sözler konuşur kalbimi yorur 

Elleri cebinde çamurda yürür 

Kocaman dünyayı toz pembe görür 

Çileli hayatı görmez kardaşım 

 

Orhan Kurtoğluyum hiç beni sevmez 

Yıkılı bu evin dumanı tütmez 

Kayıp olur yıllar bak vâden yetmez 

Dünyayı hayatı bilmez kardaşım. 

 

SEVDİĞİM 

Bir fidan olaydım sizin bahçede 

Gölgemde otur bekle sevdiğim 

Yaprağım sarardı düştü gecede 

Topladıkça beni düşün sevdiğim 

 

O köyün üstüne duman bürümüş 

Gezdim yâr yolunda ömrüm çürümüş 

Akan gözyaşlarım sele dönüşmüş 

Esen rüzgarlara selam sevdiğim 

 

Oturdum kapından ben yana yana  

Merhem olmuşsun gel sürül sen bana 

Ne olur birazcık acısan bana 

Geçen yolculara selam sevdiğim 

 

Âşık Orhan der ki bağrımız yara 

Bilin ki garibin bahtı mı kara  

Çabuk götürmeyin beni mezara 
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Atılan toprağa selam sevdiğim.              

 

 BENİM                                                                                                                     

Bu zalım yoksulluk seni mi buldu                                                       

Bu dünyada yüzüm gülmedi benim 

Yitirdi varını nerede buldu 

Bu dünyaya aklım ermedi benim 

 

Cahil bir toplumda durma konuşma 

Hırsız olanlara sakın yanaşma 

Garibi hor görme onla tartışma 

Bu dünyaya aklım ermedi benim 

 

Saçım beyaz oldu geçiyor günler 

Dişlerim döküldü tutmuyor eller 

Belimse büküldü tutmuyor dizler 

Bu hayata aklım ermedi benim 

 

Anadan babadan yardan ayrıyım 

Orhan Kurtoğluyum gülün yarıyım 

Sadık dostlarıma bende bağlıyım 

Bu dünyaya aklım ermedi benim. 
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ÂŞIK ÖMER DUMANOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
Tuba Kıratlı* 

Özet 
Bu makalede Karslı Âşık Ömer Dumanoğlu’nun hayatı, sanatı, şiirlerinin şekil ve 

biçim yapısı, şiirlerindeki temalar ve şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. Günümüz 

âşıklarından olan Ömer Dumanoğlu, âşık edebiyatı tarzındaki şiirlerinin yanı sıra hak, adalet, 

hukuk kavramlarını işleyen şiirler yazarak sesini duyurmuştur. Çalışmamızda âşığın âşıklık 

geleneği içerisindeki yeri, dil özellikleri ve şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Karslı Âşık, Ömer Duman Oğlu, Hak, Adalet 

1. Hayatı 
 

Âşık Ömer Duman, 1968 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde 

dünyaya gelmiştir. Babası Kafkas Kürtlerinden olup, adı Bekir annesinin adı ise Fehime’dir. 

Ömer Duman ailenin altı çocuğundan üçüncüsüdür. İlkokulu köyünde okur, ancak daha sonra 

eğitimine devam edemez. Gerek maddi sebeplerden gerekse de dönemin karışık olması 

sebebiyle tahsiline devem edemez. Çünkü o dönemlerde (1978-79) ortam oldukça karışıktır. 

Bu yüzden babası okula devam etmesini istemez. Aslında Duman da pek okuma taraftarı 

değildir. Çünkü ilkokul döneminde pek de başarılı bir öğrenci olduğu söylenemez. Müzik 

dersi dışında diğer derslere pek ilgisi yoktur. Müzik dersindeki başarısı herkesin dikkatini 

çekmiştir. Bu yönüyle diğer öğrencilerden ayrılmaktadır. Kendi imkânlarıyla yaptığı tahta 

sazla çalıp söylemektedir. Ancak geçim sıkıntısı sebebiyle bu yönünü çok fazla 

geliştirememiştir. İlkokuldan sonra babasının yanında köy işleriyle uğraşmıştır. Babasının en 

büyük yardımcısı olmuştur. Âşığın gençlik dönemi bu şartlar altında devam ederken şiir 

yazmaktan ve söylemekten de uzak kalmamıştır. Sazlı sözlü meclislere giderek bilgisini ve 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğrencisi 
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tecrübesini arttırmıştır. Bu meclislerdeki âşıkları bir köşeden dinleyerek bilgisini arttırmıştır. 

Bir süre sonra o da bu dalda kendisini ispatlamıştır.  

Âşığın gençlik döneminin 1978-1979 olaylarına denk geldiğini söylemiştik. Âşığın bu 

dönem şiirlerinin konusu da hep bu olaylar üzerine kuruludur. Yani yaşanan olaylar şiirlerinin 

temel kaynağını oluşturur. Yapılan haksızlıklara zulümlere bir de derdi eklenince âşık, bunları 

tüm halka duyurmayı kendisine bir vazife saymıştır. 

Vatani görevini yapmak üzere 1988 yılında askere gitmiştir. Acemi birliğini 

Zonguldak’ta, usta birliğini ise Uşak il jandarmasında yapmıştır. Askerliği süresince de şiir 

yazmaya devam etmiştir. 1990’da terhis olmuştur. 

Askerlik görevini tamamladıktan sonra köyüne geri döner. Duman, bir yandan yarım 

bıraktığı köy işlerini tamamlar bir yandan da özlemini iki yıl boyunca özlemini çektiği âşık 

meclislerinde bulunur. Âşığın askerlik dönüşü duygularını içtenlikle dile getirdiği düşünceleri 

şu şekildedir: “ Gönül isterdi ki hasretini çektiğim bu meclisler bir an olsun durmasın. Gönül 

isterdi ki âşıklık geleneği kaybolmasın. Gönül isterdi ki biz haksızlıklar yerine hep sazımızla 

meşgul olalım….” 

Âşık Ömer, bu sözleriyle çekilen maddi sıkıntılara, âşıkların hakkettikleri değerden 

mahrum bırakıldıklarına işaret etmektedir. Ancak âşık her şeye rağmen âşık meclislerinde 

atışmalarıyla, şiirleriyle halkın dili olmuştur. Onların sorunlarını, sevinçlerini, üzüntülerini 

şiirlerinde dile getirmiştir. 

Duman, vatani görevini bitirip köyüne döndükten kısa bir süre sonra evlenmiştir. 

Görücü usulüyle evlendiği eşinden beş çocuğu olur. Mutlu bir evliliği olmuştur. Hala eşi ve 

çocuklarıyla bu mutluluk devam etmektedir. Ancak geçim sıkıntısı hiç bitmez. Bu dönemde 

de maddi zorluklar yaşar. Ancak bu durumdan bir kez olsun şikâyet etmez. Onun tek şikâyeti 

güçlünün güçsüzü ezmesi, yok etmeye çalışmasıdır. 

Âşık Ömer Duman’ın âşıklığı sadece âşık meclislerinde çalıp söylemeyle geçmez. 

Sazı, şiiri ev hayatında da görülmektedir. Nitekim büyük kızının şiir yarışmalarından ödülleri 

vardır. Duman, ailesiyle yaşamını köyünde devam ettirmektedir. 
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2. Sanatı 
 

Âşık Ömer Duman, okul hayatının kısa sürmesiyle birlikte köy işleriyle uğraşmaya 

başlamıştı. Ancak bu işlerin yanı sıra müziğe şiire olan ilgisini bir tarafa atmadı. Çocukluk 

zamanında tahtadan ve balık oltasından yaptığı sazla çalıp söylemeye başladı. Saz ile 

tanışması bu dönemde oldu. Çocukluk dönemindeki bu heves bu yetenek onu bugünlere 

taşıdı.1993’ten itibaren meclislerde kendisini ispat etti. Atışmalarıyla önüne çıkan her âşığın 

üstesinden gelmeyi başardı. Duman’ın üzerinde en çok durduğu konu adaletsizlik olmuştur. 

Yapılan haksızlıklara zulümlere karşı sesini sazıyla şiirleriyle duyurdu. Âşık bu duygularını 

sazıyla şu şekilde dile getirir: 

Doğrulukla oturup kalk adil yasan olmalı 

Haksızlığa karşı olup merak tasan olmalı 

Sanatkâr sanatında doğruluğu işlesin  

Adaleti doğruluğa örnek insan olmalı 

Duman, bilgisizliğin cahilliğin boy gösterdiği toplumlarda var olan töre olaylarının 

karşısında olduğunu da yine şiirlerinde dile getirmektedir:  

Cehaletten doğar her kan davası 

Nice yanan ocakları söndürmüş 

Kardeşçe yaşamak var iken 

Çocuğu yaşlıyı genci öldürmüş 

Âşıklık geleneğinde rüya motifi sık karşılaşılan bir motiftir. Ve bu gelenek içerisindeki 

yeri oldukça önemlidir. Âşıkların gerçek hayat hikayesini incelediğimizde rüya görene kadar 

belli bir süre ya usta bir âşığın yanında çıraklık yaptıklarını veya âşık fasıllarının sık sık icra 

edildiği, halk hikayelerinin anlatıldığı yerlerde yetiştiklerini görmekteyiz.(Günay,1992:10)  

Ancak Âşık Ömer Duman’ın âşıklığında rüya görme ve bade içme olayların etkisi olmamıştır. 

Duman, dini ve tasavvufi türlerde de sanatını icra etmiştir. Kuran’dan İncil’e, İncil’den 

Tevrat’a tüm dini kitapları okumuş bilgisini artırmıştır. Bu yolda yazdığı şiirlerini şu şekilde 

dile getirmektedir:  

Kimi doğru haram katmaz malına 

Kimi sefil şükrediyor haline 

Kimi kalpten bağlı hakkın yoluna 
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Fikirde zikirde cüz insandır 

Âşık adayının yetişmesi sırasında en çok başvurulan yollardan biri, çıraklık eğitimidir. 

Genellikle ilk gençlik veya gençlik yıllarında olmakla birlikte, daha ileri yaşlarda da 

örneklerine rastlanan bu eğitimin amacı gelecek kuşaklar arasında geleneğin yaşatılmasını 

sağlamaktır.  

Çıraklık eğitimi, ustanın teorik bilgileri adaya aktarmasından çok adayın icra sırasında 

ustayı dinlemesi ve izlemesi esasına dayanır. Bunun gerçekleşebilmesi için çırak, ustanın 

sanatını icra ettiği her ortamda bulunmaya çalışır. Gerektiğinde onunla birlikte yolculuğa 

çıkar, fasıllarda bulunur, ustanın davranışlarını yakından izler. Onun dinleyicilere hitap şekli, 

hikaye anlatma üslubu, saz eşliğinde şiirlerini sunuş biçimi, saz çalma tekniği,ezgiyi 

oluştururken izlediği yol, bütün bunlar, çırağın yakından takip etmesi gereken 

konulardır.Usta,  çırağın belli bir seviyeye geldiğine inandığı zaman onun saz çalıp şiir 

söylemesine fırsat tanır.Bazen topluluk karşısında da mümkün olmakla birlikte çoğunlukla 

baş başa kaldıklarında eksikliklerini sıralar, yapması gereken şeyleri açıklar. Daha ileri bir 

aşamada onunla karşılaşma denemeleri yaparak çırağın hazırlıksız söyleme yeteneğinin 

gelişmesine katkıda bulunur. Usta çırak ilişkisi karşılıklı saygı ve sevgiye dayalıdır. Usta, 

kendi tarzını sürdürecek bir meslektaşını yetiştirmenin ayrıcalığını hisseder ve bununla 

övünür.(  Oğuz, 2004: 193-194) 

Âşık Ömer Duman’ın düzenli bir usta çırak eğitiminden geçtiği söylemez.  Ancak 

kendisine birçok ustayı kendisine örnek almıştır. Bu âşıklar arasında anılması gereken en 

önemli âşık Çıldırlı Âşık Şenlik’tir. Âşık Şenlik’in Duman’ın hayatında önemli bir yeri vardır. 

Şiirlerinden etkilenmiş onu kendisine en büyük örnek olarak kabul etmiştir. Âşık Şenlik’e 

duyduğu sevgiyi şu dizelerde dile getirmektedir:  

İlhamı gelince kaynar coşardı 

Aşkın kazanında kaynardı sabrı 

Âşıkların piri yüce ŞENLİĞİ 

Yazdığı eserle anardı sabrı 

Duman, vezin ve ölçü konusunda Mehmet Oktay ve Murat Karahanlı‘dan büyük 

ölçüde faydalanmıştır. Onlardan teknik bilgileri öğrenerek şiirini olgunlaştırmıştır. 

Mahlas, divan edebiyatında ve âşık edebiyatında sanatçının benimsediği, eserlerinde 

kendi adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde, mahlas kullanma geleneğe 
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bağlı bir kuraldır. Hâlas kelimesinden gelen mahlasın sözlük anlamı “kurtulacak yer”dir. 

Saflık, hâlislik, gönül temizliği anlamlarına da gelmektedir. Mahlas kelimesi yerine tapşırma 

da kullanılmaktadır. “kendini tanıtma, bildirme” anlamlarına gelen tapşırma şiirin son 

dörtlüğünde yer alır.(Kaya, 1994: 83) Şiirin kime ait olduğunun bilinmesi ve şiirlerin 

karışması kaygısından doğduğu sanılan tapşırma ya da mahlas âşıkların şiirlerinin günümüze 

gelmesini sağlamıştır. 

Mahlaslar genellikle âşıkların memleketi, bilgi ve becerileri, soyu sopu, tarikatı ve 

hayat biçimiyle ilgilidir. Âşık Ömer Duman da mahlas almasını şu şekilde açıklamaktadır: 

“Bir usta âşıktan mahlas almadım. Âşık Ömer Dumanoğlu’dur adım. Mahlasım 

soyumdan, Dumanoğullarından gelir.” 

Mahlaslar genellikle son beyitte ya da son dörtlükte bulunur. Âşık Ömer Dumanoğlu 

da mahlasını hemen hemen bütün şiirlerinde kullanmıştır. Kimi şiirlerinde bunu son dörtlükte 

kiminde ise son beyitte kullanmıştır.  

Duman oğlu kimi böyle gafil düşer telaşa 

Kaderine razı ol ki yazılan gelir başa 

Şükrederim yaradana isyanım yok ki aşa 

Eyyüb derde sabur etti çilem başımın tac  

 

Fitle amel asa kana doymuyor 

Dört tarafta fitle fesat kaynıyor 

Bakarak geçmişe oyun oynuyor 

Duman oğlu bu oyuna gelmeyin 

 

3. Şiirlerinin Şekil ve Biçim Yapısı 
 

Âşık Ömer Dumanoğlu şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin hepsinde başlık 

kullanmıştır. Başlıklar genellikle şiirin redif kelimelerinden ibarettir. Âşık şiirlerini 

çoğunlukla dörtlüklerle yazıp düz yazıyı kullanmamıştır. Şiirlerini sade, anlaşılır bir dille 

kaleme almıştır. Ancak bazı şiirlerinde kullandığı kelimeleri halk ağzından almıştır. Mahalli 

söyleyişlere ve ağız özelliklerine şiirinde yer vermiştir.  
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Verilen badeden alıf dersini 

Hakkın cemalını görüftü şenlik 

Evliya enbiya kırklar safına  

İlahi kemale erifti şenlik 

Âşık tarzı şiir geleneğinde genellikle yarım kafiye kullanılır. Dumanoğlu şiirlerinde 

redifleri sıklıkla kullanmakla beraber genellikle tam ve zengin kafiyeyi kullanmıştır. 

Âşıklar çalmıyor tecnis divanı 

Çalana da vermiyorlar devranı 

Örnek alın ilim ile irfanı 

Terbiye ahlaka özen sen oğul 

Vezin ve kafiyeleri yerinde kullanmakla beraber şiirinde ufak tefek vezin bozuklukları 

da görülmektedir. Dumanoğlu şiirlerini hecenin farklı kalıplarıyla yazmıştır. Hecenin en çok 

on birli kalıbını kullanmıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu abab, cccb, dddb kafiye örgüsüyle 

yazmıştır. Koşma nazım şeklinin güzelleme ve taşlama türlerini sıklıkla kullanmıştır. 

Sen idin ömrümü temelden yıkan 

O güzel cemalle cismimi yakan 

Ak sinen döşektir zülüfün yorgan 

Konak etsen ayvan otağa güzel 

Bazı şiirlerinde terkib- i bent türünü kullandığını görmekteyiz:  

Ben hakikati söylerim  kulakların duya insan 

İnkarcılık halka uymaz şarttır edep haya insan 

Nefsin hazına köledir baş eymez mevlaya insan 

Doğrulukla işin olmaz  alıştık bu huya insan 

 

Yanlış şeytanın izidir helalda kur maya insan 

Merhamet ihsan tanımaz yüreyin taş kaya insan 

Allah yadına salmaz kaldımı tenhaya insan 

Ecel gelir ölüm vardır hatırlatmak benden olsun 

Mademki tutamıyorsun ne gittin kebaya insan 
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Âşık şiirlerinde cinaslı söyleyişlere de yer vermiştir: 

Edebiyat kültürümün cinası 

Cığalıdır cığa tecnis cinası 

Âşık söyler cinası 

Halkın dinler cinası 

Yaptım hak alamadım 

İşliyorum cinası 

İnsan sütsüz şeytan fitne cin ası 

Örnek insan şerefini koruyan 

 

4. Şiirlerinin Konusu 
 

Köyde yaşayan âşıkların birçoğu kasaba ve şehir âşıklarının özelliklerini taşımalarına 

karşın yine de köy kültürünü yansıtırlar. Âşıklar gezginci oldukları için yetiştiği köy 

çevresinin dışında köy kadar hayatını kasaba ve şehirlerde geçirir. Âşıkların bir çoğunun 

gurbete çıkışı bir hikâyeye bağlanır. Âşık rüyada gördüğü sevgiliyi aramaya çıkar, sevgilisine 

kavuşuncaya kadar maceralı bir hayat sürer. Bu gurbet hayatı bazı âşıkların köylü özelliklerini 

yok etmiştir. Dar çevrelerde tanınan, bu çevrelerin dışına çıkamayan âşıklar, köy özelliklerini 

korumuşlardır. Bu özellik yalnızca konularda değil anlatımda da kendini belli eder. Dini- 

tasavvufi zümreye mensup bazı âşıklarda köy kültürünün korunması, onlara özgünlük 

verir.(Boratav-Fıratlı 1943:3) 

Âşık Ömer Dumanoğlu, köy kültürünü şiirlerinde başarıyla yansıtmıştır. Köy insanının 

yaşamını, gelenek göreneklerini, çektikleri sıkıntıları, uğradıkları haksızlıkları şiirlerinde dile 

getirmiştir. Dumanoğlu, “Köyümün” adlı şiirinde köylünün çektiği sıkıntıları dile 

getirmektedir: 

Zulmundan zorundan etrafı yakarmış 

Göldalı adını şanlı çıkarmış 

Öleni göçeni bize bırakmış 

Koymuşuz başını dara köyümün 
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Hilekar zihniyet attın ikilik 

İkilikten oldu köyde kötülük 

Düzelse düzelir yanlış ayrılık 

Kalıf güman düz öndere köyümün 

Büyük kültür merkezlerinden uzak köylerde yaşayan âşıklarla şehir hayatının ve kültürünün 

yarattığı âşıklar arasında önemli bir ayrılık vardır. İçinde yetiştikleri ve kendine seslendikleri 

köy toplumunun duygularını ve düşüncelerini dile getirmek zorunda bulunan köylü âşıklar, 

klasik şiirin etkisinden oldukça uzak kalmışlardır. Ama şehir yaşantısından da bütünüyle uzak 

değillerdir. Âşıklar genellikle hayatlarının büyük bölümünü gurbet illerde çok defa yetiştiği 

köy çevresinin dışında geçirirlerdi.( Artun, 2001:74)  

Dumanoğlu da köy yaşamına bağlı olmakla beraber zaman zaman sanatını icra etmek 

için gurbet illere gitmiştir. Buralarda gördüğü olayları, güzellikleri, çirkinlikleri şiirinde 

kaleme almıştır. Kimi zaman şehir hayatında görülen bazı olaylara tepki duyarak, şehir 

insanını yerden yere vurmuştur. Medya dünyasının çarpık yönlerini şiirlerinde sert bir dille 

hicvetmiştir. Âşığın  “sosyete” şiiri bu eleştirilerin en canlı örneğini vermektedir: 

Ojesi boyası yerlerde akar 

Kötüye örnektir gençliği yakar 

Soyunarak TV de sahneye çıkar 

Şöhret olmak size kolay sosyete 

 

Asa ile tüylerini yolanı 

Saçma senaryosu bitmez yalanı 

Süt banyosu ile duşta kalanı 

Medya yazar bunu alay sosyete 

Dumanoğlu’nun şiirlerinin temel konusu hak, adalet, eşitlik kavramları üzerine 

kuruludur. Âşık yaşadığı gördüğü olayları, zamanın kıymet bilmezliğini,  yapılan kötülükleri 

şiirlerinde sıklıkla işlemiştir. Bunların yanında dini ve tasavvufi şiirleri de oldukça fazladır. 

İslamiyet’in beş temel şartını “Beş” şiirinde şu dizelerle dile getirmektedir: 
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Hak kitabımız Kuran İslamiyet şartı beş 

Dördü büyük meleklerin gözlemcidir derdi beş 

Furkanımın bedeninde iki cihan iki göz 

Ahirette de dünyada da şahadetim etti beş 

İnsanın yüreğini besleyen duygunun aşktan sevgiden geçtiğine inanan Dumanoğlu 

şiirlerinde maddi aşkı da işlemiştir. Sevgiliye duyduğu (eşine) derin hislerini şu şekilde dile 

getirir: 

Sen idin ömrümü temelden yıkan 

 O güneş cemalle cismimi yakan 

Ak sinen döşektir zülüfün yorgan 

Konak etsen ayvan otağa güzel 

Dumanoğlu her eline saz alıp şiir söyleyenlere şikayetlerini de şiirlerinde dile 

getirmiştir. Emeğe saygı duyulmadığını, gerçek âşıkların haklarının verilmediğini, 

kayırmaların olduğunu en iyi bildiği yolla söyler: 

Emek sarf etmeden nasip alana aş demem 

Aşkın deryasına şaşkın dalana âşık demem 

 Mektep an edeptir meclisi haya olur 

Fitne felle fikri akıl bulana âşık demem 

Edebi şahsiyetlere sürekli zamandan şikayet edilmiştir. Bunu şiirlerinde anlatırken 

oldukça açık ifadeler kullanmıştır. Öyle ki “ Bozuk” şiirinde çok sert bir dille şikayetlerini 

dile getirmiştir. Âşığın bu konularda ne kadar hassas olduğunu, bunu anlatırken kullandığı 

kelimelerden anlamak mümkündür. “Bozuk” şiirinden bu şikayetleri anlatan dörtlükleri âşığın 

ne kadar sert bir üslupla zamanı eleştirdiğini görme bakımından vermeyi yararlı buluyorum. 

Namusu kaybetmiş arı ardına 

Ahlakı utancı salmaz yadına 

Çalışıyor sekse zina adına 

Sütünde haramlık mayası bozuk 

 

Duman oğlu küsme zamana böyle 
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Aileden almış terbiye öyle 

Söyler isen eğer hak sözü söyle 

Lafı kalça bacak şayesi bozuk 

Dumanoğlu tarihin önemli olaylarını da şiirlerinde işlemiştir. 

Amerika olup dünyanın şahı 

Ta arşa dayandı islamın ahı 

Yaratan Allah’ım mümin penahı 

İnşallah feleği kızdırır HAÇLI 

Önemli gün ve haftaları anlatan şiirler de yazmıştır. Âşık bilgisizliğin, cehaletin hep 

karşısında durmuştur. Öğretmenler gününe özel yazdığı “Öğretmenler” şiirinde duygularını şu 

şekilde dile getirmektedir: 

Duman oğlu öğretmenler baş tacı 

Anadır, babadır, kardeş hem bacı 

İhanetin, cehaletin ilacı 

Geleceğin hürriyeti öğretmen 

Âşıklar yaşadıkları yerin özelliklerini şiirlerinde anlatırlar. Tarihi bir yeri, mevsim 

özelliklerini yaşanılan bir olayı şiirlerinde yazmışlardır. Karslı âşık Ömer Dumanoğlu da 

“Karsta “ şiirinde şehrinin güzelliklerini şu şekilde dile getirmektedir: 

Gezilecek yerdir Anı 

Kalesi serhatın şanı 

Şehitler akıttı kanı 

İnsanlar akıncı Kars’ta 

 

5. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

Âşığın elimizde bulunan tek eseri çıkarmış olduğu bir kasetten ibarettir. Bunun 

yanında şiirlerini bir araya getirdiği defteri bulunmaktadır. Çıkarmış olduğu kasetinden sonra 

devamını getirmemiştir. Çünkü emeğinin karşılığını alamamıştır. 
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Âşık hakkında yapılan herhangi bir çalışma yoktur. Sadece yerel programlara konuk 

olarak alınmış, bu sayede sesini halka duyurmuştur. 

 

6. Aldığı Ödüller 
 

Âşık Ömer Dumanoğlu, katılmış olduğu önemli günlerde ödüller almıştır. 

Arpaçay’da Cumhuriyetin 75. Yıl kutlama gecesinde, 

Âşık Sabri Şimşekoğlu’yu anma gecesinde, 

Muş’un Bulanık ilçesinde, Nevruz kutlamasında, plaketler almıştır. 

 

Sonuç 
 

Bu makalede Âşık Ömer Dumanoğlu’nun hayatı, sanatı, şiirlerinin konusu ve şekil 

yapısı üzerinde durmaya çalıştık. Âşık dönemindeki olayları sorgulayarak bunları şiirlerinde 

dile getirmiştir. Üzerinde önemle durduğu konu yapılan haksızlıklar olmuştur. Bu haksızlıklar 

karşısında çözüm yolunu şiirlerinde halka duyurmakta bulmuştur. 

Âşık, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Hecenin farklı kalıplarını kullanmakla 

beraber genellikle onbirli hece ölçüsünü kullanmıştır. Kafiye ve rediflere, cinaslı söyleyişlere 

şiirlerinde yer vermiştir. 

Dini ve tasavvufi konuların yanında aşk, sosyal olaylar,tabiat olayları gibi konuları 

şiirlerinde anlatmıştır. 

Âşık Ömer Dumanoğlu, zamandan hep şikayet etmiş, kendisine hakkettiği değerin 

verilmediğini dile getirmiştir. 

Âşık şiiri halk arasında mayalanmış, halkın kültür yapısını, dokusunu şekillendirmekle 

önemli rol oynamıştır. Toplum bilinciyle âşık şiiri iç içedir. Âşık, toplumun yaşamakta olduğu 

serüveni sorgulayıp anlamaya çalışarak Türk insanını her boyutuyla kavrayıp aydınlatma 

çabasıyla Osmanlı-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden birisi olmuştur.( Artun 2001: 

50) 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

BEŞ 

Hak kitabımız kuran İslamiyet şartı beş 

Dördü büyük meleklerin gözlemcidir derdi beş 

Furkanımın bedeninde iki cihan iki göz 

Ahrette de dünyada da şahadetim etti beş 

 

Hem yenilir hem yenilmez şirin acı kadındır 

Nefsini yenemeyenler elbette ki esirdir 

Cesedi defin eylersek dağ delinir mezardır 

Mevtayı taşıyanlar sevap alır sünneti beş 

 

Olur günahkar imanın bahçesinde harı var 

Tövbekarlar yeni doğar çok geniş pazarı var 

Her kim resule ümmet olsa ona hayrı karı var 

İnanmaz kalp site kaya inanana rahmeti beş 

 

Duman oğlu ruhun yoktur ne eti ne kanı 

Aynı insan simasında dolanır öz mekanı 

Abdul azım muammanın budur edep erkanı 

Muhammed’e ümmet olan mülkile serveti beş 

 

 

İNSANDADIR 

Yarana asi olursa beşer 

Kendini yakacak koz insandadır 

İdare yönetim öz çıkarına 

Zamane imkanı koz insandadır 
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Kimi nefret kimi kin içinde 

Çok alcanır menfa atın ucunda 

Mazlum ezer fırsat bulsa gücünde 

İman din merhamet az insandadır 

 

Kimi böbürlenir haram malıyla 

Kimi şahım sanır imkanıyla halıyla 

Kimi gezer köy şeytanın yoluyla 

Nefse esir olan haz insandadır 

 

Duman oğlu adalete suç olmaz 

Doğruluğa delalete suç olmaz 

Yoldan azan asalete suç olmaz 

Gider ayrı ayrı iz insandadır 

 

TECNİS KARDAŞ 

Kimini yaradan edif bahdavar 

Kimine verifti bed yağı 

Büyük dertti bed yağı 

Baş töhmeti bed yağı 

Yedirende kardaştı 

Yemeyende bed yağı 

Ana bir baba bir kalp ayrı niyet eklendi 
şeytanın el yağı kardaş 

 

Yüreğim titreyir kardaş diyende 

Yağmur toprak kardaş diyende 

Yürek kardaş diyende 

Bacı kardaş diyende 

Et kemikten ayrılır 
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Dilim kardaş diyende 

Bir kan bir can süt emmiştik anadan 

Birlikte yiyerdik bal yağı kardaş 

 

Duman oğlu hasreti çek acıyla 

Var olan tok yok olanı acıyla 

Sinem yanar acıyla 

Günüm geçer acıyla 

Hak bilerse dert olmaz 

Kem gözünün acıyla 

Güle oynayasan kardaş bacıyla 

Öldürmez umdurmaz hal yağı kardaş 

 

KARSTA 

Kara geldi yaslı sene 

Sinelerde sancı Kars’ta 

Yitirdik ah ser aşığı 

Çile keder acı Kars’ta 

 

Aşıklar yarış ederler 

Acılıdır zar kederler 

Nice şehitler yatarlar 

İllerin sertacı Kars’ta 

 

Gezilecek yerdir Anı 

Kalesi serhatın şanı 

Şehitler akıttı kanı 

İnsanlar akıncı Kars’ta 
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Gelecekler yad ellerden 

Neler çalınır tellerden 

Daneler aksın dillerden 

Dizilecek inci Kars’ta 

 

Aşığın talihi kara 

İçerinde kışta yara 

Sarsın cerrah gerek yara 

Dertlerin ilacı Kars’ta 

 

AVRUPA 

Hata işleyerek insan katlettin 

Verdin silahları korsan AVRUPA 

İnsan hakkı diye katil savunma 

Otuz bir bin can, görsen AVRUPA 

 

Bizler ile giremezsiniz cenge 

Dünyayı boyarız yine al renge 

Fitne fikrinizle bozulmaz denge 

Bölücü, fikrini dürsen AVRUPA 

 

Fitne amellerle yatmayın duşa 

Bir oldunuz çıkamadınız başa 

Birlikte sizleri çalmıştık taşa 

Geçmiş tarihlerden sorsan AVRUPA 
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Fikrinizdir sizin dünyayı yemek 

Hata olur size çağdaşadır demek 

Dünyayı görmeyin sade bir sinek 

Vahşet ettin yeter dursan AVRUPA 

 

Sizsiniz dünyada vahşetin özü 

Kalbi kır ruh sadist medeni sözü 

Sakat bedenleri dökülen gözü 

Yok olan azayı versen AVRUPA 

 

Duman oğlu kalemim oldu füze 

Hak yemek her daim marifet size 

Gazilik gururdur aksın kanımız 

Şehitlik kutsaldır feda canımız 

İnsanlık bahsinde yüce şanımız 

Tarihe yazmışız bir san AVRUPA 
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ÂŞIK ÖMÜRCAN YILDIZ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                     Derya Erkmen∗∗∗∗ 

 Özet 
 Bu makalede Kars’lı Âşık Ömürcan Yıldız’ın hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere 

yer verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Yıldız, âşık edebiyatı tarzındaki şiirleri ile genç 

yaşında sesini duyurmuştur. Çalışmamızda âşığın, âşıklık geleneği içerisindeki yeri, 

üslûbunun özellikleri ve şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. Kars’taki en genç çırak 

olmasından dolayı üzerinde daha önce bir çalışma yapılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Karslı Âşık Ömürcan Yıldız. 

1. Hayatı 
 

 Âşık Ömürcan Yıldız, 10.06.1984 yılında Kars Merkezde dünyaya gelmiştir. Babası 

Âşık Günay Yıldız 02.03.1954 tarihinde Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karahan köyünde 

dünyaya gelmiştir. Karakalpak Türklerindendir. Büyük dedesi Aslan Yıldız Gürcistan’ın 

Yukarı Sadaklı köyünde dünyaya gelmiş, orada evlenmiştir. Ancak SSCB’nin orada yaşayan 

Türkler üzerindeki baskılarına dayanamayarak 1918 yılında 3 kardeşi ve eşiyle birlikte 

Gürcistan’dan ayrılarak Türkiye’ye göç edip Kars’ın Arpaçay İlçesine bağlı Bardaklı köyüne 

yerleşir. 1928 yılında da oradan ayrılıp Arpaçay’a bağlı Karahan köyüne yerleşirler. 

Annesinin adı ise Gülerman Yıldız’dır. Ömürcan Yıldız, ailenin dört çocuğundan en 

küçüğüdür. Hatibi Ozan, Onur Çağrı, Cenk Burak adlı üç erkek kardeşi olan Yıldız’ın diğer 

kardeşleri âşık değildir. Bunun nedenini sorduğumuzda âşıklığın bir gönül işi olduğunun altını 

çizmiştir.  

 İlkokulu Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu Atatürk 

İlköğretim Okulu’nda okumuştur. Liseyi ise Alparslan Lisesi’nde okumuştur. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi.  
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 Türkiye’de âşıklık geleneğinin en yoğun olduğu bölgelere baktığımız zaman Doğu 

Anadolu Bölgesi de bu bölgeler arasında yer almaktadır. Ancak günümüzde âşıklık 

geleneğine baktığımız zaman bu geleneğin eskisi kadar canlı ya da aktif olmadığını 

görmekteyiz. 

Ömürcan Yıldız bu durumdan şikâyet etmektedir. Âşıklık geleneğinin bugünkü 

durumu âşığımızı için için üzmektedir.  

Bize kendisini anlatan Yıldız ailesine çok düşkün olduğunu defalarca dile getirmiştir. 

Burada dikkat çeken nokta ise ailesinin köklü bir âşıklık geleneğine sahip olmasıdır. Âşık 

Yıldız âşık sanatına yönelmede bu geleneğin öneminin büyük olduğunu belirtmiştir.  

Yıldız ilk şiirini lise yıllarındayken âşık olduğu bir kız için yazar. Derin duygularla 

bağlandığı bu kızdan gereken ilgi ve alakayı gören Yıldız şu dizeleri kaleme almıştır:, 

Ey güzelim endamında 

O cilveyi, nazı gördüm 

Duruşun aklımı aldı 

Bedirlenmiş yüzü gördüm 

Yıldız, askerlik görevinin acemi birliğini Hatay Serinyol’da, usta birliğini ise 

Şanlıurfa’da sosyal tesislerde yapmıştır. Böylece askerliği esnasında da sanatından pek uzak 

kalmamıştır. Yıldız askerlik yıllarını şu şekilde dile getirmektedir: 

 “Hayatın gerçeklerini uzaklarda asker ocağında öğrendim. Hemen hemen diyebilirim 

ki hayata dair olan bütün düşüncelerim askerlik görevimi yaparken olgunlaştı. Bende askerlik 

görevimin çok müstesna bir yeri vardır. Hayatı, insanları her şeyi askerdeyken bizzat yaşarken 

öğrendim.” 

 Yıldız, askerlik görevini Şanlıurfa’da yaptığı esnada yörenin manevi havasından çok 

etkilenmiştir. Balıklı Gölü, Hz. Eyüb’ün evini, Hz. İbrahim ile ilgili olan kutsal yerleri 

defalarca ziyaret eder.  Bu ziyaretler hem çok hoşuna gider hem de bu ziyaretlerden manevi 

yönden etkilenerek ruhsal gelişimini tamamlar. 

 Askerlikten sonra Yıldız Kars’a döner ve hayat çizgisini oluşturmaya çalışır. Bir 

müzik grubunda çalışmaya başlar. Ayrıca Kafkas oyunlarına da katılır. Âşıklık geleneğinin 

yanında bu işlere de yoğunlaşmıştır. 
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 Sanatının oluşmasında çocukluk yıllarının büyük bir önemi olan Yıldız’ın hayatına yer 

yer değinerek sanatına geçebiliriz. 

 

2. Sanatı 
 

 Âşık Ömürcan Yıldız, ilim meclislerine, âşık meclislerine küçük yaşta ilgi duymaya 

başlar. Dedesi ve babası âşık olan Yıldız bu etkilenmeyi bire bir yaşamış âşıklık geleneğini 

yakından tanıma şansını yakalamıştır. Bu kısımda Yıldız’ın şiirlerinden yola çıkılarak sanatı 

hakkında bilgi verilecektir. Öncellikle Yıldız usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmiştir ve ilk 

ustası dedesi Karahanlı Murat Yıldız, ikinci ustası ise babası Günay Yıldız’dır.  

Çıraklık dönemi hakkında ise şunları söyleyebiliriz.“Âşıklık geleneği yalnızca çalıp 

söylemeye dayanmayan, bir usta tarafından öğretilmesi gereken bir iştir. Anadolu’da oluşan 

eski esnaf teşkilatlarının hepsinde olduğu gibi âşıklıkta da çırak yetiştirmek bir gelenektir. Bir 

kişinin âşık olarak nitelenebilmesi için çağlar boyu gelişen geleneğe uyması gerekir. Usta 

âşık, saza ve söze yeteneği olan bir genci çırak edinir, yanında gezdirir. Yahut âşık olmak 

isteyen kişi, usta bir âşık yanına çırak olarak verilir. Buna kapılanma denir. Usta çırağa 

meydan açmayı, geleneğin gereklerini, divana çıkmayı, yarışmayı, hikâye anlatmayı, ayak 

kurallarını ve âşık makamlarını öğretir. Çırak ustasıyla birlikte gezerek diğer âşıkları tanır 

onların bilgilerinden yararlanır. Bu devre çırağın yeteneğine göre sürer. Çırağın yetiştiğine 

inanan ustası ona, icazet vererek tek başına mesleği sürdürmesine izin verir.”(Artun, 2008:56)  

Özkul Çobanoğlu ise çıraklık eğitiminin bu gün geldiği noktaya temas etmiştir. 

“Günümüzde âşık adayları, daha önceki geleneksel çıraklık eğitiminin yerine çoğunlukla 

elektronik ortamın imkânlarını kullanmaktadırlar. Adeta ‘gizli çıraklık’ olarak 

adlandırılabilecek bir yöntemi kullanarak âşık tarzı ürünleri içeren kasetleri dinleyip onları 

taklit etmek suretiyle yaptıkları denemeleri kasetlere kaydederler. Daha sonra da kaydettikleri 

kasetleri usta bildikleri âşıklara dinleterek onların eleştiri ve önerilerini alırlar. (Çobanoğlu, 

2000:156-157)  Yıldız’a baktığımız zaman Kars’ın en genç çırağı olmasına rağmen böyle bir 

durum söz konusu değildir. Birebir ustasının yanında çıraklığını tamamlamaktadır.  

Âşığımız 1. Ustası olarak dedesini görmektedir ve çocukluk hatıralarında dedesinden 

uzun uzun bahsetmektedir. Dedesi Âşık Karahanlı Murat Yıldız’dır. Âşık Karahanlı rüya 

yoluyla âşık olmuştur. Âşık anlatıları ve makamları konusunda oldukça başarılıdır. Bölgenin 

en başarılı âşıklarındandır. Âşık Şenlik koluna bağlıdır. Mahlas olarak kendi köyünün ismini 
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kullanmıştır. Başta oğlu yani âşığımızın babası Günay Yıldız olmak üzere bölgenin pek çok 

aşığını yetiştirmiştir. Ömürcan Yıldız’ın babası da bölgede güçlü bir âşık olarak yer 

edinmiştir. Dedesinin ve babasının âşık üzerinde çok büyük bir tesiri vardır. Dedesi ve babası 

güçlü âşıklar olan yıldız soyaçekime de ayrıca temas eder. “Bazı insanlar/şairler şiir 

söylemeye ve yazmaya doğuştan eğilimli olurlar. Bunlardan bir kısmına da âşıklık 

genlerinden geçmektedir. Genlerinde taşıdıkları özellikler sebebiyle şiir söylemeye ve 

yazmaya eğilimli olma özelliğine ‘soyaçekim’ adı verilmektedir. Genlerde taşınana bu özellik 

baba veya anneden çocuğuna geçebileceği gibi birkaç nesil önceki ataları arasında âşık/şair 

bulunana sanatçılarda mevcuttur.” (Durbilmez, 2008: 73) Yıldız, ailesindeki bu genlerin 

kendisine geçtiğini düşünmektedir.   

Ustası ve babası olan Günay Yıldız ile de görüşme yaparak âşığımız hakkında daha 

fazla bilgi edinmeye çalıştık. Ustasına âşığımızın çocukluk ve okul yıllarını sorduğumuzda 

düşüncelerini şu şekilde ifade etti: 

“Ömürcan hem bir evlat olarak hem de bir çırak olarak beni her zaman çok mutlu etti. 

Çocukluğunda Âşık olan babam Murat Yıldız ilk olarak Ömürcan’ın âşıklığa olan ilgisini fark 

etti. Ben babama kulak vererek Ömürcan’ın iyi bir âşık olması için onu eğitmeye başladım. 

Ömürcan çocukken çok duygusal, söz dinleyen, uysal bir çocuktu. Gençlik döneminde 

delikanlılığın getirmiş olduğu bir takım şeylerden dolayı yer yer biraz asi olmuştur. Ancak 

temel özelliği ani patlamalardan sonra birden yumuşaması ve pişman olup hatasını anlayıp 

onu telafi etmesidir. Ondaki duygusallık hiçbir zaman bitmemiş aksine giderek 

yoğunlaşmıştır. Zaten bence onu âşıklığa hazırlayan en büyük sebeplerden biri içinde yoğun 

bir şekilde yaşadığı bu duygulardır. Karakter özellikleri etkili olmuştur diyebilirim.” 

Babası ve dedesi dışında amcası da âşıktır. Amcasının adı ise Şenay Yıldız’dır.  

Mahlasını Günay Yıldız Şenol Muratoğlu olarak vermiştir. Ancak amcası memur olduğu için 

bu işi babası ve ağabeyi kadar profesyonel olarak yapamamıştır. Fakat yinede şiirlerini icra 

etmektedir. Amcası İstanbul’da yaşadığı için Yıldız’ın amcası ile âşıklık konusunda pek 

ilişkisi olmamıştır. 

 Ailesi hakkında kısaca bilgi verdiğimiz Ömürcan Yıldız’ın bu kısa bilgilerden de 

ailesinin köklü bir kültüre sahip olduğunu görebilmekteyiz. Bu nedenle Kars çevresinde; 

 

1. Âşık Şenlik 

2. Âşık Karahanlı Murat Yıldız 
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3. Âşık Murat Çobanoğlu 

4. Âşık Günay Yıldız 

 Diye bir sınıflandırma yapmışlardır. Ömürcan Yıldız Âşık Şenlik’ten sonra dedesini 

en iyi âşık, 2. Kuşak olarak görmüştür. Babası Günay Yıldız’ı ise âşıklık geleneğinde 4. 

Kuşak olarak nitelendirmiştir. Aile içinde ise bu sınıflandırma şu şekilde yapılmıştır: 

1. Emed ve Memmed Sadaklı 

2. Âşık Karahanlı Murat Yıldız 

3. Âşık Günay Yıldız 

4. Âşık Ömürcan Yıldız. 

 Burada karşımıza çıkan Emed ve Memmed Sadaklı hakkında da kısaca bilgi verelim. 

Dedesi Âşık Karahanlı Murat Yıldız’dan önce Gürcistan’ın Yukarı Sadaklı kentinde ailenin 

ilk âşıkları olan Emed ve Memmed Sadaklı karşımıza çıkmaktadır. Aile bu iki ismi 1. Kuşak 

olarak kabul etmektedir. Bu iki isim dedesinin emmi zadeleridir. Aşığımız ve aile bireyleri 

Emed Yıldız’ı ne yazık ki görememişlerdir. Memmed Sadaklı ise Kars’a Milli Eğitim 

tarafından davet edilmiştir. Bu sırada aşığımızın ailesi akrabalarını yakından görme şansını 

elde etmişlerdir. Dedesi sürekli Emed ve Memmed Sadaklı’dan söz ederek sürekli emmi 

zadelerinin şiirlerini okumuştur. Âşığımız da bu şiirleri dinleyerek büyümüştür.  Memmed 

Sadaklı hala Gürcistan’ın Yukarı Sadaklı kentinde yaşamaktadır. Ailenin dediğine göre 

Azerbaycan’da bu iki şairin şiirleri çıktığında halk ağlamaktadır. Bu da onların ne kadar güçlü 

iki âşık olduğunu göstermektedir.  

 İlk etkilendiği isim ve bir nevi ilk ustam dediği dedesi de pek çok önemli çalışmalarda 

yer almıştır. Âşık Günay Yıldız âşıklık geleneği bakımından bir kaynak olan babası Karahanlı 

Murat Yıldız’ın şiirlerini, sanatını bir kitapta toplamıştır. Kitabı, babasının şiirlerinden biri 

olan  “Ay Hayıf” ismiyle 720 sayfa halinde yayınlar.  Bu kitaptan 1000 adet basıp 

arkadaşlarına, dostlarına hediye eder. Âşık Ömürcan Yıldız’ında bu kitapta dedesi ile bir 

fotoğrafı mevcuttur ve âşık adayı Ömürcan Yıldız diye fotoğrafın altına not düşülmüştür. 

Dede torun karşılıklı birbirlerine düşkünlükleri çok fazlaydı. Zaten dedesinin onlarla yaşaması 

hep beraber olmaları bu sevgiyi daha da güçlendirmiş ve onları birbirine çok bağlamıştı. 

Yaşlandığında artık dedesi programlara katılamaz ve Yıldız 15 yaşındadır. Artık o saz 

çalmaktadır, dedesi ise onu dinlemektedir. Bu zamanlarda ayak, perde, saz çalma konusunda 

hatalarını gösterip Yıldız’ı uyarıyor ve âşıklıkla ilgili her şeyi torununa aktarmaya çalışıyordu.  

Dedesini çok sevdiğini söyleyen Yıldız dedesi ile olan ilişkisini ise şu şekilde ifade 

etmektedir: 



 

 490 

“ Tabir yerinde olursa dedemin dizinin dibinden hiç ayrılmazdım. Zaten dedemde 

dizinin dibine oturup saz çalmamı çok isterdi ve bu onun çok hoşuna giderdi. Şunu rahatlıkla 

diyebilirim ki âşıklık geleneği ile ilk tanışmam dedem vasıtası ile oldu. Dedem üzerinde 

yapılan çalışmalar, dedemin halk tarafından gördüğü ilgi, sayılıp sevilmesi beni derinden 

etkiliyor her gün ona bir adım daha yaklaştırıyordu. Mesela Ramazan Korkmaz, Bilge 

Seyidoğlu gibi isimlerle olan anılarını dedem büyük bir gururla anlatırdı. Bilge Seyidoğlu 

bizzat Kars’a gelip dedeme sanatından dolayı teşekkür etmiştir. Ramazan Korkmaz ise 

dedemi çok severmiş. Çıldır’da bir düğün olduğu zaman Ramazan Korkmaz dedemi davet 

ederek götürüp misafir edermiş. Ramazan Korkmaz çoğu defa dedemi dinlerken gözyaşlarına 

hâkim olamamıştır.  Dedem bu anılarını anlatarak benim âşıklık yolunda nasıl ilerlemem 

gerektiğini bana sezdirmeden açıklıyordu aslında.” 

 Kendisini âşıklığa hazırlayan sebeplerin başında ailedeki âşıklık geleneğinin bir kültür 

haline dönüşmüş olmasını görmektedir. Ömürcan Yıldız daha çocuk yaştayken babası ve 

dedesinden dolayı evlerinde her akşam âşık toplantıları olur, bu toplantılara çok sayıda halk 

ozanı katılırmış. Yıldız bu toplantılara küçük bir çocukken birebir dedesi ve babasının 

yanında katılarak bu meclislerde halk ozanlarını dinleme fırsatı bulur. Bu âşık toplantılarının 

âşık olmasında çok önemli bir yeri olan Yıldız düşüncelerini şöyle ifade eder: 

 “Şimdi kaç yaşımda olduğumu hatırlayamasam da evimizde her gece yapılan âşık 

toplantılarının hayatımda yeri sarsılamaz büyük bir önemi vardır. Kendimi bilmez bir 

yaştayken daha bu toplantılar, atışmalar ve deyişmeler dikkatimi çekiyordu. Âşık meclisinde 

sıkılmadan saatlerce halk ozanlarını dinliyor, hareketlerini takip ediyordum.” 

 Yıldız’ın küçük yaşta katıldığı bu âşık meclislerinin âşıklık geleneğinde önemli bir 

yeri vardır. “Düğünlerde, kahvelerde, cem ayinlerinde gerçekleşen sazlı sözlü ortamlarda 

yetişen genç kendisi de saz çalıp büyük ilgi gören âşıklara özenip saz çalmaya heveslenip saz 

öğrenir. Zaman içinde o da bir âşık olarak çalıp söylemeye başlar. Sazlı sözlü ortamda 

bulunan kişi ustamalı şiir söyleyip çevredeki âşıklardan etkilenerek âşık olur. Kişinin 

karakterinin oluşup gelişmesinde çevre doğrudan ilgilidir. Çevrede olanlar kişide belli bir iz 

bırakır.” (Elçin, 1988:168) 

Yıldız bu âşık meclislerinde önceleri sadece bir dinleyici olmuştur. Bu onun için 

büyük bir şanstı çünkü yapılan âşık toplantılarını herkes katılamıyordu. Sadece belirli 

insanların katıldığı bu toplantıya Yıldız, dedesi ve babası aracılığıyla bu toplantılarda daha 

küçük yaşta yerini almıştır. Aslında bu toplantılarda yer almasının bir başka nedeni de 

babasının ve dedesinin kendisinde âşıklık geleneğine dair görmüş oldukları ilgidir. Ayrıca 
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Yıldız’ a çok köklü bir kültürden geldiği defalarca anlatılmıştır ve böylece Yıldız bu kültürün 

farkında olmuştur. Yıldız, âşık meclislerinde halk ozanlarının saz çalışını, söz söyleşini 

kısacası âşıklık geleneği ile ilgili her şeyi birebir takip ediyor, onları gözlemliyordu. 7-8 

yaşına gelince konumu biraz daha değişir ve eline artık saz verilmeye başlanır. Yaşından 

dolayı bu meclislerin en küçük bireyi olan Yıldız bütün âşıkların dikkatini çeker ve onların 

özel ilgisi ile karşılaşır. Bu durum Yıldız’ın çok hoşuna gider ve onların ilgisini daha çok 

çekebilmek sevgilerini daha çok kazanabilmek için çocukça bir çaba içine girer. Aslında bunu 

da yaşı büyüdükçe başarır. Meclislerde dedesi olsun babası olsun yer yer Yıldız’a da sazı 

vererek çalmasını isterler. Yıldız onları utandırmamak adına üzerine düşeni layıkıyla yerine 

getirmeye çalışır. Bu âşık meclislerinde Kars ozanları ile birebir aynı ortamda bulunma 

şansını yakalayan Yıldız’ın âşıklık geleneğine olan ilgisi daha da büyüyerek onun çırak 

olmasını sağlar. Bu meclislerde pek çok halk ozanı ondaki bu kabiliyeti görerek ustası ve 

babası olan Günay Yıldız’a üzerinden elini çekmemesini söylerler ve onlarda Yıldız’a destek 

olurlar. 

 Yıldız evlerinde yapılan âşık toplantılarından, dedesinin ve babasının sanatından güçlü 

bir şekilde etkilendikten sonra çıraklık dönemi başlar. Âşıklık geleneği ile ilgili olan her şeyi 

babasından aldığını söyleyen Yıldız, babası ve ustası olan Günay Yıldız’ın da bu anlamda 

geleneğinin kaybolup gitmemesi noktasında üzerine çok düştüğünü belirtmiştir.  

 Ustası Günay Yıldız’ın altı tane albümü vardır. Ayrıca beş yıl Kars’ta Âşıklar 

Bayramı’nda jürilik yapmıştır. Bunun yanı sıra ustası yurt içi ve yurt dışından pek çok ödüller 

almıştır. Kars’ta düzenlenen Dede Korkut Festivalinde Âşık Atışmasında birinci olur. 1.lik 

ödülünü Prof. Dr. Orhan Şaik Gökyay’ın elinden alır. Âşığımızın ustası 1975 yılında 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanır. 2 yıl 

okuduktan sonra üniversite eğitiminin onu âşıklıktan uzaklaştıracağı düşüncesiyle eğitimini 

yarım bırakır. Daha sonra iki yıl kendi köyünde vekil öğretmenlik yapar. Üniversite eğitimi ve 

iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yeniden âşıklığa devam eder. Bu yıllardan sonra artık 

âşıklığa ara vermez ve onu meslek edinir. Kaldığı yerden ustası Murat Yıldız ile devam eder. 

25 yıl babası ve ustası Âşık Karahanlı ile birlikte düğünlere, sünnet törenlerine, Âşık 

meclislerine katılıp onunla birlikte çalıp söylemeye başlar. 

 1977 yılında Kars’ın yerel gazetesi olan Ölçek gazetesinde köşe yazarlığı yapar. 

Yazılarında Kars ve çevresindeki Âşıkların hayatını, sanatını ve bazı şiirlerini yayınlayıp 

Âşıkları tanıtır. Yazıları iki yıl boyunca yayınlanır. Âşıklık geleneğinde önemli bir yere sahip 
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olan Günay Yıldız’ın oğlu ve çırağı olmanın büyük şansını yakalayarak âşıklık geleneğinde 

yol almaya başlamıştır. 

Derin duygulara sahip olan Yıldız çocukluk döneminde ayrıca anne ve babası 

arasındaki sevgiye de imrenir ve bu sevgiden etkilenir: 

 “Babamın ve annemin bize anlattığına göre evlilikleri şu şekilde gerçekleşmiştir. 

Annem, dedemin amcasının kızıdır. Annem babama karşı beslediği derin duyguları dile 

getirdiğinde bu ilgi babamın hoşuna gider bir zaman sonra babamda anneme karşı boş 

olmadığını anlar ve aralarında çok masum bir aşk başlar. Bunun üzerine evlenirler. Babam ve 

annem birbirini çok sevmektedir ve böyle bir aileye sahip olduğum için kendimi çok şanslı 

hissediyorum.” 

  Âşık Yıldız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söylediğimiz dedesi Karahanlı Murat 

Yıldız, âşığımız 15 yaşındayken vefat eder ve bu ölüm onu çok etkiler. Dedesi için bir şiir 

yazarak üzüntüsünü dile getirir: 

Duvardaki sazın seni soruyor 

Kalemin, kâğıdın seni arıyor 

Duyan insanların içi yanıyor 

Seni çok özledik dön Karahanlı 

Yıldız bu şiiri dedesinin vefatından hemen sonra yazar ve bu sırada Kars’ta değildir. 

Alanya’da bu şiiri kaleme aldıktan sonra Kars’a döndüğünde bu şiiri ilk olarak hem ustası 

hem babası olan Günay Yıldız’a okur. Günay Yıldız bu şiir karşısında çok duygulanır ve 

gözyaşlarını tutamaz. 15 yaşına kadar bir nevi ustası olan Âşık Karahanlı Murat Yıldız’ın 25 

Eylül 1999 tarihinde 78 yaşındayken vefatından sonra Ömürcan Yıldız’ın artık tek ustası 

vardır: Günay Yıldız. 15 yaşına kadar hem babasından hem dedesinden âşıklık geleneğini 

öğrenerek bu yolda ilerlemeye başlamıştır. Şu an bile ustasından âşıklık geleneği hakkında 

daha çok şey almak için çalışmaktadır. 

13-14 yaşında iken Yıldız Kars’ta yapılan âşık bayramlarına, törenlerine ve 

şenliklerine katılır. 2004 yılında yapılan yarışmada ise Yıldız ikincilik ödülü alır. Yıldız 13 

yaşındayken Günay Yıldız’ın Kars’ın yerel kanalı olan Serhat TV’de yaptığı programa katılır. 

Bu program 1992 yılında Serhat TV’ de Âşıklık Geleneğini ve Kars âşıklarını tanıtmak ve bu 

kültürü yaşatmak için “Aşıklarımız” isimli bir programdır. Bu program hala Perşembe günleri 



 

 493 

canlı yayın olarak devam etmektedir. Küçük bir yaşta olan Yıldız bu programda Günay Yıldız 

ile atışmalar yapar ve bu atışmalar baba- oğul atışması olarak isimlendirilir. 

“Atışma, âşıkların dinleyenler karşısında, deyişme sırasında bir birini iğneleyici fakat 

mizah çerçevesi içinde söyleşmeleridir. Âşıkların doğaçtan, karşılıklı olarak, belli bir kural 

çerçevesinde söyleşmelerine yaygın olarak atışma denmekle beraber âşık karşılaşmaları, 

deyişme, karşıberi, kovalama adları da verilmektedir. Atışma en az iki âşığın dinleyici 

huzurunda karşı karşıya gelerek, bir birlerini sazda ve sözde belli kurallar çerçevesinde 

denemeleri esasına dayanır. Âşıklık geleneği içinde en çok hüner isteyen, büyük ustalık 

gerektiren bir bölümdür. Her âşık atışma yapamaz, atışma yapacak âşık irticalen şiir 

söylemeye gücüne sahip olmalıdır.” ( Elçin, 1988:227-228) 

  Yaşından ve yeteneğinden dolayı izleyicinin ilgisini Yıldız kısa bir süre de 

kendisinde toplar. Şimdi bu atışmadan bir örnek verelim: 

ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Sözünü düşün yanılma 

Toplumda yanlış anılma 

Hayat oyundur yenilme 

Güzel oyna kozu baba 

GÜNAY YILDIZ: 

Her söze dolma, kaynama 

Çok büyük lokma çiğneme 

Gel senaryosuz oynama 

Güzel olmaz dizi oğul 

Programda bu şekilde atışmaları olan baba- oğul ya da usta-çırağın ayrıca programda 

yapmış oldukları deyişmeler de vardır. Baba-oğlun bir de yapmış oldukları deyişmeden kısaca 

bir dörtlük verelim: 

ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Gel sözümü dinle baba  

Bu işin canı kalmadı 

Teknoloji ezdi geçti 
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Tamirlik yanı kalmadı 

GÜNAY YILDIZ: 

Oğul zaman çok değişti 

Söz bilen hanı kalmadı 

Bu kültür çorbaya döndü  

Bu aşın deni kalmadı 

Yıldız, ayrıca Kars’ın yerel radyo kanalları olan Kaya FM, Kafkas FM, Kral FM gibi 

radyo kanallarına defalarca katılarak sanatını icra etmiştir. 

 Kendisine göre çıraklık dönemi bitmiştir ve bölgedeki çoğu âşıktan daha güçlü bir 

sanatı vardır. Ancak ustası ile yaptığımız görüşmede ustası Günay Yıldız’a göre ise pek çok 

âşıktan çok daha iyi çalıyor ve söylüyor ama âşıklık kolay bir şey değildir ve bu yolda 

öğrenmesi gereken bir takım şeyler mevcuttur. Yıldız, âşıklıktan başka Kafkas oyunlarında 

yer almaktadır. Kafkas grubu olan Yıldız’ın yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu pek 

çok ödül mevcuttur.  

Yıldız’ın Teyyare Grubu adıyla bir de müzik grubu vardır. Kars’ta grubuyla birlikte 

türkü barlara çıkan Yıldız Kars dışında ise Türk Geceleri adı altında program yapmaktadır. 

İşte ustasına göre ilgi alanının dağılmış olmasından dolayı çıraklık dönemi bitmemiştir. 

Yıldız’ a göre sadece âşıklık üzerinde yoğunlaşmamasının ve ilgi alanının dağılmış olmasının 

nedeni çağın şartlarının değişmesidir. İnsanların artık ilgi alanı değişmiştir. Sadece âşıklık 

yaparak halkın ilgisini çekebilmenin mümkün olmayacağını düşünen, belli küçük bir kesim 

yerine sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve duyurmayı amaçlayan Yıldız bu nedenle 

müzik grubunda yer almıştır. 

Askerlik görevinden sonra Kars’a dönen Yıldız, Kars dışında sadece Alanya’ya gider. 

Bu gurbet yıllarının da âşık üzerinde etkisi büyüktür. Alanya’da iken Yıldız, Kafkas grubu ve 

müzik grubu ile çeşitli yerlerde sanatını icra eder. Başarısından dolayı önemli birçok yerden 

teklif alır ama o dönemde askerliğini yapmamış olduğundan daha sonra ise hayatında bir 

takım şeyleri tam olarak yerine oturtturmadığından dolayı bu teklifleri değerlendiremez. 

Alanya’da olduğu sırada babasının içi hiç rahat değildir. Çocuklarına düşkün olan baba Günay 

Yıldız oğlunun Kars’a yanına dönmesi için ısrarlarda bulunur. Asi bir kişiliğe sahip olmayan, 

babasına değer veren Yıldız babasının sözünü dinleyerek Kars’a döner ve sanatını burada icra 

etmeye başlar. Şu an aktif olarak oyun ve müzik grubunda yer almaktadır. Haftanın belirli 
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günlerinde canlı müziğe çıkmaktadır. Yıldız’ın dikkat çeken özelliği ise katıldığı Türk 

gecelerinde, canlı müziklerde ve diğer programlarda olsun sanatını halkın ilgisini çekebilmek 

adına daha modern bir hale getirdiğini ifade etmesidir. Bunu ise halkın ilgisinin değişmesine 

bağlamaktadır. Eskiden bir kısım yeniden bir kısım tekrar eskiden bir kısım alarak sanatını 

oluşturduğunu ve böylece de daha büyük halk kitlelerine ulaştığını defalarca vurgulamıştır. 

 Yıldız, âşıklık geleneğinin devamı için elinden geleni yapacağını belirtmektedir. 

Çünkü dedesinin anlatmaları babasının etkisi ona bu yolu çizmiştir. Ayrıca Yıldız dedesinin 

bu geleneğe altmış yılını babasının elli yılını verdiğini, babası Günay Yıldız’ın bu yolda 

üniversite hayatını bile feda ettiğini söyleyerek onların adını ve geleneklerini yaşatma 

konusunda kendisine büyük görevler düştüğünün de bilincindedir. Ailenin âşıklık geleneğinin 

dördüncü kuşağı olan Yıldız, geleneği ancak modernize ettiği zaman devam ettirebileceğini 

özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle sanatını bu şekilde oluşturmaktadır.  

 Yıldız, dedesine layık bir torun, babasına layık bir evlat olabilmek için bir anlamda bu 

işin üzerine daha çok düşmektedir ve her şeyi daha doğru yapmanın peşindedir. “Dedesine 

bak torununa bak, babasına bak oğluna bak.” Gibi söylemlerden uzak olmak adına, ailesine 

yakışır bir nesil olmak adına bu geleneği daha iyi devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu anlamda 

sorumluluğunun çok fazla olduğunu ifade etmektedir. Zaten ustası Günay Yıldız’da kendisi 

için şu ifadeleri kullanmıştır: 

 “Benim dediğim gibi bir âşık olmayı hedeflerse ailede dördüncü kuşağın çok güçlü bir 

şairi olacaktır. Ben onun sazına ve sözüne çok güveniyorum. Kars’taki çoğu âşıktan daha iyi 

olduğuna inanıyorum. Ancak âşıklık kolay bir iş değil onu daha iyi yetiştirmek için bu yol 

bitmemiştir. Daha alacağı çok yol var ve onun dolu bir âşık olmasını istiyorum.” 

 Yıldız’a ustası ilk zamanlarda bu iş için çok hevesinin ve yeteneğinin olduğunu 

söylemiştir. Ama Yıldız’a göre bu konuda önceleri biraz kafa karışıklığı yaşamıştır. Günün 

değişen şartları ve halkın âşıklara karşı olan ilgisinin azalmasından dolayı bir dönem Kars’ın 

en genç çırağı olan Yıldız çekimser kalmıştır. Ustası bu dönemi için “Sen yarım ağızlı ne 

öğretebilirsin o yarım ağızlı ne öğrenebilir?” demiştir. Yıldız’ın yaşadığı dönemde artık ne 

etkili festivaller yapılmakta ne de düğünlere, şenliklere artık âşıklar çağrılmamaktadır. Yılız 

bu dönemi yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Ancak çekimser olduğu bu döneminde bile Yıldız 

âşıklığı tam olarak bırakmıştır diyemeyiz. Gittiği her yere sazını götürmeye, şiirlerini 

yazmaya devam etmiştir. Bir süre sonra ise aklındaki bütün sorulara cevaplar bulmuştur ve bu 

yolda emin adımlarla ilerlemek için âşıklık geleneğinin daha da çok üzerine düşmüştür. 

Kendisine en büyük arzusunu sorduğumuzda da âşıklık geleneğini modernize ederek geniş 
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halk kitlelerine bu sanatı duyurmak olduğunu söylemiştir. Yıldız’a göre içinde âşıklık 

geleneğine dair bir köz bir ateş mevcuttur. Zaten âşıklıkta önemli olan bu kapıyı açmaktır. 

Kişi bu kapıyı açtıktan sonra üzerine düşeni doğru bir şekilde yerine getirdiğinde kademe 

kademe yükselecektir.  

 Şu an Yıldız’ın on iki tane öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilere bağlama 

öğrettiğini ifade eden Yıldız bu öğrencilerine âşıklık geleneği ile ilgili anlatılarda 

bulunduğunu ifade etmektedir. Ancak bu çocukların pek ilgisini çekmemektir ve yeni tarz, 

yeni usul söylemleri dinlemek istediklerini dile getirmektedirler. Bu durum Yıldız’ı için için 

çok üzmektedir ve ailesinin bu yolda feda ettiklerini düşünerek geleneğin biteceğini bir gün 

yok olacağını aklına bile getirmek istememektir. Bu geleneğin yok olmaması için sanatını her 

ortamda icra etmeye büyük bir gayret göstermektedir. 

 Yıldız’ın ailesi bu geleneği devam ettirmesi için ona büyük bir destek 

göstermektedirler. Hatta annesi, babasının adını yaşatacağı konusunda içinin rahat olduğunu 

ifade etmiştir. Babası ise bizi kim yaşatacak, baba ve dede kültürünü sen devam ettireceksin 

diyerek sık sık telkinlerde bulunmuştur. Ancak ailenin temel gayesi Yıldız’ın tahsilini devam 

ettirmesidir. Bu nokta da kardeşleri konservatuara giderek tahsilini devam ettirip âşıklık işini 

devam ettirmesi konusunda Yıldız’ı desteklemektedirler. Yıldız konservatuarda bu işin 

eğitimini alarak âşıklık geleneğini daha modern bir çizgiye taşıyacağını düşünmektedir. 

Konservatuarlı bir âşık olmak Yıldız’ın en büyük amacıdır. 

 Yıldız’ı âşıklığa hazırlayan sebeplerin başında ailesindeki âşıklık geleneğinin çok 

köklü olmasıdır. Âşık, güçlü iki âşık olan babası ve dedesinin etkisinde kalarak kendisinde de 

bulunan yetenek ile âşıklık yoluna girer. Âşık meclislerinde, halk ozanlarının arasında, babası 

ile birlikte gittiği yerlerde sürekli bir âşıklık geleneği ile çocukluk dönemini geçiren Yıldız 

âşık olmaya karar verir. Zaten ilk olarak ondaki bu isteği dedesi fark eder. İlk ustası olarak 

kabul ettiği dedesinden âşıklık geleneği ile ilgili ilk bilgileri alır. Dedesinin ölümü üzerine 

babasının yanında düzenli bir çıraklık dönemine başlar. Çıraklık dönemi hala bitmemiştir ve 

ustası tarafından sık sık sanatı kontrol edilmektedir.  Sonuç olarak ise âşıklık geleneğine dair 

Yıldız her türlü bilgiyi dedesi ve babasından almıştır 
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3. Mahlası 
 

Öncelikle Âşıklık geleneğinde önemli bir yer tutan rüya görme ve bade içme hakkında 

bilgi verdikten sonra âşığımızın mahlasına dair bilgiler vereceğiz. Âşıklık geleneğinde rüya 

görme ve bade içme olayının önemli bir yeri vardır. “ Türk kültüründe rüya motifinin izleri 

çok eskilere kadar gider. Âşıklar âşıklığa başlamayı ya da yetişip usta âşık olmayı geleneksel 

bir unsur olarak gördükleri iki önemli yol olan usta yanında yetişme ya da rüyada bade içerek 

badeli âşık olmaya bağlarlar. Bade halkbiliminde rakı, şarap gibi alkollü içki anlamına 

gelmez. Şerbet, su gibi içilecek bir mai olduğu gibi elma, nar, ekmek, üzüm gibi herhangi bir 

yiyecek de olur. Hatta ele verilen bir saz da bade olmaktadır. Bade içme görülen rüya sonucu 

manevi bir değişmeye uğrar.  

Âşık edebiyatında rüya; kişinin şiir söyleme yeteneği kazanmasında, dini bilgiler ile 

ledün ilmini öğrenmesinde, kişinin âşıklık özellikleri kazanmasında önemli etkendir. 

 Rüya genellikle çocukluk ve gençlik çağında görülür. 

Âşıklar rüya görmeden önce onları bu olaya hazırlayan bazı nedenler vardır. Çıraklık, 

çevre, saz-söz, maneviyat, sıkıntı ve ani depresyon gibi nedenlerden sonra rüya görülmekte, 

bade içilmektedir.  Bade bir pîr, üçler, beşler, yediler, kırklar ve Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli 

gibi bir din ulusu tarafından içirilir.” (Elçin, 1988: 188) 

Umay Günay ise âşık edebiyatında rüyanın yeri ve fonksiyonu ile ilgili şunları dile 

getirmiştir. “Âşık edebiyatında şekil değiştirmeye sebep olan rüya motifi iki şekilde 

yaşamaktadır. Halk hikâyelerinde kalıplaşmış asıl tipe uygun ve bütün hikâyelerde aynı 

unsurları muhafaza ederek ortaya çıkmaktadır. Yaşayan âşıkların hayat hikâyelerinde ise şekil 

değiştirmeye sebep olmakla beraber, âşık hikâyelerinde olduğu gibi âşıkların hayatını bir 

sevgiliye bağlamamaktadır. Yaşayan âşıklarda bu motif onlara sanatçı kişiliğini kazandırmada 

yardımcı olmaktadır. Rüya ile pir elinden bade içerek Tanrı aşkını, sevgilinin aşkını ve 

kendisine toplum içinde müstesna bir yer sağlayacak saz şairi olmak için gerekli bütün 

hünerleri ve bilgileri kazanmaktadır. Uyandığı andan itibaren yeni kişiliği ile çevresinden ilgi, 

sevgi ve saygı görmeğe başlamaktadır.” (Günay, 1993: 90-91) 

 Yıldız da rüya motifinin dedesine sanatçı kimliğini kazandırdığını söylemektedir. 

Yıldız diğer âşıkların çoğu gibi rüya görme ve bade içme motifine çok büyük bir önem verir. 

Kendisi rüya görmemiştir ve bade içmemiştir ancak dedesi Karahanlı Murat Yıldız’ın rüya 

gördüğünü ifade eder. Yıldız’a göre dedesinin rüyası şu şekildedir: 
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“Dedem Karahanlı rüyasında ulu bir zattan bir parça ekmek ve su alır. Bu ekmek ve su 

dedemin badesidir. Bu ilham daha sonra dedemden babama ve babamdan da bana geçmiştir.” 

Bu rüyadan sonra dedesinin sanatçı kimliği oluşmuştur ve söylediği şiirler ile halkın 

ilgi ve sevgisini kısa sürede kendisinde toplamıştır. Yıldız badesini dedesinden aldığına 

inanmaktadır. Zaten bu bade babasına ve kendisine geçmemiş olsaydı bir gönül işi olan 

âşıklığı belki de icra edemeyeceklerini ifade etmektedir.  

Yıldız şiirlerinin tamamında mahlas kullanmıştır.”Şemsettin Sami’nin Kâmus-ı 

Türkî’sinde; “Herkesin ismine ilaveten zem olunan ikinci isim.”( Sami, 1317:s.95) 

“Tahir-ül Mevlevi’nin Edebiyat lügati’nde: “Bir şairin asıl adından başka edebiyâda 

kullandığı isim.” (Mevlevi, 1973: 94)Edebiyat Terimleri Kılavuzu’nda; “Bir kimsenin ikinci 

adı. Takma ad.” ( Karaalioğlu, 1975:214.)Ansiklopedik Edebiyat Bilgileri Sözlüğü’nde; “ 

Şairlerin yazdıkları şiirlerde asıl adların yerine kullandıkları takma ad.”( Ekiz, 1984:168)  

Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat’te; “ Eskiden şairlerin yapıtlarında kullandığı takma 

ad.” ( Devellioğlu, 1986:678) biçiminde ifade edilmektedir. 

Halk edebiyatında mahlas geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Mahlas mutlaka son 

dörtlükte kullanılır. 

Mahlas alma geleneği için H. Fethi Gözler: “Eskiden, mahlâs kullanmak basit iş 

sayılmazdı. Mahlâs almanın bir yolu yordamı vardı. Mahlâslar daha çok devrin üstad tanınan 

kişileri tarafından verilirdi. Kişinin özelliğine uygun düşecek mahlâsı bir manzume olarak 

açıklar ki, bu manzumeye mahlasname denirdi. Verilen bu mahlâs, tören tarihinden itibaren, 

kişinin yazdığı bütün eserlerde asıl isminin yerinde kullanılır ve asıl ismi zamanla 

unutulurdu.”( Gözler, 1986:6) 

Yıldız, mahlâs olarak kendi adını kullanılır. Bu mahlâsı ustasından almıştır. Şiirlerine 

baktığımız zaman Ömür, Ömürcanım, Ömürcanın şeklinde mahlâsı yer almaktadır. Örnek 

olması açısından bir şiirine burada yer verelim: 

Ömürcanın sadegatı 

Kimde bunun kabahatı 

Dinleyen yok sanatı 

Bir zevkli yönü kalmadı 
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4. Şiirleri 
 

Yıldız’ın şiirlerine baktığımız zaman şiirlerinin tamamında başlık kullanılmıştır. Bu 

ustası Günay Yıldız’dan almış olduğu bir özelliktir. Başlıktan sonra bir açıklama yapmaz, 

hemen şiirine geçer. Yıldız şiirlerinin konu alanı henüz dar olduğu için şiirlerinde vecize, 

atasözü, ayet, hadis gibi şeylere yer vermemiştir. Olgunlaşma döneminde bu söylemlere daha 

çok yer vereceğini özellikle belirtmektedir. 

Yıldız şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Hecenin en çok yedili, sekizli ve on birli 

kalıbını kullanmıştır. Âşığın üslubunun oluşmasında yetiştiği çevrenin, karakter özelliklerinin 

ve kültürünün etkileri olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Şiirlerinde dinî, tasavvufî ve 

Alevi- Bektaşi kültürünü yansıtan terim ve kavramlara yer vermediğini görmekteyiz. Yıldız’ın 

şiirleri genellikle; 3, 4, 5, 6, 7 dörtlükten oluşur. En çok 3, 4, 5 dörtlükten oluşan şiirler 

ağırlıktadır. Yıldız şiirlerinde en çok maddi aşkı işlemiştir. Delikanlılık döneminin vermiş 

olduğu özelliklerinden dolayı ilahi aşka pek yönelemediğini ifade etmiştir. Yıldız’ göre aşk 

her insanın yaşaması gereke çok yüce bir duygudur. Bu nedenle şiirlerinde bu aşkı dile 

getirmiştir. Koşma, güzelleme, methiye nazım şeklinde yazılmış şiirleri mevcuttur. Âşık tarzı 

şiir geleneğinin genel özelliğine uygun olarak yarım kafiyeyi kullanmıştır. Ancak bunun 

yanında ustasının önemli bir özellik olarak gördüğü tam kafiyede de şiirleri vardır. 

Yıldız’ın diğer bir önemli özelliği ise eski âşıkların sadece divan çalarken kendisinin 

bağlama çalmasıdır. Hem divan hem bağlama çalmaktadır. Günümüz âşıklarına baktığımız 

zaman bağlama çalan yok denecek kadar azdır. Ancak Yıldız bağlama konusunda kendisine 

çok güvenmektedir. İyi bir bağlama çaldığını ve günümüzde bağlama çalan âşık varsa da 

kendisi kadar güçlü çalamayacaklarını iddia etmektedir.  

Yıldız’ın bir diğer özelliği ise kendi şiirlerinden başka usta malı şiirleri bilmesidir. 

Özellikle babasının ve dedesinin şiirlerini çok iyi bilmektedir. 

Ustasına göre öğrenme gücü ve yaratma gücü çok kuvvetli olan Yıldız’ın şiirlerindeki 

bir özelliği de bu yaratıcılığını kullanmasıdır. Ustasına şiirlerini nasıl bulduğunu 

sorduğumuzda cevabı şöyle olmuştur: 

“Ömür’ün şiirlerini okuduğumda onun şiirlerinde kendi şiirlerimi buluyorum. Aile 

olarak bu işe yüz elli yıl kadar ömür verdik. Ben bu birikimin Ömür’ün şiirlerinde yer 

edindiğini rahatlıkla görebiliyorum.” 
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Yıldız’ın şiirlerinde eğitim almış olmasının da etkileri görülmektedir. Bundan dolayı 

Yıldız’ın şiirlerinin kelime hazinesi daha güçlüdür diyebiliriz. 

Yıldız’ın şiirleri, sanatı günümüzde de ustası tarafından kontrol edilmektedir. Âşık 

gecenin geç saatlerine kadar babasına şiir okuduğunu gülümseyerek anlatmaktadır. Şiirlerini 

okurken ustası hatalı olduğu yerleri birebir göstermekte, nasihatlerde bulunmakta Yıldız’ı bir 

nevi kontrol etmektedir. Yıldız mızrabı, sazı, sözü güçlü olan ve bu yolda ilerledikçe daha 

güçlü şiirleri ortaya koyabilecek bir yeteneğe sahiptir. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

Yıldız’ın şiirlerinin konusuna baktığımız zaman aşk, gurbet, ehlibeyt sevgisi, tabiat 

dikkati çekmektedir. Ancak Yıldız’ında ifadesiyle yaşının vermiş olduğu duygulardan dolayı 

genellikle aşk, sevda şiirleri yazmıştır. Yıldız’a göre şiirlerinin konu alanı pek geniş değildir. 

Bunu da yaşına bağlamaktadır. Sevda şiirine bir örnek verelim: 

Sevdiğim yüzüne baktığım zaman 

Beni deli eyler kara gözlerin 

Virane eyleyip yıktığın zaman 

Ancak bana olur çare gözlerin 

Bunun yanında âşığın ehlibeyt sevgisini anlatan şiirleri de mevcuttur: 

Gizliden ses gelir kulak verende 

Ya Allah, Muhammet Ali çağırır 

Saadet getirip doğru duranda 

Ya Allah, Muhammet Ali çağırır 

Tabiat şiiri olarak ise şunu örnek verebiliriz: 

Kış gidip bahar gelince 

Dağların seli güzeldir 

Dereler yeşil tül giyer 

Çiçeği, gülü güzeldir 
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Vatanından uzakta Alanya’da bulunduğu sıralarda Yıldız gurbet konulu şiirler de 

yazmıştır.  

Şiirlerini yazmadaki en büyük ilhamının âşık olan dedesi ve babası olduğunu 

görmekteyiz. Yıldız şiirlerinde bu etkilenmeyi en açık bir şekilde dile getirmiştir. 

Yıldız’a göre âşığın en büyük düşmanı halkın ilgisizliğidir. Çünkü âşık bu aşamaya 

gelinceye kadar zorlu bir yoldan geçmiştir. Sanatını icra ettiği zaman halktan bunun 

karşılığını görmek istemesi onun en doğal haklıdır. Halkın ilgisinin azalmasını en büyük 

düşmanlık olarak görür ve şiirlerinde buna yer verir: 

Bu ağacı dolu vurdu  

Yeşeren dalları kırdı 

Âşıklık çuvala girdi 

Şöhreti şanı kalmadı 

Görüldüğü gibi Yıldız bu şiirinde âşıklığı yeşeren bir ağaç olarak görmektedir. Ancak 

zamanın şartlarından dolayı bu ağacın dalları kırılmaya başlamıştır. Bu da âşıklığın 

günümüzdeki durumuna bir eleştiri noktasındadır. Yıldız bu şiirinde halkın âşıklara karşı olan 

ilgisizliğine dikkat çekerek bu geleneğin bitme noktasına geldiğini ifade etmiştir. 

 

6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

Yıldız daha genç bir âşık olduğundan üzerinde şimdiye kadar bir çalışma 

yapılmamıştır. İlk defa âşıklığı, çıraklığı hakkındaki bilgileri bize anlatmıştır. Kitap falan 

yayımlamamıştır. Ancak ileriki dönemlerde bir kitap yayımlayacağını ve içine gençlik 

yıllarında ve şimdi yazmış olduğu şiirleri koyacağını belirmiştir. Zaten Yıldız ilk dönemlerde 

yazmış olduğu şiirleri ile şimdikiler arasında büyük bir fark görmektedir. İleriki dönemlerde 

şiir anlayışının daha da oturacağına inanmaktadır. 

 Yıldız üzerinde herhangi bir makale ya da lisans tezi de yapılmamıştır. Ayrıca albümü 

falan da yoktur. Yıldız üzerinde ilk çalışma bu olacaktır. 
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Sonuç 
 

Bu makalede Karslı Âşık Ömürcan Yıldız’ın hayatına, sanatına, şiirlerine yer verilerek 

âşığın edebi çizgisi kaydedilmeye çalışılmıştır. Bunun için nasıl bir çocukluk dönemi 

geçirdiği, kimlerden etkilendiği ve âşık olmasında yatan sebepler üzerinde ayrıca 

durulmuştur. Hayatında yola çıkılarak sanatı ve üslubu verilmiştir. Bu çalışma Âşık üzerinde 

yapılan ilk çalışma olması bakımından özel bir önem taşımaktadır. Böylece yapılacak diğer 

çalışmalara bir kaynak olacaktır. Ayrıca Kars’ta yetişen en genç çırak olması da bu çalışmaya 

ayrı bir önem katmıştır. Son olarak ise şiirlerinden örneklere yer verilmiştir.  
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
GÖZLERİN 

Sevdiğim yüzüne baktığım zaman  

Beni deli eyler kara gözlerin 

Virane eyleyip yıktığın zaman 

Ancak bana olur çare gözlerin 

 

Kirpiklerin cellat olmuş kaşına 

Mecnun gibi dolandırır peşine 

Kerem gibi yakar aşk ateşine 

Mansur edip çeker dara gözlerin 

 

Yaşadığım hayat bir dünya sende 

Sevdanın ateşi yerleşmiş canda 

Yüzünü çevirip baktığın anda 

Açar Ömürcan da yara gözlerin. 

 

DÖN KARAHANLI 

Sen ölmedin yüreklerde yaşarsın  

Seni çok özledik dön Karahanlı 

Sözüne doymadık bıraktın gittin 

Seni çok özledik dön Karahanlı 

 

Duvardaki sazın seni soruyor 

Kalemin, kâğıdın seni arıyor 

Duyan insanların içi yanıyor 

Seni çok özledik dön Karahanlı 
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Şiirlerin olmuş dillerde destan 

Sen ekol olmuşsun elinde baston 

Sana ne oldu ki hep birden sustun 

Seni çok özledik dön Karahanlı 

 

Sen cevherdin sen mücevher sen elmas 

Şiirde demiştin bu dünya kalmaz 

Kim ne derse senin yerinde dolmaz 

Seni çok özledik dön Karahanlı 

 

Ömürcanım seni şiire döktüm 

Sevgi tohumunla gönlümü ektim 

Yolunu gözledim boynumu büktüm 

Seni çok özledik dön Karahanlı 

 

ALİ ÇAĞIRIR 

Gizliden ses gelir kulak verende 

Ya Allah Muhammed Ali çağırır 

Saadet getirip doğru duranda 

Ya Allah Muhammed Ali çağırır 

 

Erenler dergâhı kırklar durağı 

Samların ziyası cennet çırağı 

Tevhit nidaları zikir sorağı 

Ya Allah Muhammed Ali çağırır 
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Murat Karahanlı huzru divanda 

Cem olan mahlûkat huzru divanda 

Yevmil kıyamette huzru divanda 

Ya Allah Muhammed Ali çağırır 

Not: Dedesinin söylediği türkülerden birisi Ömürcan Yıldızın. 

 

DEYİŞME ÖRNEĞİ 

ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Gel sözümü dinle baba 

Bu işin canı kalmadı 

Teknoloji ezdi geçti 

Tamirlik yanı kalmadı 

GÜNAY YILDIZ: 

Oğul zaman çok değişti 

Söz bilen hanı kalmadı 

Bu kültür çorbaya döndü 

Bu aşın deni kalmadı 

ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Bu ağacı dolu vurdu 

Yeşeren dalları kırdı 

Âşıklık çuvala girdi 

Şöhreti şanı kalmadı 

GÜNAY YILDIZ:  

Ozanlardı halkın sesi 

Bu toplumun bilmecesi 
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Hanı âşıklar meclisi 

Diyecek konu kalmadı 

ÖMÜRCAN YILDIZ:  

Ömürcanın sadegatı 

Kimde bunun kabahatı 

Dinleyen yok sanaatı 

Bir zevkli yönü kalmadı 

GÜNAY YILDIZ: 

Günay Yıldız aşkı buldu 

Bir ustadan ilham aldı 

Her saz çalan âşık oldu 

Uzunu, eni kalmadı. 

BABA- OĞUL ATIŞMASI 

ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Biraz fazla yücelenip 

Beğenmirsen bizi baba 

Mızrabına dikkat ettim 

Zayıf çaldın sazı baba 

GÜNAY YILDIZ: 

Âşık sohbet adamıdır 

Gel iyi dinle sözü oğul 

Cahiller bu işi bilmez 

Kâmil seçer düzü oğul 
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ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Sözünü düşün yanılma 

Toplumda yanlış anılma 

Hayat oyundur yanılma 

Güzel oyna kozu baba 

GÜNAY YILDIZ: 

Her söze dolma, kaynama 

Çok büyük lokma çiğneme 

Gel senaryosuz oynama 

Güzel olmaz dizi oğul 

ÖMÜRCAN YILDIZ: 

Ömürcanım yerilirsin 

Sonra bana kırılırsın 

Derin eşme yorulursun 

Biraz yüzden kazı baba 

GÜNAY YILDIZ: 

Günay Yıldızım gülerek 

Bu işe koymuşum yürek 

Şair âşık dolu gerek 

Budur işin özü oğul 
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ÂŞIK SABRİ YOKUŞ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                          Alev OK∗∗∗∗ 

Özet 
 Makalede Karslı Âşık Sabri Yokuş’un hayatı, sanatı, mahlası, şiirlerinin incelenmesi, 

şiirlerinin konusu, âşık hakkında yapılan çalışmalar ve aşığın şiirlerinden örnekler yer 

almaktadır. Âşık Sabri Yokuş’un âşıklık geleneği içindeki önemini görmekteyiz.   

Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Âşık Sabri Yokuş 

1. Hayatı   
 

           Âşık Sabri Yokuş, 1966 yılında Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde 

doğmuştur. Aslında 1969 doğumludur fakat kimlikte 1966 yılı yazmaktadır. Babası Mehmet 

Zeki Yokuş’tur ve 2007 yılında vefat etmiştir. Annesi ise Yosma Yokuş’tur halen 

yaşamaktadır. Âşık Sabri Yokuş, Gölbaşı köyünde doğup büyümüştür fakat ailesi bu köye 

Kafkasya’dan göç etmiştir. Âşık Sabri Yokuş, ailenin altı çocuğundan ikincisidir ve ilkokul 

mezunudur. 1988 yılında askere giden Sabri Yokuş, Manisa ve Kırklareli’nde vatani görevini 

yerine getirir. 

           1994 yılında evlenmiştir ve iki tane erkek çocuğu vardır. Bu yaşına kadar sadece 

Âşıklık geleneğine hizmet etmiştir başka bir meslek ile uğraşmamıştır. Saz ile geçimini 

sağladığı için bu yüzden de pek çok zorluklarla karşılaşmıştır. Bu konudaki düşüncelerini 

şöyle dile getirmektedir: 

        “ Âşıkların gönlü zengindir fakat bir aşığın yetişmesi en az 30 seneyi alıyor. Bir kişinin 

âşık olması için onda âşıklık nişanı olması gerekir o da herkeste yoktur. Âşıklar geleneğin en 
                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi,  
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büyük temsilcisidir ve bunun için devletten destek almalıdır. Bu sanatı daha iyi yapabilmek 

için mutlaka devletten ve geleneği bilen hocalardan destek almamız gerek. Ekonomik sıkıntı 

çektiğimiz için taleplere cevap verememekteyiz. Sonuçta bu adamın vebaline nasıl gireceksin, 

bu adam ekmek bulamayacak, isyan edecek. Biz isyan etmiyoruz. Ben bu sanata kendi 

isteğimle girdim ve kimseyi suçlamıyorum. Devletimiz, bayrağımız, milletimiz her zaman var 

olsun ama biz âşıklara da sahip çıkıp desteklesinler bizleri’’ demektedir. 

          Âşık Sabri Yokuş, her şeyin destek aldığını fakat bu sanatın artık eskisi gibi destek 

almadığını söylemekte ve bunun da halkın vefasından kaynaklandığını söylemektedir. Bu 

konudaki duygu ve düşüncelerini sazıyla şöyle dile getirir.             

Biliyordum bu sanatta çile ile cefa var 

Meşakkatli yazık ömrüm geldi geçti bu kadar  

Ne devletten destek aldı ne de halkta vefa var 

Geleceğim endişeli telde güven kalmadı 

 

Sabri Yokuş ölçemezdin bu dünyanın boyunu  

Bu feleğin satrancıdır hoşa gelmez oyunu 

Toplum arı misali değiştirdi huyunu 

Arı sırra kadem bastı balda güven kalmadı 

          Aile içerisinde bir tek Sabri Yokuş âşıklık geleneği ile uğraşmaktadır.  

 

2. Sanatı 
 

            Âşık Sabri Yokuş, gençlik yıllarında âşıklık geleneğine ilgi duyar ve 1984’lü yıllardan 

itibaren türkü söylemeye başlar. Profesyonel olarak 1988 yılında başladığını kabul eder. 

Kars’ta âşıklık geleneği düğün geleneğinden başlamaktadır ve Âşık Sabri Yokuş’ta bu sanata 

düğün geleneğinden başlamıştır. Bu konudaki duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirir: 

“Önceden bir âşık bir düğüne gitse ona 2 ay yetiyordu. Artık o düğün geleneği kalktı. 
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Önceden düğünler üç gün üç gece sürerdi. Ben ise bu geleneğin iki gün iki gece olanına 

yetiştim demektedir.’’ 

             Âşıklık geleneğine ilgi duymaya başladığı zamanlarda her akşam 30 tane aşığın çalıp 

söylediği Kars’taki Murat Çobanoğlu kahvesine gelmiş, geleneğe burada başlamıştır ve 

buradaki âşıklarla yetişmiştir. Birçok usta âşıklarla gezileri olmuştur. Âşık Mihmanı Cuha, 

Âşık Sefer Figani gibi usta âşıklardan etkilenmiştir. Kendisinin deyimiyle bu sanatta 

çekirdekten yetişmiştir. Aslında Âşık Sabri Yokuş’un bu sanata başlamasında en önemli etken 

Âşık Murat Çobanoğlu’nun plaklarıdır. Bu etkilenme sonucu Çobanoğlu’nun teşviki ile 

âşıklığa başlar. Bu konuda şunları dile getirmektedir: “Ben Murat Çobanoğlu’nun etkisi 

altında kalarak yetiştim. O bize ayak verirdi. Bir hoca gibi oturur, kahvede bize ders verirdi. 

Bunun kayıtları da vardır, Âşık geleneği içerisindeki hitap tarzını ve geleneği Murat 

Çobanoğlu’ndan aldım, saz çalmasını, mızrap tutuşunu ise Âşık Günay Yıldız’dan aldım.” 

demektedir. 

              Âşık edebiyatında bade içme, rüya motifi bir gelenek icabıdır. İnanışa göre âşık 

olmak için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka pir elinden bade içmek gerekir. Âşık 

edebiyatında rüya; kişinin şiir söyleme yeteneği kazanmasında, dini bilgiler ile ledün ilmini 

öğrenmesinde, kişinin âşıklık özellikleri kazanmasında etkilidir.(Yardımcı 1998:188) 

              Âşık Sabri Yokuş rüya görme ve bade içme olaylarını yaşamamıştır. Fakat bizler de 

ilhamlı âşıklarız demektedir. Âşık Şenlik’ten sonra bade olayının yaşanmadığına 

inanmaktadır. 

             Âşık edebiyatında yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerin en önemlilerinden biri de 

usta-çırak geleneğidir. Bu geleneğin özünde halkın gönül duygularını âşıklarca dile getirilerek 

halkın belleğine işleyip nesilden nesile ulaştırılması yatar. Bu geleneğin temsilcileri olan 

âşıklar, ustalarından öğrendiklerini, bir anlamda usta mallarını çırakları aracılığı ile geleceğe 

taşımışlardır.(Yardımcı 1998:219)  

              Âşık Sabri Yokuş, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmiştir ve onun ustaları Âşık 

Murat Çobanoğlu ve Âşık Günay Yıldız olmuştur. Âşık Murat Çobanoğlu’nun kendisini sınav 

ettiğini, kendisinin ilerde ne durumda nerede olabileceğini gördüğünü ve kendisini o zamanlar 

da takdir ettiğini söylemektedir. Şu an ise çıraklığa talep olmadığını, sütten ağzı yananın 

yoğurdu üfleyerek yediğini söylemektedir. Ve sadece Nejdet Kuyumcu isminde bir aşığa 

yardım ettiğini ve onun da bu geleneğe Gebze’de devam ettiğini söylemektedir. 
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            Gelenek içinde böylesine büyük önem arz eden usta-çırak ilişkisi, âşık edebiyatında 

bir çeşit okul anlamına gelen ‘kol’ların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Âşık Sabri Yokuş, 

hiçbir âşık koluna mensup değildir ve bir aşık her kola bağlıdır düşüncesindedir. Bilindiği gibi 

Dede Korkut geleneğin kendisinden güç aldığı bir bilge ozan, baş ozandır. Ozanların piridir. 

Usta ozandır. Bu sembol ozan, var oluşundan itibaren geleneğe güç vermiştir. Hep ozanların 

piri olarak kabul görmüştür.(Yakıcı 2007:73)  

              Âşık Sabri Yokuş’ta Dede Korkut’u ozanların piri olarak görmekte ve bu geleneğin 

ondan kendilerine miras kaldığını düşünmektedir, Dede Korkut’un yaşadığı yer ile ilgili 

değişik görüşleri şu şekilde dile getirir: 

Asırlar öncesi bir ışık saçtı 

Senden bize kaldı giz Dede Korkut 

Ne kadar yaşadın nerede kaldın 

Varsayım biliriz biz Dede Korkut 

 

Sabri Yokuş sordum sorum bu kadar 

Senden fikir almış nice hükümdar 

Madem bu gelenek senden bize yadigâr 

Sürdüreceğim bunu söz Dede Korkut 

              Âşık Sabri Yokuş, bu geleneği sadece Türkiye’de değil Kafkasya ve Avrupa’da da 

icra etmiştir. Almanya, Belçika, Avustralya, Hollanda gibi yerlere gitmiştir. Ayrıca Türkiye 

genelinde de birçok şenliklere, programlara ve âşıklar bayramına katılmıştır. Gerek 

bayramlarda gerekse şenliklerde birçok birincilik ve ikincilik ödülleri almıştır. Lebdeğmez, 

divan, atışma, hikâye ve sadece Kars’ta Âşık Şenlik kolunda var olan tecnis dalında birçok 

ödülleri vardır. Âşık Sabri Yokuş, özellikle lebdeğmez ve atışma dalında oldukça usta bir 

âşıktır. 

          Şiirlerinin bir kısmı bir ara Cem dergisinde yayımlanmıştır. 4 ayrı firmada 17 tane kaset 

yapmıştır. Harika plakta 10 tane kasedi vardır. Diğerleri ise Melodi Müzik, Cihan Müzik ve 

Diyar Müziktir. Kaset konusunda en büyük yardımcılarının Âşık Murat Çobanoğlu ve Âşık 
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Arif Tellioğlu olduğunu söylemektedir. 17 tane kaset çıkarmanın kolay kolay hiçbir aşığa 

nasip olamayacağını düşünmektedir. 

         Âşık Sabri Yokuş, birçok üniversiteye gitmiş ve programlar yapmış. Hacettepe 

Üniversitesi konservatuar bölümünde 3 saat hikâye anlatmış yine Atatürk Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi gibi üniversitelerde program yapmıştır. 

Programları sadece üniversitelerle sınırlı kalmamış yakın zamanlarda Ardahan İl Müftülüğü 

tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası ile ilgili bir programa katılmış ve divan tarzında 

bir şiir söylemiştir. 

             Âşık Sabri Yokuş, devletimiz ve milletimiz var oldukça bu geleneğin yok 

olmayacağını söylemekte ve önceden karamsar baktığını fakat şu anda bir umut ışığı 

gördüğünü söylemektedir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu projelerde 

görev almıştır. 

3. Mahlası 
 

           Mahlas, şairlerin yazdıkları şiirlerde asıl adlarının yerine kullandıkları takma ad 

anlamındadır. Halk edebiyatında mahlas geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır ve mutlaka son 

dörtlükte kullanılır.  Âşık Sabri Yokuş, şiirlerinde kendi isim ve soyadını mahlas olarak 

kullanmaktadır. Sadece lebdeğmez türünde söylediği şiirlerinde Dertli mahlasını 

kullanmaktadır.  

Sallanırsın her seherin yelinde 

Çeşit çeşit renkler sade halinde 

Reyhanın asılı yârin telinde 

Elinde telinde yar çiçek çiçek 

      

Dertli âşık desin aşkının teli 

Dağların eteği derenin seli 

Sana aşikârdır arının dili 

Sende gizli kaldı sır çiçek çiçek 
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4. Şiirleri 
 

          Âşık Sabri Yokuş, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. 15’li hece ölçüsü ile divanlar 

söylemiş, 11’li ve 8’li hece ölçüsü ile koşmalar söylemiştir. Şiirlerinin hemen hepsinde başlık 

kullanmıştır. Şiirlerini saz eşliğinde söylemeye başlamadan önce Allah nasip ederse, Allah 

müsaade ederse dostlarımla muhabbet edeceğim diye başlamaktadır. 

          Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Ayrıca Kars ağzına özgü kelimeleri de 

kullanmıştır. (men, ezzinem, ele) Şiirleri genellikle 3-4 dörtlükten oluşmaktadır. Ayrıca 

şiirlerinin çoğunu abab- cccb- dddb kafiye örgüsünde, koşma nazım şekliyle yazmaktadır.  

Âşık Sabri Yokuş, âşık tarzı şiir geleneğine uyarak bütün şiirlerinde mahlasını söylemiştir. 

Şiirlerinde zengin kafiye, redif, tam kafiye ve yarım kafiye kullanmıştır. Koşma, divan, 

sicilleme, cığalı tecnis, lebdeğmez ve ağıt gibi şekillerde 200 kadar şiiri bulunmaktadır. Bu 

türler içerisinde lebdeğmez türü aşığın başarılı örnekler verdiği türlerden biridir. Lebdeğmez 

âşıkların ustalıklarını sergilemek için bir nevi söz hüneri olarak başvurdukları bir biçimdir. 

İçinde b,m,f,v,p dudak-diş sesleri bulunmadan söylenilen şiir demektir.(Yardımcı 1998:234) 

Âşık Sabri Yokuş ise bu alanda oldukça ustadır ve birçok birincilik ödülü vardır. Lebdeğmez 

biçiminde söylemiş olduğu şiirine örnek verecek olursak şöyledir: 

Dağlar yeşillendi çiçekler açtı 

Yar geldi sahrayı gezdide gitti 

Yaşları akınca neşesi kaçtı 

Yaralı içini ezdide gitti 

 

Anlattı hasretlik anlattı kader 

Can canandan ayrı nereye gider 

Dedi âşıkları eriten kader 

Ayrılık şiiri yazdıda gitti 
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 Sicilleme ise özellikle Kars yöresi âşıklarınca kullanılan bir türdür. Söylenilmesi güç 

ve ustalık isteyen bir deyiş biçimidir.(Yardımcı 1998:407)  Âşık Sabri Yokuş’un sicilleme 

türüne örnek olarak 7 hece ile yazılmış Televizyon isimli sicillemesi şöyledir. 

Televizyon bezdirmiş 

Bu zavallı milleti 

Yerin dibine batsın 

Bunun zevki zinneti 

 

Basın yola koyulmuş 

 Sorun nereye gider 

Biri çıplak havuzda 

Akşama iyi haber 

  Çevresindekilerden farklı bir kişiliğe sahip olan kimselerin ölümü ile duyulan acıyı 

dile getiren şiirlere ağıt denmektedir.(Yardımcı 1998: 359) Âşık Sabri Yokuş’un 11 hece ile 

söylenmiş “O Gelin” isimli ağıtı şöyledir: 

Kaderi karalı yazıldı gitti 

Muradı gözünde kaldı o gelin 

Mutluluğa ilk adımın atamadan 

Muradın almadan öldü o gelin 

 

Yakınların hep Bursa’ya geldiler 

Dertli anan bacın saçın yoldular 

Mustafa’yla nikâhları kıydılar 

Aniden bir sancı aldı o gelin 
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        Divan ise âşık edebiyatı nazım şekillerinden olup aruzun failatün / failatün/ failatün/ 

failün kalıbıyla söylenmiş şiirlerdir. Bu tür halk şairlerinin divan şairlerine özenmesinden 

doğmuştur. Bazı divanlar aruz ölçüsüyle yazılmış olmasına rağmen 15’li ve 16’lı hece 

ölçüsüne de uymaktadır.(Yardımcı 1998:408)     

          Âşık Sabri Yokuş’ta divan tarzında ustadır ve pek çok ödülü vardır. Hoş geldiniz isimli 

15 heceli divan tarzında söylenmiş şiiri şöyledir:     

Kâtip varırsa kalemin yaz bize hoş geldiniz 

Her bir yanda çekiliyor poz bize hoş geldiniz 

Geleneği sevenlerle baş başayız beraber 

Âşıklar çalıp söylesin söz bize hoş geldiniz 

            

Dünyada her ne yaparsan yaratan seni görür 

Temelinden temiz olan doğru bir yolda yürür 

Âşık toplumun aynası toplum değeri verir 

Meclis yorumunu yapar göz bize hoş geldiniz 

   Âşık Sabri Yokuş, geleneğin önemli bir unsuru olan muamma olayında bulunmamıştır 

ve bulunmakta istememektedir. Bunun çok farklı bir şey olduğunu ve geçmişteki badeli 

âşıkların muammaları çözdüğüne inanmaktadır. Fakat günümüz âşıklarının böyle bir 

muammayı çözemeyeceklerini düşünmektedir. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

            Âşık Sabri Yokuş’un şiirlerinin konusu hakkındaki düşünceleri şöyledir: “Konu aşığın 

ufkuna göredir. Âşık her konuya parmak basmıştır’’düşüncesindedir. Âşık Sabri Yokuş 

kendisinin de belirttiği gibi şiirlerinde hemen her türlü konuyu işlemiştir. Özellikle sevda, 

gurbet, yokluk, hasret, gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. 
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             Saz ile geçimini sağladığından gurbeti derinden yaşamış bir âşıktır. Eşine ve 

çocuklarına bakabilmek için sürekli evinden uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Bu konudaki 

hatırasını şöyle dile getirir: 

 “Gurbetteydim. Eşime telefon açtım hasta olduğunu öğrendim. 13. kasetime 

gireceğim. Elim kolum bağlı.’’Bir yandan gurbet bir yandan eşinin hastalığı Sabri Yokuş’u 

derinden etkiler ve duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirir:           

Hasta haberini aldım gurbette 

Ben gariban nereye gideyim 

Yollarım kapandı gitmiyor kervan 

Ben gariban nereye gideyim 

            

 Sabri Yokuş kaldı can telaşında 

Hasretlik görünür gözü yaşında 

Sizin için gezer ekmek peşinde 

Ben gariban nereye gideyim 

              Âşık Sabri Yokuş, birçok şiirinde geçim sıkıntısını, milletimizin içinde bulunduğu 

zor durumu ve devlet büyüklerinin ilgisizliğini birçok şiirinde dile getirmiştir. 

Ötmeyen bülbülün gülü perişan 

Susan âşıkların dili perişan 

Esnaf kepenk çekmiş köylü perişan 

Ticaretin hali hiç de hoş değil 

Âşık Sabri Yokuş, dini tasavvufi konularda da şiirler yazmıştır. Özellikle 

peygamberimiz Hz. Muhammed’ i birçok şiirinde dile getirmiştir. 
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Mevla’m dünyayı yarattı bir Muhammet aşkına 

Zemin sema hep şad oldu yer Muhammet aşkına 

Âdem baba durdu baktı teecüble 

Kelimeyi tevhid dedi nur Muhammet aşkın 

 

Sen bu ayda âlemlere rahmet geldiğin zaman 

Senin için nail oldu yüce hazreti kuran  

Doğuşunla şereflendi bahtiyardır bu cihan 

Âşıktan maşuka geldi nur Muhammet aşkına 

            Vatan, millet, bayrak, şehitler Âşık Sabri Yokuş’un şiirlerinde en çok dile gelen 

konulardan biridir. Her ne kadar devletin ilgisizliğinden yakınsa da her zaman devletimiz ve 

milletimiz var olsun düşüncesindedir. 

Hizmet verem sana oğlum kızımla 

Destanlar diyeyim sazım sözümle 

İftihar edeyim ay yıldızımla 

Türk milleti Türk bayrağı var olsun 

  

Sabri Yokuş dönmez sözünden geri 

Adım adım gezdim bütün her yeri 

Mustafa Kemal’in büyük eseri 

Türk milleti Türk bayrağı var olsun 
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6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

    Âşık Sabri Yokuş’un şu anda yayımlanacak olan bir kitabi vardır. Bu kitap Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır ve içerisinde 35 tane hikâye vardır.  

Âşıklar sadece saz eşliğinde manzum eserlerini sunmakla yetinmezler. Şiirlerinin 

arasında dinleyicilerle sohbet ederler. İyiliği, doğruluğu tavsiye eden nasihatlerde bulunurlar, 

fıkra anlatırlar, başlarından geçmiş herhangi bir olayı dinleyicilere naklederler. Böylece âşıkla 

dinleyiciler arasında sağlam bir diyalog kurulmuş olur. Âşıklar bazen de halk hikâyesi örneği 

verirler.(Oğuz 2004) 

 Âşık Sabri Yokuş’un Azim Şahın hikâyesi, Abdullah ile Gülizar hikâyesi, Ferhat ile 

Hasret, Sümmani ve Gülce Sultan, Battal Şah ve Hazal Sultan, Saraç İbrahim hikâyesi gibi 

gerek kendi tasnifi gerekse usta malı olan hikâyeleri vardır. Âşık Sabri Yokuş hakkında 

öğrencilerin yapmış olduğu tez çalışmaları vardır. Âşık ile yapılan çalışma sonucunda 

gerçekten geleneğin içinden yetişmiş bir âşık olduğu görülmektedir. Âşık edebiyatına ait 

türleri, şekilleri kullanmıştır şiirlerinde. Bir aşığın işlemesi gereken bütün konuları başarılı bir 

şekilde işlemiştir. Dede Korkut’tan aldıkları geleneği en iyi biçimde bugünlere kadar 

getirmiştir Âşık Sabri Yokuş. 

              Birçok aşığa nasip olmayacak kadar kaset çıkarmıştır ve birçok yerde tanınan önemli 

âşıklardan biri olmuştur. Kendisinin de belirttiği gibi hayatı boyunca bu meslekle uğraşmış ve 

âşıklık geleneğine hizmet etmiş ender âşıklarımızdan birisidir.                 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
 

GÖRMELİ BEYLER 

Karşılıklı düelloyu bırakın 

Milletin  halını görmeli beyler 

Böyle gitse vahim günler çok yakın  

Kanayan yarayı sarmalı beyler 

 

Tokumuzdan kat kat fazla acımız 

Ne kadar mutluyuz günde kaçımız 

İş bulamaz fidan gibi gencimiz 

Onlara bir zemin kurmalı beyler 

 

Bir türlü bitmiyor sorunlarımız  

Meçhulde görünür yarınlarımız 

Tinerci olmuşlar evlatlarımız 

Kabahatı kime sormalı beyler 

 

Varsayımda bizi gören vekiller 

Sabri Yokuş ümit veren vekiller 

Seçimden seçime soran vekiller 

İnsan ikrarında durmalı beyler  

 

GELMEDİ  

Kader ilahiden böyle yazıldı 
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Belki bir gül gibi soldu gelmedi 

Üç günlük şofördü el kapısında 

Traktör altında kaldı gelmedi 

 

Herkes babasıyla güler eyleşir  

Altı yavrun baba diye meleşir  

Balçeşme köyüne haber ulaşır  

Kaza sonucunda öldü gelmedi 

 

Yasin Tahsin baba diye ağlıyor  

Sana güzel bahar kara bağlıyor 

Nazlı yarın sular gibi çağlıyor  

Acaba babanız noldu gelmedi 

 

Sabri Yokuş söyler acıdan acı 

Daha bu yaranın olmaz ilacı 

Henüz çok genç idi adıda topcu 

Kaderi taşlara çaldı gelmedi 

 

BAHTI KARAM 

Sana çok yakındım bilmem duydun mu 

Misafir gelmiştim ben bahtı karam  

Soysuzun elinden candan doydun mu 

Sende benim gibi yan bahtı karam  

 

Mutsuz bir hayatta  sevgimi tattın  

Haberin alırdım hep hasta yattın 
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Yaş otuz demeden saçı ağarttın 

Dişleride döktün sen bahtı karam 

 

Bilmiyorum seni kime sorayım  

Hançer verin ben bağrımı yarayım 

Tek arzum oyudu  seni göreyim 

Ben ordan geçerken dün bahtı karam 

 

Sabri Yokuş yanar inceden inceye  

Olan oldu ona seni sevince  

Karşılaştık senle yedi yıl önce 

Görüşmemiz oldu son bahtı karam 

AĞLARIM  

Ne sorarsın kardaş benim derdimi 

Ben kendi derdime yanar ağalarım 

Merhametsiz yandığımı gördü mü 

Bir pervane gibi döner ağlarım 

  

Çileli yıllarda simam değişti 

Derdin derya deniz haddini aştı 

Yokluk sevda birbirine karıştı 

İki gözüm oldu pınar ağarlım 

  

Sabri Yokuş düştü perişan hale 

Genç yaşında döndü solan bir güle 

Küçük yaştan beri hep çektim çile 

Her geçen günümü anar ağlarım 
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AŞIK SADIK MİSKİNİ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                          Fatma KIZILTAŞ∗∗∗∗ 

 Özet 
          Bu çalışmada 1964 Kağızman doğumlu Âşık Sait Küçük’ün hayatı, sanatı ve şiirleri 

üzerinde durulmuş, şiirlerinden örnekler verilmiştir.  Yaşayan âşıklarımızdan olan Sait Küçük, 

aşık edebiyatı tarzında şiirler yazmasının yanı sıra serbest tarzda ve divan şiiri tarzında da 

şiirler kaleme almıştır. Bugün çıraklar yetiştirerek âşıklık geleneğini devam ettiren Sait Küçük 

halen Kars’ın Kağızman ilçesinde yaşamaktadır. 

            Anahtar kelimeler: Sait Küçük, Âşıklık Geleneği, Halk Şiiri 

1. Hayatı 
 

             Âşık Sait Küçük, 1964’te Kars’ın Kağızman ilçesinin Şahindere Mahallesinde 

dünyaya gelmiştir. Mahlası Sadık Miskini’dir. Babasının adı Hayrettin annesinin adı 

Şadiye’dir. Babadedesi Kağızman’ın Yankıpınar köyündendir. Anadedesi ise, Irak Zaho’dan 

İran’a, İran’dan Kars’ın Kağızman ilçesine gelmiştir. Babası Hayrettin Küçük, gençliğinde 

kervancılık, son dönemlerinde ise meyvecilik ve sebzecilikle uğraşmıştır. Sekiz kardeş olan 

Sait Küçük ailenin beşinci çocuğudur.   

             İlkokulu Kağızman Atatürk ilkokulunda okuyan âşık, ortaokulu ve liseyi Kağızman 

lisesinde okur. Bir yandan âşıklık geleneğini devam ettiren Âşık Sait Küçük, bir yandan da 

okumaya ara vermez ve üniversiteye devam eder. Âşığımız, Anadolu Üniversitesi Açık 

öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü bitirip üniversite mezunu bir âşık olur. Kitap 

okumaya ve araştırma yapmaya son derece meyilli olan Âşık Sait Küçük, Yunus Emre’yi, 

Kaygusuz Abdal’ı, Mevlana’yı, Kazak Abdal’ı, Kul Himmet’i, Hatayi’yi, Nesimi’yi ve birçok 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, kiziltas_90@hotmail.com 
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âşık ile tasavvuf ehlini tekrar tekrar okuyarak bunların felsefelerini kendi yüreğinde 

hissetmeye çalışmıştır.  

               Askerlik görevini tamamladıktan sonra meyvecilik, sebzecilik, nakliyecilik, 

kervancılık, kütüphanecilik gibi türlü işlerle geçimini sağlayan Âşık Sait Küçük, bu dönemde 

bir yandan da sevdiği kıza şiirler yazıp âşıklığa devam eder. Kendi mahallesinden bir kıza 

âşık olan Sait Küçük, ona şiirler yazar. Sevdiği kızı birçok kere istemesine rağmen kızı 

vermezler. Sevdiği kızı alamayan Sait Küçük 1992 yılında 28 yaşında iken ailesinin görücü 

usulü ile görüp beğendiği ve daha sonra da kendisinin tanışıp anlaştığı Emine Hanımla 

evlenir. Bu evlilikten, Bahar (18), Oğuzhan (17) ve Bilge Berat (8) adında üç tane çocuk 

sahibi olur.                                               

                 Bugün ise Âşık Sait Küçük, bir yandan Kağızman’da âşıklık geleneğini 

sürdürürken, çalıp söylerken, diğer yandan da esnaflık yaparak ailesini geçindirmektedir. 

Ayrıca Kağızman’da haftada bir yayımlanan ‘’Gözlem’’ adlı yerel gazetede Yazı İşleri 

Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Âşık Sait Küçük, çevre-sinde kültürlü, araştırmacı, 

gazeteci, halk ozanı olarak tanınmaktadır.  

 

2. Sanatı 
 

             Cahilin başına taç olmaktansa, alimin ayağı altında toprak olmayı yeğlerim diyen 

Aşık Sait Küçük’ün çocukluk ve ilk gelişme yılları aşıkların söylediği halk hikâyeleri, 

destanlar ve türküleri dinleyerek geçer. Bağlama ile ortaokul yıllarında tanışan Sait Küçük, 

kendini geliştirmek için sürekli çalışır. Hem kendinde olan yetenek hem de çalışma azmiyle 

Âşık Recep Hıfzı’nın, Cemal Hoca’nın yeşerdiği ve yetiştiği topraklardan âşıklık kervanına 

katılmıştır. Bu kervana katılmasında yetiştiği çevresinin ve ailesinin katkıları büyüktür. 

Yetiştiği ortam onu âşıklığa hazırlayan sebeplerin başında gelir.  

                   Âşık Sait Küçük’ün babası orta halli bir esnaf olmasının yanı sıra çok güzel ve 

yanık bir sese sahiptir. Çok güzel bir sese sahip olması sebebiyle düğünlerin, şenliklerin ve 

dost meclislerinin aranan siması olmuştur. Bunların yanında babasının bir şiir defteri de 

bulunmaktadır. Aşığın babası dışında abisi Sümer Küçük de şiir yazıp bağlama çalmaktadır. 

Aşığın dayısı Mehmet Keser de şair ve yazardır. Yani Aşık Sait Küçük sanatçı bir ailede 

büyümüştür.  
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                Âşık Sait Küçük’ün ustası yoktur. O, kendi kendine bağlama çalmış ve şiirler 

yazmıştır. Kendisiyle yaptığımız derlemede şiirinin kaynağını şöyle belirtti; ‘’çocukluğum 

âşık kahvelerinde hikâye, destan ve türküler dinleyerek geçti. Orda bulunmak ve onları 

dinlemek bana çok büyük zevk veriyordu. Şiire meyilliydim, ancak beni yetiştiren bir ustam 

olmadı. Kendi kendimi yetiştirdim. Şiir üzerine araştırmalara giriştim. Yunus Emre’yi, 

Kaygusuz Abdal’ı, Mevlana’yı Kazak Abdal’ı, Kul Himmet’i, Hatayi’yi, Nesimi’yi ve daha 

nicesini okuyup özümsedim. Onları yüreğimde, kendimde hissettim ve onların yolunun 

yolcusu oldum. Böylece Âşık Sait Küçük, var olan şiir yeteneğini geliştirip kendisini 

yetiştirmiştir.  

                Şiirlerinde Yunus Emre gibi Mevlana gibi tüm insanlığa kucak açmış ve insan 

sevgisini baskın bir şekilde işlemiştir. Onun nazarında insanlar hiçbir şekilde hiçbir 

ayrımcılığa tabi değillerdir. Bir insana verilecek değer sadece insan olduğu içindir. İnsanı, 

muhabbeti konu alan bir şiirinde:                         

Sevgi ile yola çıktım 

İnsanlığa yürüyorum 

Nefret kalesini yıktım 

İnsanlığa yürüyorum 

 

Bir güzellik var suyunda 

Dostluk türküsü dilimde 

Barış bayrağı elimde 

İnsanlığa yürüyorum 

diyerek aslında kendini ve şiirini insanlığa ve dünya barışına adamıştır. Âşık Sait Küçük, 

kendi deyimiyle yüreğinden gagasında zeytin dalı taşıyan güvercinler uçurmuş birisidir.  

                Âşık edebiyatında bade içme ve rüya görmenin önemli bir yeri vardır. Ancak bu iki 

hadise de kendisinde gerçekleşmemiştir. Ancak Âşık Sait Küçük’e ilham olan onu âşıklığa 

sevk eden bir başka sebep de sevdiği kızı alamamasıdır.  Sevdiği kıza duyduğu hasreti şöyle 

dile getirmiştir: 
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Hasretinde hasta düşmüş yatarım 

Yollar beni cananıma kavuştur 

Turna gibi dertli dertli öterim 

Yollar beni cananıma kavuştur 

 

Miskini’yim garip yüzüm gülmedi 

Çok dilek diledim kabul olmadı  

Ekmeğim tükendi suyum kalmadı 

Yollar beni cananıma kavuştur 

                Âşık Sait Küçük, halk şiiri çerçevesinde şiirler yazar. Ancak bunun yanında serbest 

tarzda ve divan şiiri tarzında da şiirler kaleme almıştır. Hecenin bütün kalıplarını deneyen âşık 

çoğunlukla 8’li ve 11’li kalıpları kullanmıştır.  

Âşık olduğumuz yarin  

Derdi derman gelir bize 

Selvi boylu güzellerin 

Kaşı keman gelir bize 

                8’li hece ölçüsüyle yazdığı bu şiiri bir halk şiiri mahsulü olduğu halde yapılan 

benzetmeler bizi divan şiirine de sevk edebiliyor. Bu da şairin divan şiirinin de tesiri altında 

kaldığını gösteriyor. Yine sevgiliye olan aşkını anlatan Âşık Sait Küçük 11’li hece ölçüsüyle 

yazdığı bir şiirinde sevgiliden ve onun merhametsizliğinden yakınmaktadır. 

Aşkın ile yana yana kül oldum 

Yok mudur insafın merhametsiz yar 

Sultanımsın dedim, sana kul oldum 

Sormadın halimi nezaketsiz yar 
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                Âşık Sait Küçük şiirinde insan sevgisi, aşk, hasret, tabiat, ayrılık, ölüm gibi konuları 

işlemiştir. Şiirlerinde sanat kaygısı gütmeyen âşık, sade anlaşılır ve akıcı bir dil kullanmıştır. 

Şiirlerinde mahalli söyleyişleri bulabiliriz. Şiirinde halkın kullandığı sözcüklere olduğu gibi 

yer vermiştir.  

Ermek için sevdiğimiz  

Metheyleyip övdüğümüz                         

Miskini der sevdiğimiz 

Çor dese can gelir bize 

Halk şiirinin birçok türünde örnek vermiş âşığın taşlaması da vardır. 

Geçirmiş zaptına düzü ovayı 

Kargışa tutulmuş görmez duayı                      

Yiyip semirdikçe basar havayı 

Ardı sıra kalkan toza bak toza 

Fakirin haline eşkinliği yok 

İnsana şevkati düşkünlüğü yok                       

Her tavrı kabadır pişkinliği yok            

Geçmemiş hızardan yoza bak yoza 

 Yine aşığın yedekli koşma örnekleri de mevcuttur.                    

Evlerinin önü yeşil bir alan 

Var mıdır güzelden muradın alan 

Nidem muradın alan 

Lezzetin tadın alan 

Ölene dek unutmaz 

Dile yar adın alan 

Elini uzatıp şeftali alan 

Vazgeçmez göğsünün bağı güzelden 

                Halk şiirinde cinaslı şiir olarak bilinen ve âşıklık geleneğinde tecnis denilen türde 

de başarılı örnekler vermiştir. 



 

 527 

Ayrı düştüm hasret kaldım yarıma 

Eller erdi ben ermedim yarıma 

Yıllar geçti ömrüm indi yarıma 

Sinemde sağalmaz bir yara kaldı 

                Çoğunlukla halk şiiri tarzında şiir yazan Âşık Sait Küçük, serbest tarazda da başarılı 

şiirler yazmıştır.  

Sus  

Konuşma  

Ölürüm yoksa  

Gözlerini gözlerimden ayırma  

Karşılaşınca 

Gözlerin  

Sebeb-i hayattır bana 

                Halk şiiriyle kalmayıp divan şiiri örneklerini de deneyen Âşık Sait Küçük, divan 

şiirinin gazel, rubai, müseddes-i mükerrer türlerinden de örnekler vermiştir. Gazellerinden bir 

örnek verelim.  

Sen umarsın zevk-i sefa o gönderir cevr-i cefa 

 Madem sevdiğin bi vefa ne diye kurban olur                

Kadem bas ey kaşı keman haki turabdır yüzüm                 

Yolun yolağın olayım çok geç az geçme benden 

Âşık Sait Küçük müseddes-i mükerrerden de örnekler vermiştir. 

Bu can aşk cevrin çok çekti bu günler lûtfuna muhtaç 

Olmadı zerre isyanım kanâattan örtündüm taç 

Geçip gitti civan çağım dane dane ağardı saç 

Aşiyan-ı harebemde bimârbaşıyım bi ilaç 

Derman yolunu gözlerim haber yok ciger-pâremden 

Kılıçla doğransam gelmez gelir ecel dil-yâremde 
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                Hikâye dinleme kültürüyle büyüyen Âşık Sait Küçük pek çok hikâye bilmektedir. 

Bu hikâyelerden bazıları şunlardır;                                         

1. Al At, Dor At, Kır At Hikâyesi  

2. Köroğlu ile Oğlu Hasan Bey Hikâyesi  

3. Hasan Bey ve Cevahir Sultan Hikâyesi            

4. Demircioğlu Hikâyesi 

5. Yedi Öğüt Hikâyesi 

6. Kerem ile Aslı Hikâyesi 

 

                Bugün Kars’ın Kağızman ilçesinde âşıklık geleneğini icra eden Âşık Sait Küçük 

usta bir âşıktır. Âşıklık geleneğini devam ettirmek adına çıraklar yetiştirmektedir. Kendisiyle 

yaptığımız derlemede, Rindani, Endami, Beyhudi ve Tekbaşoğlu mahlaslarıyla şiirler yazan 

âşıklığa gönül vermiş dört tane çırağının olduğunu söyledi.  

                Âşık Sait Küçük’ün 500 civarında halk şiiri ve 100 civarında serbest tarzda şiiri 

bulunmaktadır. Türk halk müziği repertuarına girmiş birçok şiiri vardır. Bunlardan bazıları 

şunlardır; 

Doy Koca Dünya 

Hasretini Çektiğim Yar 

Bir Kar Yağdı 

Cahil Meclisi 

Tabibim 

Ağlatma Beni 

Gel Otur Karşıma 

Gönül 

Geldim 

Ben Dostun Aşkına Yandım 

Nemize Gerek 

Barış Olduğu Zaman 

Sevenlere Gönül Verdim 

Dostun Dergahı 

Dağlar Oy Dağlar 

Dokunma 
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Sen Bendesin Ben Sen Deyim 

Bu parçalar bestelenip, Arif Sağ, İsmail Özden, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Songül 

Karlı, Seher Dilovan, Nuray Hafiftaş ve başka birçok sanatçı tarafından okunmuştur. 

 

3. Mahlas Alması 
 

             Âşığın mahlası Sadık Miskini’dir. Âşık Sait Küçük ile yaptığımız derlemede mahlas 

alışını şöyle anlattı;  mahlasımı kendim aldım. ‘’Sadık’’ kelimesini kendi ismim olan Sait’ten 

esinlenerek aldım. Sait ismi geçmişte birçok şair tarafından kullanılmış, onlarla karıştırılmasın 

diye Sadık ismini tercih ettim. Miskin ise, o dönemde Yunus Emre’nin divanını okumak-

taydım. Yunus Emre’nin miskin kelimesini yoksul, çıplak, garip anlamlarında kullandığını 

tespit ettim. Yaptığım araştırmalar sonucu bu mahlasın kimse tarafından kullanılmadığından 

emin oldum ve bu iki ismi birleştirerek Sadık Miskini mahlasını aldım.  

 

4. Kitapları 
 

            Âşık Sait Küçük’ün şiirlerini ve kültürel araştırmalarını içeren 12 tane kitabı 

basılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı derlemedir. Kağızman’da yetişmiş halk ozanlarının 

şiirlerini bir araya getirip yayımlamıştır. Bu çalışmalarından dolayı Folklor Araştırmaları 

Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştür. Yayımlanan kitapları şunlardır; 

Kağızman’a Ismarladım Nar Gele: Bu kitap Sait Küçük ve Günür Karaağaç’ın ortak 

çalışmasıdır. Bu kitapta Kağızman ilçesi coğrafi, tarihi, kültürel kısacası yemeğinden 

kıyafetine kadar her yönüyle ele alınmıştır. Bu eser Kağızman ilçesini tanıtan geniş çaplı bir 

çalışmadır. 

Sevenlere Gönül Verdim: Aşığın heceyle yazdığı şiirlerinin bir kısmını topladığı bir 

şiir kitabıdır. 

Bir Ozanın Telinden: Bu kitapta Kağızmanlı halk ozanı Kemal Devrani’nin hayatı, 

sanatı ve şiirleri yer almaktadır. 

Başka Doğsun Yarınların Güneşi: Bu kitabında ise Âşık Sait Küçük serbest tarzda 

yazdığı şiirlerini bir araya getirmiştir. 
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Gelsin Diye Arzulamış Yar Beni: Bu eserinde Kağızmanlı halk şairi Mesuli’nin 

hayatı, sanatı ve şiirleri bir araya getirilmiştir.  

Çöz Beni: Bu eserde de Kağızmanlı şairi Samihi’nin hayatı ve şiirleri yer almaktadır.  

Gönül Telinden: Bu kitapta Kağızmanlı âşıklardan Ataşoğlu’nun hayatı, sanatı ve 

şiirleri yer almaktadır. 

Kağızmanlı Hıfzı: Bu eserde Hıfzı’nın hayatı, sanatı ve şiirleri ver almaktadır.  

Karslı Hicabi: Bu eserde de Karslı Hicâbi’nin şiirleri ve hayatı üzerinde durulmuştur. 

Yaşayan Tarih Sadık Miskini: Bu eser Lemin Gülderen tarafından hazırlanmıştır. 

Aşık Sait Küçük’ü her yönüyle ele alıp incelemiştir. 

Kağızman’da Rus Zulmü ve Ermeni Mezalimi: Bu kitapta Ermenilerin 

Kağızman’da yaptığı zulüm ve katliamlar anlatılmıştır. 

Milli Mücadele: Bir araştırma, inceleme eseridir. Milli mücadele dönemi ele 

alınmıştır. 

                Âşık edebiyatı bugün son nesillerini görmektedir. Zamanın eriyen potasında âşıklık 

da nasibini almıştır. Ancak Kars yöresinde çok canlı olmasa da hala bu gelenek devam 

etmektedir. Bugün bu sanatı icra edenler belki de âşık edebiyatının son temsilcileridir. Âşık 

Sait Küçük, gönül verdiği âşıklık geleneğini icra etmiş ve bu geleneği sürdürmek ve yarınlara 

ulaştırmak için de halen çabalamaktadır. “Bu gelenek bizlere atalarımızın yadigârıdır” diyen 

Sait Küçük, atalarından aldığı bu geleneği çocuklarına da aktarmak istemiştir. Bu amaçla 

çıraklar yetiştirmektedir. Bir milletin, bir ülkenin mirası ancak yine geleneğin devam 

ettirilmesiyle geleceğe aktarılabilmektedir. Bu anlamda aşığımız çalışmalarını 

sürdürmektedir. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
     

BİR DARA                         

Toprağın altında sensiz neyleyim 

A sevdiğim salma beni bir dara 

Ezzem beni bir dara 

Bir çarmıha bir dara 

Nicedir yüzüm gülmez 

Ağ değil bahtım kara 

 Dile bu canımı kurban eyleyim 

Geniş günüm gel düşürme bir dara 

 

Sinemi yandıran derttir firaktır 

Kan damardan canan candan ıraktır 

 Ezzem candan ıraktır 

Ecel bana duraktır 

Yağmaz vuslat yağmuru 

Çölüm sahram kuraktır 

Ömrüm ayna yılım diş diş taraktır 

Bakıp bakıp saçlarını bir dara 

 

MİSKİNİ’m dünyaya gelişim birdir 

Gönlümü sevdaya salışım birdir 

Ezzem salışım birdir 

Aşık oluşum birdir 

Bu dehre kadem basıp 

Konuk kalışım birdir 

Doğup büyüyüşüm ölüşüm birdir 

İki de arama beni bir dara 
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NEMİZE GEREK 

Yücelik taslamak nemize gerek 

Ayaklar altının turâbıyız biz 

Her kim bizden içer ise mest olur 

Muhabbet ehlinin şarabıyız biz 

 

Hoşgörüye dayalıdır töremiz 

Gönül köşkümüzdür sevgi yöremiz 

Dost sormazsa eyi olmaz yâremiz 

Böyle bir sevdanın harabıyız biz 

   

Miskini aşk ile kaynayıp coşar 

Kabından boşanır bendinden taşar 

Noksan tamamlanır çiğ olan pişer 

Meclis-i irfanda mürebbiyiz biz 

                     

BANA 

Olursam âşık olurum 

Sevdayı aşk nimet bana 

Arayıp dostu bulurum 

Dost cemali cennet bana 
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Benim olsun cemali ay 

Kirpiyi ok kaşları yay 

İstemem köşk ile saray 

Muhabbettir servet bana 

 

Derde deva kılmayınca 

Dost yanımda olmayınca 

Miskini der gelmeyince  

Sıla dahi gurbet bana 

 

KABUL EYLE 

 

Hakikat şehrine girmek istersen 

Edebi erkânı yol kabul eyle 

İlmin menziline ermek istersen 

Mürşidi kılavuz bil kabul eyle 

 

Ben yüceyim diye kurulup durma 

Kimsenin kalbini incitip kırma 

Nefret derya olsa soyunup girme 

Aşkın damlasını göl kabul eyle 
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Kesme ayağını yar otağından 

Âşık ayrılır mı sevda dağından 

Gonca gül devşirme hoyrat bağından 

Dostun dikenini gül kabul eyle 

 

Kavgadan uzak dur sev muhabbeti 

Eşine dostuna verme zahmeti 

Namerdin elinden içme şerbeti 

Merdin zehrini bal kabul eyle 

 

Gönülden kibiri sildiğin zaman 

İnsanlık aşkıyla dolduğun zaman 

Âlemin sultanı olduğun zaman 

Sadık Miskini’yi kul kabul eyle. 

 

ARA 

Behey gönül bir öğüdüm var sana  

Saygıyı sevgiyi insan da ara 

Kem rakipler sargı sarmaz yarana  

Var git dermanını cananda ara 

 

Sevdanın esrarı gizlidir can da 

Alınıp satılmaz hiçbir dükkânda  
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Keramet bulunmaz cahil insanda 

Kerameti ehl-i irfanda ara 

 

Asi olup el aleme bulaşma 

Kavga edip hiç kimseye dalaşma 

Arı gibi yayla yayla dolaşma 

Muhabbet balını lisanda ara 

 

Miskini kâmilden nasihat alır 

Atana kalmayan sana mı kalır 

Derelerin taşı değersiz kalır 

İnciyi yakutu ummanda ara  
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ÂŞIK SERHATLI LEMİNHAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                       Demet BULAK∗ 

 Özet 
         Bu çalışmada âşık edebiyatı geleneğinden beslenerek şiirler ortaya koyan Serhatlı 

Lemin’in hayatı, sanatı, şiirleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Serhatlı Lemin’in 

şiirlerinden örnekler de verilmiştir.  

      Anahtar Kelimeler: Halk şiiri, âşık tarzı şiir, Karslı âşıklar, Serhatlı Lemin   

1. Hayatı 
 

         Lemin Gülderen, 1961 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinin güneyinde bulunan 

Yankıpınar köyünde dünyaya gelir. Babası Nurettin Gülderen, annesi Şahize Hanım’dır. 

Babası esnaflık yapmıştır. Altı kardeştirler. Lemin Gülderen’in çocukluğu köyü 

Yankıpınar’da geçmiştir. Altı yaşındayken Kağızman’a yerleşmişlerdir. Köyleriyle olan 

bağlantıları ise kesilmemiştir. İlköğrenimine Kümbet Mahallesi 1 Ekim İlkokulu’nda 

başlamış, ortaöğrenimine Kağızman Lisesi’nde devam etmiştir. Yaz tatillerinde dedesi Hacı 

İdris Gülderen ile birlikte yaylalara çıkmıştır.  

         1982-1983 yılları arasında Ankara’da Genelkurmay Muhafız Taburu Karargah 

Bölüğü’nde askerlik yapmıştır. Eğitim hayatı ve askerliğinden sonra aktif bir sosyal yaşama 

atılmıştır. Halk Eğitimi Koruma Derneği yönetim kurulu üyeliğinde ve sivil toplum 

kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen Kağızman’da yaşamaktadır. Hayatını 

arıcılık ve besicilik yaparak kazanır. Evlidir ve dört çocuğu vardır. Halk âşığı kimliğinin 

yanında araştırmacı yazar kimliği de vardır. 

 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi  
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2. Sanatı 
 

        Serhatlı Lemin’in şiirle olan bağı daha çocukluğunda gelir. Esnaf olan babası iş için 

Kars’a gittiğinde o da babasıyla birlikte gider. Burada Murat Çobanoğlu’nun âşıklar kahvesini 

gördüğünde babasına oraya gidip o ortamda bulunmak istediğini dile getirir. Şiire, çalıp 

söylemeye çok meraklı olduğu için burası hep ilgisini çeker. Sesi de güzel olan Serhatlı 

Lemin arkadaşlarından sazlarını ödünç alarak saz çalmaya çalışır. Şiire ufak maniler yazarak 

başlar. Şiire olan ilgisinin gelişerek devam etmesine edebiyat öğretmeni Necati Demirci’nin 

de büyük katkısı olur. Öğrencilerinden bazen şiir okumalarını ister. Serhatlı Lemin hep kendi 

yazdığı şiirleri okur. Öğretmeni yazdığı şiirleri çok beğenir ve ona hep şiirle olan bağını 

geliştirmesini, şiir yazmaya devam etmesini söyler. 

         Âşıklık geleneğinde çeşitli âşık olma şekilleri vardır. Bunlar bade içerek, rüya yoluyla 

ya da kendiliğinden olanıdır. Serhatlı Lemin kendiliğinden âşık olma kategorisinde 

değerlendirilebilir. O, şiirin duygu işi olduğunu ve insanın bağrından kopup gelen hisleri 

kaleme aldığını söylemektedir. Bundan dolayı yanında daima bir kalem ve not defteri 

bulundurur.                                         

          Serhatlı Lemin âşıklığa başlayışını şöyle anlatmaktadır: 

          “Kars âşıklar, ozanlar şehridir. Ben bu yolda Kurtuluş Savaşı şehidi olan Âşık Hıfzı’dan 

etkilendim. Bence onun Sefil Baykuş adlı şiiri gibi şiir yazacak kimse yoktur. Murat 

Çobanoğlu’nu kendime üstat olarak gördüm. Bunun dışında Laçin Aladağlı, Mahmut 

Kağızmanlı, Kemal Devrani gibi âşıklardan etkilendim. Âşıklığım bu şekilde başladı.”                                  

          Gelenek içinde büyük önem arz eden usta-çırak ilişlisi, âşık edebiyatında bir çeşit okul 

anlamına gelen âşık  “kol”ların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bir ustanın yanında yetişen 

çırak, âşıklık yeteneğini kazanınca yanına bir öğrenci alarak onu yetiştirir. O da bir başka 

öğrenciyi yetiştirir. Zamanla bu gelenek zinciri içinde bir aşık kolu ortaya çıkar. İşte, XIX. 

Yüzyıldan itibaren, edebiyatımızda önemli kollar olarak zikredebileceğimiz Erzurumlu 

Emrah, Tokatlı Nuri, Ruhsati, Dertli, Sümmani, Derviş Muhammed, Huzuri, Şenlik kolları da 

bu şekilde oluşmuştur. (Oğuz, 2004:194) 

        Serhatlı Lemin, âşık kollarından Sümmani koluna bağlıdır.  
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        Serhatlı Lemin’in yazdığı ilk şiir eşi Mahbup Hanım’adır. Onu görür görmez âşık olan 

Serhatlı Lemin yüreğinden geçenleri şöyle dile getirir: 

Bağların altında bir güzel gördüm 

Aklımı başımdan aldı neydeyim  

Taramış zülfünü gerdana dökmüş  

Serimi sevdaya saldı neydeyim   

        Serhatlı Lemin okumayı, araştırma yapmayı çok seven bir âşıktır. Araştırmaları sadece 

şiirle sınırlı kalmamıştır. Türk tarihine büyük ilgisi vardır. Bu konuda çok araştırma yapmış, 

çok sayıda kitap okumuştur. Serhatlı Lemin bu yönüyle aslında şiirlerine bir zenginlik 

getirmiştir. Çünkü başka alanlarla içli dışlı olunca şiirlerine de yeni temalar getirme imkanı 

bulmuştur. Katıldığı âşık atışmalarında daha çok kendi şiirleriyle çalıp söyleyen âşık, usta 

malı da çalıp söylemiştir. Âşık atışmalarında yapılan doğaçlamayla ilgili; “şairlik kalemi 

güçlü olan kişilerin böyle doğaçlama şiirler söyleyebildiği” düşüncesindedir. Ona göre saz 

çalan bir insan için bu bir sanattır.  

        Serhatlı Lemin âşıklık geleneğindeki amacını şu şekilde anlatmaktadır: 

        “Âşıklık geleneğindeki amacım Türk kültürünü ve edebiyatını yaşatmak, gelecek 

nesillere taşımaktır. Kültürümüzün en güzel örneği olan halk şiirlerini ve türkülerini 

yüzyıllarca yaşatabilmek çok onur vericidir. Ben bunu amaçlıyorum ve bunu yaparken 

dünyadaki her nesneye sevgiyle yaklaşmanın, insana insanca değer vermenin, kardeşlik 

duygularıyla barış içinde yaşamanın büyük bir önem teşkil ettiğini düşünüyorum.” 

        Serhatlı Lemin’in oğlu Osman bu geleneğin içinde yetişme yolundadır. Babasıyla 

aralarında usta-çırak ilişkisi doğmuştur.  

       Serhatlı Lemin Kağızman’daki diğer âşıkları şu şekilde sıralamaktadır: Mehmet Kesen, 

Adnan Durdağı, Mahmut Kağızmanlı, Veysel Yıldız, Sait Küçük, Kemal Devrâni, Samet 

Rindani, Kağızmanlı Recep Hıfzı. 

3. Mahlası 
 

        Âşık edebiyatı temsilcileri, mutlaka şiirlerinde kullandıkları bir isme, takma ada 

sahiptirler. Mahlas olarak adlandırılan bu ikinci ad, çeşitli yollarla edinilir. Bunlardan en 
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yaygını âşık adayına ustası tarafından mahlas verilmesidir. Halk hikayelerindeki kompleks 

rüya motifinin etkisiyle rüyada gördüğü ulu kişi tarafından mahlas verildiğini iddia eden 

aşıklar da vardır. Bazı âşıklar da mahlaslarını kendileri seçerler. Bu seçimde aşığın kişiliği, 

mesleği, yaşadığı bölge veya içinde bulunduğu ruhsal durum etkili olmaktadır. Âşığın şiirinde 

mahlasını anması, gelenek temsilcileri ve halk arasında “tapşırma” olarak adlandırılmaktadır. 

(Oğuz,2004:193)   

       Lemin Gülderen, mahlasını kendisi alan âşıklardandır. Bunda yaşadığı bölgenin de etkisi 

vardır. Mahlası “Serhatlı”dır. Mahlas alışıyla ilgili şunları söylemektedir:“Benim yaşadığım il 

serhat şehridir. Kağızman da bu serhat şehrinin ilçesidir. Ben serhat şehrinin insanlarını, 

tarihini, kültürünü çok seviyorum. Bir bu yönden serhat adından etkilendim. Bir de âşıklıkta 

serhatlı demek güçlü, güzel demektir. Şiirlerimde serhat şehrinin tarihini, güzelliklerini, 

acılarını yazdığımda çevremdekiler, özellikle arkadaşlarım, bana Serhatlı demeye başladı. 

Ben de serhat adını çok seviyordum. Bu şekilde mahlasım Serhatlı oldu.” 

         Mahlas alma aşamasını bu şekilde anlatan Serhatlı Lemin şiirlerinin tamamında 

mahlasını kullanarak âşıklıkta mahlas kullanma geleneğini devam ettirmiştir.  

 

4. Şiirleri 
 

          Serhatlı Lemin’in şiirlerinin büyük çoğunluğu koşma tarzındadır: 

Bakınca gönlüme neşe veriyor 

Benzeri olmayan kara gözlerin 

Görünce yüreğim yanıp eriyor 

Sevdalı başıma bela gözlerin   

Bunu semai tarzında yazdığı şiirleri takip eder: 

Bir ulu çınar gibiyim  

Taşa tutup geçme beni 

Çağlayan pınar gibiyim 
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Dur yerinde içme beni 

          Âşık koşmanın güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi konularına göre adlandırılan 

şekilleriyle ilgili şiirler de yazmıştır: 

Seherde açılmış aşk yıldızıdır 

Söyler mi acaba kimin kızıdır 

Hurilerden güzel ama nazlıdır 

Gözlerim yüzünde kaldı neydeyim 

Bu dörtlük aşığın şiirlerinden güzellemeye bir örnektir. 

Okunsun şiirler çalınsın sazlar 

Kurtardı vatanı geldi Türkoğlu 

Al yeşil giyinsin analar kızlar 

Her yana şöhreti saldı Türkoğlu 

Bu dörtlük aşığın şiirlerinden koçaklamaya bir örnektir. 

Gafil hainlere sözüm var benim 

Biliyorum neden azıyor bunlar 

Hakikati gören gözüm var benim 

Bir sonsuz hayalde yüzüyor bunlar 

Bu dörtlük aşığın şiirlerinden taşlamaya bir örnektir.  

Senden sonra kayıp ettim yolumu  

Ne sağımı bildim ne de solumu  

Babasızlık büktü benim belimi 

Herkesi dost sanar oldum babacan 

Bu dörtlük de aşığın şiirlerinden ağıta bir örnektir.  
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         Bazı halk âşıkları halk şiiri şekillerini kullanmanın yanı sıra Divan şiiri şekillerini de 

kullanmıştır. Âşık Ömer, Gevheri bu âşıklardandır. Serhatlı Lemin’de böyle bir durum söz 

konusu değildir. O, sadece halk şiiri şekillerini kullanmıştır.  

         Şiirlerinde ölçü olarak hece ölçüsünü kullanmıştır. Hecenin 11’li ve 8’li kalıplarıyla 

şiirlerini yazmıştır. 11’li hece ölçüsünde 6+5 durağına, 8’li hece ölçüsünde 4+4 durağına özen 

göstermiştir. Şiirlerinde hece fazlalığı ya da eksikliği yoktur. Kafiyeye de büyük bir özen 

göstermiştir. Bazı şiirlerinde ufak kafiye hataları olsa dahi şiirlerinin geneli bu yönden 

oldukça başarılıdır. Şiirlerinde yarım kafiye kullanmıştır. Kullandığı dil sade ve akıcıdır. 

Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmaktan kaçınmış, bunun yerine anlamı herkes tarafından 

bilinen sözcükleri seçmiştir.  

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

            Serhatlı Lemin’in şiirlerinde konuyu genel olarak aşk, sevgi, hüzün, hasret, tabiat 

güzellikleri, kahramanlık, vatan, millet, bayrak oluşturur.  

            Serhatlı Lemin’in aşk, sevgi gibi konularda yazdığı şiirleri oldukça fazladır. Bu 

yönüyle baktığımızda aşığın şiirlerine güçlü bir lirizm hâkimdir: 

Kirpiğin ok gibi sinem deliyor 

Kaşların bir çelik yay mıdır senin 

Lale sümbül gibi kokun geliyor  

Eğlendiğin mekân bağ mıdır senin 

Âşık, vatana olan bağlılığını şöyle belirtmektedir: 

Serhatlı Lemin der düşünün biran  

Yurdumun bir eşi bulunmaz inan 

Dillere destandır tanıyor cihan 

Sevdalıyım sana aşkım Türkiye’m  

             Âşık, Türkiye’m adlı bu şiirini askerlik yaptığı dönemde kaleme almıştır. 
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             Çocukluğunda yaylalara giden Serhatlı Lemin, daha o zamanda tabiat güzelliklerine 

hayran olmuştur. Bu hayranlığını şiire şöyle dökmüştür: 

Çayır çimen, çiğdem çiçek açarken 

Kuşlar ötüp ceylan ürküp kaçarken 

Kervan gelip tam bağrından geçerken 

Özenip gidiyor yeşil yaylalar                                                                                                                                      

             Daha önce de bahsettiğimiz gibi Serhatlı Lemin Türk tarihine büyük bir ilgi 

duymuştur. Âşığın bu konuda da yazdığı şiirleri vardır: 

Ta Orta Asya’dan Anadolu’ya  

At sürüp yayılmış Turan’a bir bak 

Asırlar boyunca bütün dünyaya  

Nam salıp düzeni kurana bir bak 

             Serhatlı Lemin’in şiirlerine baktığımızda dert, acı gibi konularda yazdığı şiirlerini de 

görmekteyiz: 

Emeğin var ekmeğimde aşımda 

Hatıran var toprağımda taşımda 

Yetim koydun beni civan yaşımda 

Dertlerimle yanar oldum babacan 

             Eğitime, okumaya büyük önem veren Serhatlı Lemin, bu yolda en büyük sorumluluğu 

üstlenen öğretmenlere şunları söylemektedir: 

Yurdumun ışığı temel direği 

Eğitim yolunda kul öğretmenler 

Çalışır çırpınır verir emeği 

Bütün ilimlere yol öğretmenler 
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             Serhatlı Lemin’in şiirlerinde kahramanlık konusu ağır basan konular arasındadır. Türk 

milletinin kahramanlığını şu şekilde dile getirmiştir: 

İstiklal aşkıyla şahlanıp kalktı 

Ufukta görüldü şu çılgın Türkler 

Coşarak köpürdü sel gibi aktı 

Yayılıp serildi şu çılgın Türkler 

Serhatlı Lemin’in din ve tasavvuf ile ilgili şiirleri de vardır: 

Yüce Rabbim cüm’lalemi yarattın  

Lale senin gonca senin gül senin 

Aşık ettin gül benzimi sararttın 

Beden senin ruhum senin kol senin 

             Bir halk âşığı olan Serhatlı Lemin yeni nesle, eğitim yolunda olan gençlere şöyle 

öğütlerde bulunmaktadır: 

Tutar isen bir öğüdüm var sana  

Büyüğüne asi olma evladım 

Atana kulak ver dikkatle dinle  

Gaflet uykusuna dalma evladım 

 

6. Eserleri ve Âşıkla İlgili Yapılan Çalışmalar 
 

             6.1. Eserleri 

 1.Arzuladım Seni, Kağızmanlı Halk Şairi Serhatlı Lemin, Ürün Yayınları, 

Ankara,2007 

 2.Yaşayan Tarih Sadık Miskini, Lemin Gülderen, Ürün Yayınları, Ankara,2007 
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 3.Kağızman’da Yaşanan Rus Zulmü ve Ermeni Mezalimi, Sait Küçük-Lemin 

Gülderen, Ürün Yayınları, Ankara, 2007 

 4.Kahraman Türk Milletinin Bağımsızlık Yolunda Verdiği Milli Mücadele, Sait 

Küçük-Lemin Gülderen, Ürün Yayınları, Ankara,2008 

              Eserlerinin içerikleri şunlardır: 

 1.Arzuladım Seni: Serhatlı Lemin, gençlik yıllarından itibaren yazdığı şiirlerini bu 

kitapta toplamıştır. Kitapta toplam 103 şiiri yer almaktadır. Bu şiirleri kahramanlık, bayrak, 

vatan, aşk, sevgi, din ve tasavvuf ile ilgili şiirleridir. 

 2.Yaşayan Tarih Sadık Miskini: Serhatlı Lemin bu kitabında Kağızman’da yaşayan 

ve mahlası Sadık Miskini olan halk âşığı Sait Küçük üzerine bir araştırma yapmıştır. 

 3.Kağızman’da Yaşanan Rus Zulmü ve Ermeni Mezalimi: Bu kitap, Lemin 

Gülderen (Serhatlı Lemin) ve Sait Küçük (Sadık Miskini) tarafından “sözde soykırım” 

iddiasına ışık tutsun diye yazılmış belge niteliğinde bir eserdir. Kitapta anlatılanları 

destekleyen fotoğraflara da yer verilmiştir.  

 4.Kahraman Türk Milletinin Bağımsızlık Yolunda Verdiği Milli Mücadele: Bu 

kitap da Lemin Gülderen (Serhatlı Lemin) ve Sait Küçük (Sadık Miskini) tarafından kaleme 

alınmıştır. Türk tarihini öğrenmenin gerekliliğinden dolayı bu kitabı çıkarmışlardır. Kitapta 

milli mücadele öncesinden, milli mücadele yıllarından ve sonrasında yaşananlar hakkında 

bilgi verilmektedir.  

            Basılmaya hazır eserleri ise şunlardır: 

 1.Orta doğudaki Zulümler (araştırma) 

 2.Kars’tan Selam Olsun Anadolu’ya (şiir) 

            “Kars’tan Selam Olsun Anadolu’ya” adlı şiir kitabında bu adı taşıyan bir şiiri olan 

âşık, katıldığı âşıklar yarışmasında da bu şiirini sunmuştur. 
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 6.2. Âşıkla İlgili Yapılan Çalışmalar 

İsmet Alpaslan’ın “Ağrı Üzerine Şiirler” adlı eserinde Serhatlı Lemin’in “Ağrı Dağı’nda” adlı 

şiirine yer verilmiştir. 

Bekir Karadeniz ve Orhan Bahçıvan’ın “Doğulu Halk Şairleri 2” adlı eserinde “Dağlar, 

Dünyada, Neydeyim, Var” adlı şiirlerine yer verilmiştir. 

Ali Gündüz’ün “Türk Şairleri Şiir Antolojisi” adlı eserinde “Birlik Olalım, Türkiye’m, 

Evladım, Yüreklere Sevgi ile Akalım, Kağızman’ın Bağları” adlı şiirlerine yer verilmiştir. 

Serhatlı Lemin’in eserlerinin bir kısmına Ölçek Gazetesi, Serhat Kültür Dergisi, Siyasal 

Birikim Gazetesi gibi gazete ve dergilerde yer verilmiştir. Kağızman Aras Gazetesi, 

Kağızman’ın Sesi Gazetesi, Kağızman Gözlem Gazetesi gibi yerel gazetelerde adından söz 

ettirmiştir. Kars Ölçek Gazetesi’nde “Arzuladım Seni” adlı şiir kitabının tamamı 2-3 aylık bir 

zaman diliminde yayımlanmıştır. 

 

                 6.3. Katıldığı Sempozyumlar 

İlk olarak “Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi” adlı sempozyuma katılmıştır. Burada yazdığı birkaç 

şiire yer verilmiştir. 

“Kars 2. Kent Kurultayı Kafkasya’da Ortak Geleceğimiz” adlı sempozyuma katılmış ve 

burada “Kağızman’ın Bağları” adlı şiirini sunmuştur. 

“Uluslar arası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri 

Sempozyumu” adlı sempozyumda da “Kağızman’ın Bağları” adlı şiirini sunmuştur. 

 

                  6.4. Katıldığı Yarışmalar 

3. Uluslar arası Murat Çobanoğlu Âşıklar Yarışması ve 4. Uluslar arası Murat Çobanoğlu 

Âşıklar Yarışması’na katılmış ve çeşitli ödüller kazanmıştır. 

Kars Türkü Bayramı’na katılmıştır. 

            Serhatlı Lemin, âşık tarzı şiir geleneğinin çok başarılı bir temsilcisidir. Yazdığı şiirlere 

bakıldığında ne kadar donanımlı bir âşık olduğu görülmektedir. Okumayı ve araştırmayı 

seven âşığın bu özelliğine şiirlerinde rastlamak mümkündür. Günümüzde âşık tarzında şiir 

söyleme eskiye oranla azalma göstermiştir. Buna rağmen Serhatlı Lemin gibi halk âşıklarının 

varlığı bu geleneğin yaşamasını sağlayacaktır. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
ARZULADIM SENİ 

Yine bahar vaktin seyran zamanın 

Arzuladım seni gelim mi dağlar 

Karların erimiş göllerin dolmuş 

Serin sularına dalım mı dağlar. 

 

Yeşil yamaçların bana bakıyor 

Bin bir çiçek açmış ne hoş kokuyor 

Sana olan sevdam beni yakıyor 

Gönlümü aşkına salım mı dağlar 

 

Güzel sırtlarında ceylanlar gezer 

Gezip dolaşırken etrafı süzer 

Ayrılık acısı bağrımı ezer 

Gelip de seninle kalım mı dağlar 

 

Serhatlı Lemin’im bu kadar yeter 

Bu ayrılık bana zulümden beter 

Bülbül de yârinden ayrılsa öter 

Deminden payımı alım mı dağlar. 

 

 

AKLIMI BAŞIMDAN ALDI 

Bağların altında bir güzel gördüm 

Aklımı başımdan aldı neydeyim 

Taramış zülfünü gerdana dökmüş 

Serimi sevdaya saldı neydeyim 

 

Seherde açılmış aşk yıldızıdır 

Söyler mi acaba kimin kızıdır 

Hurilerden güzel ama nazlıdır 

Gözlerim yüzünde kaldı neydeyim 

 

Sürme çekmiş sanki kaşla gözüne  

İyice baktım onun güzel yüzüne  

Pamuk çorap çekmiş narin dizine  

Vallahi aklımı çaldı neydeyim 

 

Serhatlı Lemin’e şirin gösteren 

Bütün güzelliği önüme seren 

Aşk ile gönlümde her gün yeşeren 

Gönlüm bu sevdaya daldı neydeyim. 
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TÜRKİYEM 

Türkiye’m deyip de hafife alma  

Gerçeği bırakıp hayale dalma 

Tarihi şanlıdır çok basit sanma  

Şehitler yurdudur güzel Türkiyem 

 

Demokrasi özgürlükle bulur can 

Oğuz’dur atası Mete Alparslan 

Samsun Gaziantep İstanbul Kars’tan 

Cennet misalidir canım Türkiyem 

 

Bağrında mert cesur yiğitler yaşar 

Mehmetçik dağları taşları aşar 

Tekbir sesleriyle göreve koşar 

Kudretim kuvvetim gücüm Türkiyem 

 

Serhatlı Lemin der düşünün bir an 

Yurdumun bir eşi bulunmaz inan, 

Dillere destandır tanıyor cihan 

Sevdalıyım sana aşkım Türkiyem 

 

 

 

KAĞIZMAN’IN BAĞLARI 

Arzuladım geldim seyran eyledim 

Ne de sefalıdır gezimli bağlar 

Hayran oldum sözlerimi söyledim 

Meyvesinden şerbet ezimli bağlar 

 

Sıra sıra kaysıları dizilmiş  

Dutları sallanıp pekmez ezilmiş 

Pestili yapılıp tele dizilmiş  

Kaysılı vişneli üzümlü bağlar 

 

Metibey Mırızo Uzun Elması 

Bozluğan Malaca armudun hası 

Ayvası cevizi cancur taması  

Basmacık kömesi düzümlü bağlar 

 

Serhatlı Lemin’im sözlerim bitmez 

Kağızman’ı seven terk edip gitmez 

Nasıl methetsem de az gelir yetmez  

Ezelden destanı yazımlı bağlar
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ÂŞIK SÜRMELİ ÇERKEZOĞLU HAYATI SANATI ESERLERİ 
Gülistan AYAZ∗∗∗∗ 

 Özet 
Bu çalışmamızda Kars yöresi âşıklarından Sürmeli Çerkezoğlu'ndan hareketle âşık 

geleneğinde var olan unsurların aşığımız tarafından sürdürüldüğünü ve âşıklık geleneğinde 

var olan mahlas almayı aşığımızın kendisinin aldığını ve bade içme olayını yaşamadığı halde 

kendi çabasıyla çalıp söylediği ve âşıklığın bir ilham kaynağı olduğunu bu aşığımızın 

hayatından ve yaratıcı icrasından öğrenmekteyiz. Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'ndan elde 

ettiğimiz bilgiler neticesinde Türk halk şiirindeki ortak konuları ele aldığı ve bu geleneğin 

sürdürücüsü olduğunu görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sürmeli Çerkezoğlu, Âşıklık geleneği, Bade içme 

1.Hayatı: 
 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu 1973 yılında Kars'ın Susuz ilçesinin Kayalık köyünde 

dünyaya gelmiştir. Büyük babası 93. Harbinden önce Sivas'tan göçmüş olup Kars'a 

yerleşmiştir. Dedesi İstiklal Savaşı'nın gazisidir. Babası Çerkezoğulları'ndan Haydar, annesi 

Uluman kızlarından Selvinazdır. Sürmeli Çerkezoğlu ailenin on iki çocuğundan onuncusudur. 

İlkokulu köyünde bitirmekle birlikte 5. Sınıfta girdiği sınavda Susuz Kazım Karabekir 

Öğretmen Lisesi'ni kazanır. Ortaokul ve lise öğrenimini bu okulda tamamlar. Üniversite 

sınavlarına hazırlanır ancak sınavı kazanamaz. Maddi durumlarının kötü olması sebebiyle 

tahsiline devam edemez. 

                                                           

∗Gülistan Ayaz, Kafkas Ünv. Fen-Edebiyat Faültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
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 Öğrenimini devam ettiremeyen âşık Sürmeli Çerkezoğlu on dokuz yaşında askerliğini 

tecil ettirip dört yıl İstanbul'da mobilya cilası üzerine çalışmıştır. Lise ikide okurken annesi 

Selvinaz Hanım, oğlunun izdivacı için ablasının kızı Mine Uksal'la tanışmasını ister. Âşık 

Sürmeli Çerkezoğlu Mine'yi görme amacıyla teyzesine gittiğinde Mine’nin İstanbul'a abisini 

görmeye gittiğini öğrenir.  

Lise öğrenimi bittikten sonra İstanbul'a Mine Uksal'ı görmeye gider. Mine Uksal'la 

tanışınca ilk görüşte Mine Uksal'a âşık olur. Ve Mine Uksal da Sürmeli Çerkezoğlu'nu sever. 

Birbirleriyle tanışma görüşme derken aralarındaki sevgi bağı kuvvetlenir. Altı ay boyunca 

birbirlerini tanımış ve geleceğe dair planlar kurmuşlardır; fakat çevrede olumsuz düşünen ve 

onları ayırmak isteyen kişiler tarafından Sürmeli Çerkezoğlu hakkında dedikodular yapılır ve 

bunun üzerine Mine Uksal âşık Sürmeli Çerkezoğlu'ndan ayrılmak ister . Sürmeli'yi Uksal'ın 

gözünde karartmayı başarmışlardır. Sevdiğinin kendisinden ayrılmak istemesi Sürmeli 

Çerkezoğlu'nun dünyasını karartır. O günden sonra Sürmeli Çerkezoğlu içine kapanık bir 

çocuk olur sevdiği kızdan ayrılınca ayrılık acısı yüreğine işler. Bu onu âşıklığa hazırlayan ilk 

etmendir ve bu ayrılığı şiirlerine yansıtır ve onun ilk şiirini oluşturmasına zemin hazırlar ; 

Ne olur kimse yanıma gelmesin  

Bir hata ederim kırarım seni  

İstemem derdimi kimse bilmesin  

Bir hata ederim kırarım seni 

 

Dünya güzelmiş benim neyime 

Karşılık görmedim temiz sevgime 

En sonunda hasret kaldım gülüme  

Bir hata ederim kırarım seni 

Sevdiğinden bu şekilde ayrılış onun ilk şiirlerini kaleme almasını ve âşıklığa adım 

atmasını sağlamıştır. İnsanlardan uzaklaşmak isteyen âşık Sürmeli Çerkezoğlu başkalarını 

kırmama adına ilk şiirini kaleme almıştır. 
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Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun çocukken çevresinde sazla uğraşan kişilerin çaldıkları 

türkülere meyli olup ilerde onlar gibi çalıp söylemeyi hayal edip müzisyen olmak istiyordu. 

Eğitimini sürdüremediği için bu hayalini gerçekleştirememiştir. On sekiz on dokuz yaşlarında 

iken İstanbul'da kaldığı yıllarda hafta sonu ünlü müzisyen Arif Sağ'ın kursuna gidip bağlama 

dersi alırdı; fakat çevresindekilerin olumsuz telkinleri neticesinde kurstaki eğitimini yarıda 

bırakmıştır. O yoksul büyüyen bir ailenin çocuğuydu. Eğer okumuş olsaydı daha iyi yerlere 

gelebilecekti. Bugün istediği müzisyenliği yapabilecekti. O dönemde âşıklık revaçta olan bir 

meslekti Günümüzde âşıklığın yerini farklı tür meslek dalları aldığı için âşıklık geleneği eski 

önemini yitirir oldu. Bu sebeple günümüzde âşıklık geleneği rağbet görmediği için âşık 

Sürmeli Çerkezoğlu bu ilgi alanını mesleki olarak sürdürememiştir. Fakat çevresi tarafından 

âşık olarak benimsenmiştir. 1960'lı yıllarda çeşitli âşık toplantılarına katıldığı için âşık 

düğünlerinde çalıp söylediği için günümüzde âşıklığı temsil edecek bir isim olmuştur. Zaman 

ve mekan değişimi neticesinde âşıklığı mesleki olarak sürdüremeyip hayvan pazarlamacılığı 

mesleği ile meşgul olmuştur. Sürmeli Çerkezoğlu sevdiğinden ayrıldıktan sonar şiir yazma 

yeteneği olgunluk seviyesine ulaşır. 16.10.2008 tarihinde annesi Selvinaz'ı kaybeden 

âşığımızın en son şiirini icra etmesini sağlar. Ve en son yazdığı şiir olarak da bu yalnızlığını; 

Bir zamanlar anam vardı       

Her mevsim bana bahardı            

Bu zalim gurbet ayırdı       

Anasızlık ne zor imiş 

Anan varsa tadın vardır   

Her türlü muradın vardır  

Yoksa bu dünya dardır  

Anasızlık ne zor imiş 

 

2.Sanatı 
 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu küçük yaşta iyi bir kulağa sahip olup müzik melodilerini iyi 

kavrayıp bir çırpıda  sazının teline yansıtabiliyordu. On iki yaşlarında iken saz çalan abisini 

model alıp onun gibi çalmaya heveslenirdi.  O dönemde âşıklık önemini koruduğu için 
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dönemin ünlü âşıklarından M. Çobanoğlu'ndan ders almak amacıyla babasından izin alırdı; 

fakat babası önceliğinin öğrenimi olduğunu ve üniversiteyi kazanıp memur olmasını 

istiyordu. Bu sebeple âşık Sürmeli Çerkezoğlu bir çırak olarak yetişmeyip kendi çabasıyla 

çalıp söylemeye başladı. O dönemde köye gelen âşık toplantılarına katılıp ünlü âşıklarla 

birlikte çalıp söylerdi. Asıl ilham kaynağı onu yazmaya teşvik eden ayrıldığı kız olan Mine 

Uksal'dı. O dönemlerde genellikle duygusal şiirler kaleme alırdı. Bunlardan biri; 

Yine günlerden bir seher vakti 

Ne karalıymış bu garibin bahtı 

Kavuşmaktır sana yemini ahdı 

Seher vakti sevdiyimden ayırdı beni 

 

Seher vakti hüzün doluyor içim 

Sebebi senden ayrılmak olduğu için 

Karbeyaz oldu simsiyah saçı 

Seher vakti sevdiyimden ayırdın beni 

Gördüğümüz gibi âşık Sürmeli Çerkezoğlu bir seher vakti sevdiğinden ayrıldığı günkü     

ruh haletini şiirine aksettirmiştir. 

Âşıklık geleneğindeki rüya görme ve bade içme olayı âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun 

başından geçmemiştir. Âşıklık kişisel çabasının ürünüdür. Sürmeli Çerkezoğlu usta çırak 

ilişkisi içerisinde yetişmemiştir. Saz çalmayı kişisel çabasıyla öğrenmiştir. Bu nedenle bir 

ustası da olmamıştır çırak da yetiştirmemiştir. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu en büyük arzusunu şöyle dile getirir: "Ben bir çok şeyden 

mahrum olarak büyüdüm. Bu sebeple isteklerimi gerçekleştiremedim. Aynı durumu 

çocuklarımın yaşamasını istemem. Onların okuyup istedikleri mesleğe ulaşması adına 

elimden geleni yapacağım" der. Eşi Meltem'den olan iki kız çocuğunu en iyi olanaklarda 

yetiştireceğini ve onlara her türlü olanakları sağlayacağını dile getirir. 
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3.Mahlas Alması 
 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu mahlas olarak ya ismini ya da soyadını kullanmıştır. Sürmeli 

Çerkezoğlu'nun eski soyadı "Urkunç"tur. Bu soyadının çevresi tarafından anlaşılmaması 

sebebiyle bu soyadı mahlas olarak kullanmaz. Soyadlarının anlaşılmaması sebebiyle 

soyadlarını Çerkezoğlu olarak değiştirirler. Sürmeli Çerkezoğlu mahlas olarak da kendi ismi 

"Sürmeli"yi kullanmıştır. Bu mahlası farklı ve ilgi çekici bulması sebebiyle kullanmıştır. 

4.Edebi ve Fikri Yönü 
 

Bu bölümde önce Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun şiirlerindeki vezin ve kafiye 

hususlarını kelime kullanmadaki gücünü ele alacak daha sonra aşk, fanilik gibi konulardaki 

düşüncelerine yer vereceğiz. 

5. Şiirlerinin Teknik Yapısı 
 5.1. Vezin 

21. yüzyılın amatör âşıklarından olan âşık Sürmeli Çerkezoğlu, şiirlerinin hepsini hece 

vezni ile yazmıştır. Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun hece vezni ile kaleme aldığı şiirlerinde 

genellikle hasret konulu şiirlere yer vermiştir. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu en çok on bir heceli şiirler söylemiştir. Bunu sekiz heceli 

şiirler takip eder. Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nda on bir heceli şiirlerindeki duraklar sağlamdır. 

Bu şiirlerde 6+5 ve 4+4+3 durakları kullanılmış olup sekiz heceli şiirlerinde ise duraklarının 

sağlam kullanılmamış olduğunu görmekteyiz.4+4'lü durakların bazı şiirlerinin mısralarına 

uymakla birlikte diğer mısralara uymadığını görmekteyiz. nam adlı şiirine bakacak olursak;   

Bir zamanlar anam vardı                                                                                      

Her mevsim bana bahardı 

Bu zalim gurbet ayırdı  

Anasızlık ne zor imiş 
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Gördüğümüz gibi bu şiirde 4+4, 5+3 yâ da 3+3+2 duraklarının hiçbirine uyum 

sağlamadığını çeşitli bozuklukların olduğunu görmekteyiz. 

5.2. Kafiye 

Türk halk şairleri genellikle yarım kafiyeyi kullanmışlardır. Âşık Sürmeli 

Çerkezoğlu'nun şiirlerinde de aynı özellik vardır. Mesela; 

Düşündüm taşındım bulunmaz çare  

İçimde kanıyor eylemez yare  

Çektiğim çileler banamı niye  

Çileler içinde yoğurdun beni 

 

dörtlüğünde görülen "yarım kefiyeler" şiirin tamamına hâkimdir. Fakat birçok şiirinde; 

Ana varsa tadm vardır  

Her türlü muradın vardır  

Yoksa geniş dünya dardır  

Anasızlık ne zor imiş.  

dörtlüğündeki gibi tam kafiyelere ve:  

Yaşamak zorunda dayanmak lazım 

Ne kara yazılmış alın yazım 

Derdimi anlamaz kederli sazım 

Namert zalimden yâd elden beter 

Örneğindeki gibi "zengin kafiye"lere de rastlanır. Biz burada sadece üç örnek verdik. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu vezin ve kafiye hususunda zor beğenen bir Âşık değildir. Ona göre 

kafiyelerin yarım olması veya zengin olması pek mühim değildir önemli olan derin ahengi 

yaratan içimizdeki coşan ruhtur. 
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Âşık Sürmeli Çerkezoğlunun dili sadedir. Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun şiirleri 

genellikle 3-4 dörtlükten oluşur. İlk dörtlüğün kafiyeniliş sistemi bazı şiirlerinde değişiktir. 

Diğer dörtlüklerde ilk üç mısra kendi arasında kafîyelenmiştir. İlk dörtlük bazen 

(abcb)şeklinde kafiyelenmiştir. 

Askerlik başıma duman misali        

Çöktü kalkmaz kime diyeyim             

Yol vermez ıssız ova dağ bana  

Sevdiğim bir anlık sana geleyim. 

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz üzere ilk kıtanın kafiyeleniş sisteminde farklılık 

olmakla birlikte diğer kıtanın öyle olmadığım görmekteyiz;  

Garip garip gezdim bilge kışlada  

Selam olsun sevdiyim arkadaşlara  

Boğulup kaldım gözyaşlarıma  

Gözyaşlarım akmaz kurudu anacan 

Gördüğümüz gibi diğer kıtalarda ilk üç mısra kendi arasında kafiyelenmiştir. Âşık 

Sürmeli Çerkezoğlu'nun bazı şiirlerinde ilk dörtlük aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi 

(abab)düzeninde kafiyelenmiştir. 

Kadir mevlam senden bir dileğim var  

Dünyada yüzümü güldür yarabbi  

Çektiğim ızdırap ömrüme yeter  

Dünyada yüzümü güldür yarabbi 

 

Beni görüp gül yüzünü çevirme 

Uzak durma el değilim sevdiyim 

Esip esip rüzgârında devirme  
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Dayanacak dal değilim sevdiyim. 

 

5.3. Dil ve Üslûp  

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu şiirlerini genellikle hecenin 8'li 11 'li kalıplarıyla 

söylemiştir. Anlatmak istediği düşünceyi çok rahat bir şekilde dile getirmiştir. Bu hususla 

şiirlerini teknik açıdan değerlendirdiğimizde herhangi bir zorlamaya düşmediğini 

görmekteyiz. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu asıl söylemek istediğini son dörtlüğe saklar. Türk halk 

şiirinde de yaygın olarak kullanılan bu usûlü Sürmeli de kullanmakta olduğu için bu geleneği 

devam ettiren aşıklardan olmuştur. 

Sürmeli Çerkezoğlu’nun aynı kelimeleri, hatta cümleleri her kıtanın sonunda tekrar 

kullandığını, ufak kelime değişiklikleriyle beraber bunu yaparken okuyucuyu sıkmayıp 

üslûbuna  ahenk kattığını görmekteyiz; 

Silahı elinde nöbet başında 

Vatanı bekleyen evladım hani  

Zalimler elinden şehit edildi 

Vatanı bekleyen evladım hani 

 

Sevdiğinden ayrı gurbet elinde  

Şehit oldu yavrum Allah yolunda  

Sorarsan yaşım yirmi yaşında  

Vatanı bekleyen evladım hani. 

Pek çok aşığın şiirinde gördüğümüz ses hadiselerindeki ses düşmesi olayını Âşık 

Sürmeli Çerkezoğlu'nda da görmekteyiz. Söz gelişi "ne eyledin"derken aşığımız "neyledin" 

diye kaleme almıştır. Zor imiş meğer adlı şiirinde bu hadiseyi görmekteyiz. 
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Âşık Sürmeli Çerkezoğlu bir köy aşığıdır. Her ne kadar köyünden ayrılıp gurbete 

çıktığı olmuşsa da ömrünün çoğunu köyünde geçirmiştir. Şiirlerinde yabancı kelimeler 

neredeyse hiç yoktur. Genellikle mahalli kelimeler kullanmıştır. 

Bunun yanında Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun bir özelliği de ağız özelliklerine bağlı 

kalmasıdır. Yörenin ağzında "ğ"nin "y"şeklinde kullanımın olduğunu ve bunun aşığımızın 

şiirine de yansıdığını görmekteyiz. Örnek verecek olursak "meğer" kelimesini aşığımız 

"meyer" şeklinde kullanmıştır. Aynı şekilde "sevdiğim" kelimesini "sevdiyim" diye dile 

getirmiştir. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu sevdiğim şiirinde şimdiki zamanı kullanırken yöresel ağız 

özelliğini görmekteyiz. Şiirinin ilk kıtasında; 

Kadir Mevlam nasıl dendi böyle  

Gidersen sevdiyim selamım söyle 

Bir zaman yanıydım ben döndüm ele  

Selamımı alırsan durma sevdiyim. 

Gördüğümüz gibi yanıydım derken "yanıyordum"u kastedmek istemiştir. Ayrıca bunu 

bilelim ki Âşık Sürmeli Çerkezoğlu bütün şiirlerinde aynı tarzda davranmamış genellikle 

sözlerin asıl şeklini kullanmıştır. 

 

5.4. Şiirlerindeki Konular 

Halk şairleri halkın duygularına, düşüncelerine inançlarına dünya görüşlerine 

dertlerine isteklerine bunalımlarına kısacası bütün ferdi ve içtimai neşelerine tercüman olan 

kişilerdir. Sözleri etkileyici olup aynı zamanda gerçeği ve doğruyu yansıtır. 

Türk Halk şiirinde işlenen konular ortaktır. Bir başka deyişle bir aşığın şiirinde yer 

verdiği konuya bir başka zaman ve bir başka yörede herhangi bir âşık da yer verir. Âşık 

Sürmeli Çerkezoğlu bu ortak konulara yer vermekle ortak geleneği sürdürmüştür. 

Sürmeli Çerkezoğlu’nun hisleri kuvvetli olup, hayatın manasını anlamış, cemiyetin 

bozukluğunu görmüş biri olarak olgun kişiliğinin getirdiği ıstırapları şiirinde yansıttığını 
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görmekteyiz. O bir lirik âşıktır. Genellikle pek çok âşıkta rastladığımız başta aşk, gurbet, 

fanilik olmak üzere dert, şikayet, dilek konularındaki şiirleri Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nda da 

görmekteyiz. 

Türk Halk Şiiri'nde işlenmiş konuların başında aşk gelir. Aşk konusu insanlık tarihi 

kadar eski bir konudur. Bir başka deyişle aşk insanla beraber vücut bulmuştur. Âşık hep 

sevgiliye kavuşma ümidiyle yüreğini coşturup durmuştur. Tabi burada sözünü ettiğimiz aşk 

maddi yani beşeri aşktır. 

Hangi devirde olursa olsun kimler arasında geçerse geçsin aşkta ortak olan nokta 

sevgilinin en güzel olması ve devamlı kendini âşıklardan esirgemesidir. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlunun da maksadı sevgilisi ile vuslata ermesidir. Bu konuda 

şiirine bakacak olursak; 

Sürmeli yanarım fani dünyada  

Yârimi görürüm her gün rüyada  

Bütün kavuşmamız şimdi sırada 

Ağlama gözlerim yârim gelecek 

Burada "Yârim Gelecek" adlı şiirinde son kıtasında asıl maksadını bildirip büyük 

ümitlerle şiirlerini kaleme aldığını görmekteyiz. Âşık Sürmeli Çerkezoğlu sevdiği kıza karşı 

bir güven eksikliği sezdiğini ve de zamanın onu haklı çıkardığını ,sevdiği Mine Uksal'ın gün 

gelip kendisini terk ettiğini görmekteyiz. 

Gökte uçan kuşa seni söyledim  

Yerde karıncaya haber eyledim  

Ben o zalim yâre çok güvenirdim  

Selamı alırsan durma sevdiyim 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nda tabiat konulu şiirler ön planda olmasa da bazı şiirlerinde 

tabiat unsuru olan kuşları sırdaş olarak görüp derdini paylaştığını görmekteyiz. Türk Halk 

şiirinde de bu özelliğin çokça kullanıldığını sevgilinin haberi kuşlarla sevgiliye ulaştırdığını 

ya da "sabah esen yel"e postacı görevini üstlendirmiştir. 
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Sürmeli Çerkezoğlu'nun didaktik yönlü şiirleri yoktur. Lirik bir âşığımızdır. İçinde 

birçok şeyi yaşayıp içinde çözen bir âşıktır. Şiirlerinin büyük bir bölümü sevgi konulu 

şiirlerdir. Askerlik yıllarında anasına ve memlekete duyduğu hasretini; 

 

Askerlik başıma duman misali  

Çöktü kalkmaz kime diyeyim  

Yol vermez ıssız ada dağ bana  

Sevdiyim bir anlık sana geleyim. 

Aşığımızın en büyük ilham kaynağı sevgilisidir. O şiirlerini doğaçlama şeklinde 

kaleme alır. Gördüğü her güzelliği şiirlerine yansıtmayı bilmiştir. Aşığın gönlü her zaman 

gençtir. Gönlünde coşkun bir lirizm hâkimdir. 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu âşıklığın eski saygınlığını korumadığından ve toplumun 

ilgisizliğinden dert yanmaktadır. Ve günümüz âşıklarının çalıp çırpma eserler kaleme 

aldıklarından şikayet etmekte ve ona göre âşıkların yaratıcı olması gerektiğini düşünmektedir. 

 

6.Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

Âşık Sürmeli Çerkezoğlu'nun yayınladığı herhangi bir eseri yoktur. Üzerinde herhangi 

bir çalışma da yapılmamıştır. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
SEVDİYİM 

Kadir rnevlam nasıl dendidi böyle  

Gidersen sevdiyim selamım söyle  

Bir zaman yanıydım ben döndüm ele  

Selamım alırsan durma sevdiyim 

 

Seven gönül unutmaz asla gülünü  

Yedin bitirdin zalim bu genç ömrümü  

Çok bekledim gelmez oldu ölümü  

Selamım alırsan durma sevdiyim 

 

Hasretin bağrımda açtı bir yara  

Sensiz ben düşmüşüm çıkmaz bir dara  

Mevlam yazmış gülüm senide bana  

Selamım alırsan durma sevdiyim 

 

Beni öldüren o güzel gözlerin  

Hergün çıkıp yollarını gözlerim  

Yine doldu ağlar dertli gözlerim  

Selamım alırsan durma sevdiyim 

 

Sürmeli unutmaz ölene kadar  
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Beklerim yolunu ölene kadar  

Gönlüm mutluluğu bulana kadar  

Selamım alırsan durma sevdiyim 

 

ÖZ GEÇMİŞİMDE 

Günlerim geçiyor yine hüzünle  

Acımı paylaştım dertli sazımla  

Verdiyi badeyi içtim elimle  

Perişan oldum ben öz geçmişimle 

 

İnsan mazisini gülerek anar  

Kendini güzel bir rüyada sanar  

Benimse bu kalbim durmadan kanar  

Tarumar olmuşum öz geçmişimde 

 

Çalıştım mutlu bir hayatım olsun  

Etrafım renk renk güllerle dolsun  

Benimde sıcak bir yuvam olsun  

Paramparça oldum öz geçmişimde 

 

Başıma gelenler bezdirdi beni  

Beni mecnun etti saçının teli  

Canımdan çok sevdim vefasız seni  
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Hayatım zehir ettin öz geçmişimde 

 

Şimdi hatırlamak istemem seni  

Mecnun ettin saldın çöllere beni  

Artık üzülme boş ver dertli SÜRMELİ  

Gülmeyi bilmedim öz geçmişimde 

 

ANACAN  

Askerlik başıma duman misali  

Çöktü kalkmaz kime diyeyim  

Yol vermez ıssız ova dağ bana  

Sevdiyim bir anlık sana geleyim 

 

Dertlerim yazmakla bitmez anacan  

Bilmiyorum ne zaman bende gülecem  

Nasip olsa teskeremi alacam  

Hayalin gözümden gitmez anacan 

 

Garip garip gezdim bilge kışlada  

Selam olsun sevdiyim arkadaşlara  

Boğulup kaldım gözyaşlarıma  

Gözyaşlarım kurudu akmaz anacan 
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Yazsam derdimi kim dinleyecek  

Bu garip halimi kimler görecek  

Belki garip SÜRMELİ burada ölecek  

Hasretin içimi yaktı anacan 

 

Uykusuz huzursuz düşünce ile  

Sizleri görmek umudu ile  

İnşallah hergün teskere ile  

Sizlere dönecem anacan 

 

Sürmeli yem kavuştursun Allahım beni  

Çok özledim güzel anam artık sizleri  

Dertli çiledir asker sözleri  

Ölmeden sizleri görem anacan 

 

GELİRİM 

Sevdiyim hasretin deldi bağrımı  

Hasretinden unuttum bütün ağrımı  

Sakın ağlatmayın güzel yarimi  

Isız ovaları aşar gelirim 

 

Sevdiyim haberin gelmiyor niye  

Bülbüldüm hasret koydular güle  
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Benim için ağlama askerdir diye  

Kimseyi dinlemez koşar gelirim 

 

Ne telefon gelir ne mektup bana  

Ağlama benim için dönerim sana  

Sevdiyin asker diye baksalar sana  

Esas duruşumu bozar gelirim 

 

Güzel yarimi ağlatmayın sakın  

Birde gelin benim halime bakın  

İzinim yoksa firarım yakın  

Dağları dinlemez yine gelirim 

 

Silahım elimde nöbet başında  

Sorarsan sevdiyim on beş yaşında  

Duyarsam başkası vardır peşinde  

Yırtarım dağları aşar gelirim 

 

Gülümü ağlatmayın küserim size  

Nasipse gelirim gelecek yaza  

Hasretin ölümden acıydı bana  

Ölmez sağ kalırsam yine gelirim 
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Dağ başında her an ölüme karşı  

Durmadan akıyor gözümün yaşı  

Sürmeliyim beni temmuza karşı  

Bekleyin inşallah sağlam gelirim 

 

EVLADIM HANİ 

Silahı elinde nöbet başında  

Vatanı bekliyor evladım benim  

Zalimler elinde şehit edildi  

Vatanı bekleyen evladım hani 

 

Sevdiyinden ayrı gurbet elinde  

Şehit oldu yavrum Allah yolunda  

Sorarsan yaşını yirmi yaşında  

Vatanı bekleyen evladım hani 

 

Seni vuranların kırılsın eli  

Bu dünyada görmesin iki gözleri  

Ölüm haberin yıktı yavrum bizleri  

Vatanı bekleyen evladım hani 

 

Çerkezoğlu derki alnımız aktır  

Tekin yardımcısı tek Allahtır  
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Ağlamayın ana yavrun şehittir  

Vatanı bekleyen evladım hani 

 

SILA VE SEVGİ ÖZLEMİ 

Oturup düşündüm yalnız başıma  

Çare bulunmadı gözüm yaşına  

Kurban olam toprağına taşına  

Vatan dedikleri ne güzel şeymiş 

 

Geçen günlerim aklıma geldi  

Yine dertli gözlerim bir anda doldu  

Açmadan güllerim saranp soldu  

Sıla dedikleri ne güzel şeymiş 

 

Çerkezoğlu derki ayrı kalınca  

O güzel günleri hatırlayınca  

Hele birde sevdiyinden ayrı kalınca  

Sevipte ayrılmak çok acı şeymiş 

 

AYIRDIN BENİ 

Yine günlerden bir seher vakti  

Ne karaymış bu garibin bahtı  

Kavuşmaktır sana yemini ahtı  
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Seher vakti sevdiyimden ayırdın beni 

 

Seher vakti hüzün doluyor içim  

Sebebi senden ayrılmak olduğu için  

Karbeyaz oldu simsiyah saçım  

Seher vakti sevdiyimden ayırdın beni 

 

Seher vakti güneş bir başka doğar  

Sürmeli oturmuş yine hayale dalar  

Aradığı mutluluğu beklide bular  

Seher vakti sevdiyimden ayırdın beni 

 

YARABBİ 

Kadir mevlam senden bir dileyim var  

Dünyada yüzümü güldür yarabbi  

Çektiğim ızdırap ömrüme zarar  

Dünyada yüzümü güldür yarabbi 

 

Geniş dünya dert yükünü çekerim  

Gece gündüz yollarını beklerim  

Ben dertliyim dertlilerden beterim  

Yavrumun yüzünü göster yarabbi 
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Açılmış gülleri yeşermiş bağlar  

Aramızda engel o sıra dağlar  

Yavrusunu yitirmiş bir garip ağlar  

Ağlayan yüzümü güldür yarabbi 

 

Yeter Çerkezoğlu derine dalma  

Bağmıda yetişti dört güzel elma  

Azrail canımı al yavruma gelme  

Dünyada yüzümü güldür yarabbi 

 

SEVDİYİM 

Beni görüp gül yüzünü çevirme  

Uzak durma el değilim sevdiyim  

Esip esip rüzgarınla devirme  

Dayanacak dal değilim sevdiyim 

 

Canım kurban senden gelen her şeye  

Çoktan girdim dünya adlı kafese  

Dikenim var batıyorum herkese  

Koklanacak gül değilim sevdiyim 

 

Bahar vakti dağ başları kar duman  

Hangi mevsim savrulacak bu harman  
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Gelip geçip üzerimden her zaman  

Yürünecek yol değilim sevdiyim 

 

AĞLARIM 

Şu zalim dünyada bende gülmedim  

Kaderimin çilesine ağlarım  

Mutluluk nasıl şey inan bilmedim  

Kaderimin çilesine ağlarım 

 

Gözlerimden kanlı yaşlar döküldü  

Sevdiklerim etrafımdan çekildi  

Gencecik yaşımda belim büküldü  

Kaderimin çilesine ağlarım 

 

Çerkezoğlu derki nasıl güleyim  

Kavuştur yarabbi kölen olayım  

Bu hattan bende bir zevk alayım  

Kaderimin çilesine ağlarım 

 

YEDİBENİ 

Etim gitti kemik kaldı  

Bir lıayırsız yedi beni  

Çekilmeyen çile oldu  
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Bir hayırsız yedi beni 

 

İçin için yanar isim 

Yol üstünde pınar idim  

Çürümeyen çınar idim  

Bir hayırsız yedi beni 

 

Zalim beni güldürmedi  

Süründürdü öldürmedi  

Bu halime aldırmadı  

Bir hayırsız yedi beni 

 

OLUR 

Güvenme sevdiyim güzelliğine  

Seninde saçların tarumar olur  

Aldanma tarihin pembe yüzüne  

Hayatın bir uzun intizar olur 

 

Sevdiyim seninde geçen zamanın  

Ne güzelliğin kalır ne hüsnü hanın  

Böyledir ateti kahbe dünyanın  

Ahret belirsiz bir mezar olur 
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BU ŞEYDA 

Sevgi insanlara bir hediyedir  

Karşılık olmadan bitmez çiledir  

Bülbülün figanı nazlı gül eder  

Beni dertten derde saldı bu sevda 

 

Seversen sevdiyim inanma ele  

Aşkın kelepçesi vuruldu bele  

Ölürsem sevdiyim mezara gelme  

Beni dertten derde saldı bu sevda 

 

Hatim boyunca çile çektim  

Ben ağlarken elalemi güldürdü  

Bu garip aşığı alem yandırdı  

Beni dertten derde saldı bu sevda 

 

Sürmeli'yem yandım aşk ataşına  

Yıllardır gezdirdi beni peşinde  

Kurban senin kara kaşına  

Beni dertten derde saldı bu sevda 

 

 

 



                                                        

572 
 

ZORİMİŞ MEYER 

Yine hüzünlendim akşam vaktidir  

Görüşelim ayrılık vaktidir  

Garip sürmelinin buda bahtıdır  

Ayrılık ölümden zorimiş meyer 

 

Gözlerim doldu boşalmak ister  

Sevdiyim benimle ayrılmak ister  

Almış çantasını gurbete gider  

Ayrılık ölümden zorimiş meyer 

 

Yalvardım Allah'a dönsün o geri  

Kalbimin üstünde canımın yeri  

Hala saklıyorum verdiği gülü  

Ayrılık ölümden zorimiş meyer 

 

Sürmeliyem derki nettim neyledim  

Diyarı gurbette gönül eyledim  

Uçan kuşa sevdiyimi söyledim  

Ayrılık ölümden zorimiş meyer 
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ÂŞIK ŞENOL MURATOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                                                                Nermin ÇOBAN* 

            Özet 
    Bu makalede Karslı Âşık Şenol Muratoğlu’nun hayatı, sanatı ve şiirlerine yer veril-

miştir. Âşığın âşık kolları ve geleneğin geleceği ile ilgili görüşleri de çalışmamızda yer al-

maktadır. Bunun yanında çalışmada âşığın âşıklık geleneği içerisinde ki yeri, üslubunun 

özellikleri ve şiirleri incelenerek örnekler verilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Âşık Şenol Muratoğlu                                      

1. Hayatı 
 

 Şenay Yıldız 20 Eylül 1961 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinin şirin bir köyü olan 

berrak kaynak, sularıyla, yeşil ağaçları ve hayvancılığa elverişli olan Kalaca dağıyla ünlü 

Karahan köyünde doğmuştur. Babası Hacı Murat Yıldız, annesi Kudret Hanımdır. Şenay 

Yıldız beş erkek kardeşten üçüncü sırada olanıdır. İlköğrenimi Karahan köyünde bitirdikten 

sonra ortaöğrenimini tamamlamak üzere doğuda Anı Harabeleriyle, Kars kalesiyle meşhur 

olan Doğu Kars Merkez Ortaokulunda ortaöğrenimine başlamıştır. Liseyi Kars Cumhuriyet 

Lisesinde okumuştur. 

Askerliğini 1978 yılında Eğridir Dağ Komanda okulunda çıraklık dönemini 

geçirmiştir. Usta birliğini Kıbrıs Beş Parmak Dağlarında geçirmiştir. Gülsen Yıldız hanımla 

evli ve üç çocuk babasıdır. Eşiyle lise çağlarında Kars Cumhuriyet Lisesi’nde okuduğu 

dönemlerde tanışmıştır. Âşık olup evlenmiştir. Eşine âşık olduktan sonra şiirlere olan eğilimi 

biraz daha artmış ve bu durumdan etkilenerek sanatını daha da ilerletmiştir. 

                                                           
*Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü  4. Sınıf Öğrencisi 
rezancoban@hotmail.com 
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Âşıklığın yanında Halk Eğitim Merkezi’nde âşıklık dalında usta öğretici olarak âşık 

yetiştirmiştir ve hala yetiştirmektedir. 

           İzmir’de yaşamaktadır ve geçimini devlet memurluğu yaparak sağlamaktadır. 

2. Sanatı 
 

           Âşık Şenol Muratoğlu’nun âşıklığa başlamasında en büyük etken babasının ünlü ve 

köklü bir âşık olması, çeşitli âşıklar yetiştirmesi, bunun yanında abisi Günay Yıldız’ın âşık 

olması âşıklığa başlamasında ve bu konuda feyiz almasında büyük bir sebeptir. Ama bunun 

yanında kendisinin de çocukluğundan beri bu sanata büyük yatkınlığı bulunmaktadır. 

           Âşıklık geleneğinde rüya motifinin oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Âşık Şenol 

Muratoğlu da rüyalarında âşıklığın etkisinde kalmıştır ve rüyadan uyanıp şiir yazdığı 

durumlar oldukça çoktur. Ancak bu rüyalarından bize bahsetmemektir. 

           Bunun yanında Âşık Şenol Muratoğlu’nun geleneğinde usta-çırak ilişkisi de 

bulunmaktadır. Ortaokul ve lise çağlarında babasının Çobanoğlu gazinosunda oluşu nedeniyle 

Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, İslam Erdener, Rüstem Alyansoğlu ve bunlar gibi önemli 

âşıklarla arasında usta-çırak ilişkisi olmuştur. 

            Âşık Şenol Muratoğlu saz çalmayı babasından öğrenmiştir. Hem saz çalar hem de şiir 

yazar. Kültür Bakanlığında Halk ozanı ve şair dalında kayıtlı kimliği bulunmaktadır: 

           “Âşıklık geleneğinde olmazsa olmazlardan biri sazdır. Sanatın icrasında sazın önemini 

bir örnekle vermek gerekirse şöyle denilebilir: Saz çalmayan âşık meyvesiz ağaca benzer.” 

Kalem şairlerine karşı tutumunda onlara saygı duyan Âşık Şenol Muratoğlu; ”Onları 

da severim onlar o şekilde sanatlarını icra ediyorlar.”diye belirtmektedir. 

           Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal gibi ozanlara büyük ozan gözüyle 

bakar. Onların eserlerini okuyup etkilenmektedir. Bunun yanında bu ozanlar hakkında şöyle 

bir ifade kullanmaktadır: “Örneğin Yunus Emre’den ilahi anlamda şiirler edinmek bunu 

sanatıma dönüştürürken kendimden bir şeyler katarak insanlara anlatabilmek bir âşıkta olması 

gereken en önemli şeydir.” 
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3. Mahlası 
 

           Mahlas, Türk saz şiirinde ve âşıklık geleneğinde âşıkların asıl adları yerine 

kullandıkları takma adlarına verilen addır.  Zamanla âşıkların ilk adları unutulmuş ve 

mahlaslarıyla anılır olmuşlardır. Âşıklık geleneğinde, âşıkların mahlas almaları çok çeşitli 

şekillerde olabilmektedir. Araştırıcılarca genel kabul gören üç önemli yol şunlardır: 

 a) Şeyh veya pir elinden içilen badeden sonra, şeyh veya pirin, âşık namzedine 

mahlasını söylemesi: (Çıldırlı Âşık Şenlik, Âşık Sümmani, Âşık Müdâmi) 

 b) Üstatlar,  imamlar ve tarikat şeyhleri vasıtasıyla mahlas alma: (ÂşıkBurhani’nin 

mahlasını ustası Bayburtlu Hicrani, Âşık İhsani’nin mahlasını Avlarlı Şeyh Muhammed Lütfi 

vermiştir. vb.) 

 c) Âşıkların, kendi mahlaslarını kendilerinin seçmesi: Âşıklar genellikle ad ve 

soyadlarını, seyrek olarak da hoşlarına giden kendileriyle özdeşleştirdikleri bir sıfatı mahlas 

olarak seçmektedir. Bu sıfatlar çoğu zaman nispet î’siyle kullanılmaktadır: (Âşık  Mehmet, 

Âşık Gülhani, Âşık Şeref Taşlıova, Âşık Çobanoğlu, Âşık Veysel) (Ayva,2005:25) 

           Şenay Yıldız mahlasını kendisi seçen âşıklardandır. Mahlası Âşık Şenol 

Muratoğlu’dur. Mahlası hakkında şu bilgileri vermektedir: 

           “Mahlasım Âşık Şenol Muratoğlu’dur. Babamın adı Murat’tır. Babam köklü ve bilgili 

bir âşıktır. Mahlasımı seçerken bunu göz ardı edemezdim. Bunun için babamın adını 

kullandım. Âşıklık geleneğinde mahlas almanın önemli bir yeri vardır. Âşıklar gelenekten 

gelme bir durum olarak mahlas kullanırlar. Bu mahlası seçerken de kendilerine ve ustalarına 

yakışan mahlası seçmekte özgürdür.” 

 

4. Şiirleri 
 

 Âşık Şenol Muratoğlu şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Her şiirinin içeriğiyle bir 

bütün olacak şekilde bir başlık kullanmaktadır. 

Sana dedim küsme yarım, 

Zaman derdin ilacıdır, 



                                                        

576 
 

Yüzün gözün asma yarım, 

Zaman derdin ilacıdır. 

          Şiirde de görüldüğü gibi içerik ve başlık birbirini tamamlayacak şekilde 

oluşturulmuştur. Yazmış olduğu şiirlere ilişkin düz yazı şeklinde oluşturulmuş açıklamaları 

bulunmaktadır. Şiirlerinde Öz Türkçeyi kullanmaktadır. Şiirlerini biçim bakımından ele 

aldığımızda kalıplaşmış bir hece kalıbı ya da kafiye çeşitleri yoktur. Genellikle şiirlerinde 

yarım kafiyeyi kullanır. Şiirlerinde her nazım biçimini görmek mümkündür. Ama çoğunlukla 

güzelleme nazım biçimi ağırlıktadır. 

Senin için çiçek açtım dal oldum, 

Senin için kovan oldum bal oldum, 

Çiçeğim kurudu sarardım soldum, 

Soldurdun gönlümde gül ağır ağır.  

Bunun yanında semai nazım biçimini de sıkça kullanmıştır. 

Gurban olam saçlarına 

Yar beyazlık görüyorum 

Karmı yağdı uçlarına 

Yar beyazlık görüyorum. 

   Şiirlerinde ana tema aşktır. Tasavvuf konulu şiirleri de bulunmaktadır. Şiirleri uzunluk 

kısalık bakımından değerlendirdiğimizde ortalama dört kıtalık olup şiire göre değişir. Genelde 

dörtlük ile yazdığı şiirlerinin yanında beş mısra şeklinde oluşturdukları da vardır. 

Gülmeyen kalbim güldürdün 

Kalbime sevgi doldurdun 

Bana yaşamı sevdirdin 
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Ağır ağır buram buram 

Seni sevdim kime soram. 

 Sanatının icrasında kendine has olarak şunu belirmektedir. 

          “Benim diğer âşıklardan farkım çok fazla geleneksel şiir yazıp bu tarzda çalıp 

söylememdir. Ben günceli takip edip her dalda çalan bir âşığım.” Şiirlerini yazmasında en 

büyük kaynak bir olaya duygulanması ve ondan esinti almasıdır. Topluma hitap edip sanatını 

icra ettiği esnada özellikle nasihat verme bunun yanında vecize söyleme, tarihi bakımdan 

kabul görmüş şahsiyetlerin söylemlerini aktarma gibi uygulamalara yer verir. Sanatının 

vücuda getirilmesi anında birçok aşığın yaptığı gibi kendiside hikâye anlatma yoluna başvurur 

ve kendisini hikâyeci bir âşık olarak değerlendirir. Hikâyelerini tasnif ederken konuya göre 

ayırır. Bunlar: 

    1-Tarihi konulu olanlar 

    2-Güncel olaylar konulu olanlar. 

               Hikâyelerinde çoğunlukla yaşadığı ve gördüğü hayatın içinden onu derinden 

etkileyen görüntüleri bir alıntı olarak yansıtır ve onu daha sonra topluma sunar. Hikâyelerini 

oluştururken şöyle bir sıralamayı takip eder: Söyleyeceği türküden önce türküyü anlatan 

hikâyeyi göz önünde bulundurulur. Sonra hikâye girizgâh yapar. Bir kısmını anlattıktan sonra 

kalan kısmını anlatır. Karşılıklı soru-cevap şeklinde konuştuktan sonra türküyü sonlandırır. 

Hikâyelerini genelde güncelden seçer. Eski konulu hikâye anlatacaksa da onu 

modernleştirerek anlatma yoluna girer. Çünkü bu suretle insanlar hikâyeden de türküden de ve 

bunların insanlara vereceği dersten de büyük keyif alacaklarına inanır. Usta malı olarak 

Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun hikâyelerini anlatır. Kendisinin tasnif etmiş olduğu Yaşlı 

Baba adlı hikâyesi bulunmaktadır. Sıklıkla istenip anlattığı hikâye Kerem ile Aslı’dır. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

            Âşık Şenol Muratoğlu şiirlerinde aşk, gurbet, sitem, zamandan şikâyet, sevgi, hasret, 

din ve tasavvuf, eğitim ve öğretim gibi konularda şiirler kaleme almıştır. Eğitim ve öğretime 
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çok önem veren Âşık Şenol Muratoğlu okuyanlara nasihat niteliğinde olan düşüncelerini şöyle 

ifade etmektedir:  

Bu dünyada nasihatim bu sana  

Oku oku oku adam ol oğlum 

Cehaletten zarar gelir insana 

Oku oku oku adam ol oğlum 

            Âşık Şenol Muratoğlu uzun yıllar memleketten ayrı kalmanın verdiği duygularla 

gurbet, sıla, özlem ile ilgili şiirler kaleme almıştır: 

O kadar ağladım gurbette bugün 

Gurbet ocağında gurbet yolunda 

Şansıma karalar bağladım bugün 

Gurbet ocağında gurbet yolunda 

            Âşık Şenol Muratoğlu şiirlerinde aşk, sevgi, güzellik, temalarına sıkça yer vermiştir. 

Bunun yanında şiirlerinde ağız özelliklerine de yer vermiştir: 

Gözler neden humurlaşmış 

Gözüne kurban olduğum 

Zülüf gerdana garışmış 

Nazına gurban olduğum 

Âşık Şenol Muratoğlu toplumda ki aksaklıkları şiirlerine yansıtmıştır: 

Öyle kötü zamandayız 

Tilki arslana eş oldu 

Yalan dolan dönemdeyiz 
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Yiğit sarhoş kalleş oldu 

            Âşık Şenol Muratoğlu toplumun içinde bulunduğu durumu eleştirirken mizahi 

unsurlardan da yararlanır: 

Sana ne var avrattan  

Ne tarladan evlattan 

Maaş gelir devletten 

Goy yesin gardaş goy yesin 

 

6. Eserleri ve Âşıkla İlgili Yapılan Çalışmalar 
 

            Âşık Şenol Muratoğlu’nun katıldığı festivaller ve şenlikler olmuştur. Bunlar Âşık 

Şenlik Festivalleri, Âşık Veysel’i Anma Törenleri, âşıklık geleneği ile ilgili programlar ve 

dernek geceleri. Kendisine ait internet sitesi bulunmaktadır. Buradaki şiirler bölümünü 

kitaplaştırmayı düşünmektedir. Ayrıca kaset ve cdleri bulunmaktadır. Şiirlerini bir araya 

getirdiği kitabı yoktur. 388 şiiri bulunmaktadır. 

             Kars âşıklık geleneği içinde yetişmiş Âşık Şenol Muratoğlu şiirleri, sanatı ile âşıklık 

geleneğini günümüzde yaşatan nadir âşıklardandır. O, babasının ve abisinin geleneğini çok 

başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Günümüzde de yaşaması için büyük çaba 

göstermektedir. Gelişen dünyaya rağmen bu folklor unsurlarının kültürümüzün en güzel 

örnekleri olduğu unutulmamalıdır. Bu yolda emek sarf eden tüm âşıklara destek verilmelidir. 

 

7. Âşık Kollarına Dair Görüşleri 
 

            Bu bölümde Âşık Şenol Muratoğlu âşık kollarına dair görüşlerini şu şekilde ifade 

etmektedir: “Geleneğin devamında çok mühim bir yer teşkil eden çırak yetiştirme 

uygulayışında usta çırak yetiştirirken kendisine ve tarzına en yakın olan çırak aşığı seçer. Usta 

âşığın seçtiği çırağı önce ahlâken yetiştirir, sonra yeteneklerine bakarak saz ya da şiirle işe 



                                                        

580 
 

başlanır. Eğer saza eli biraz daha yatkınsa bu dalda eğitilir. Sonra usta âşık çırağını yanında 

gezdirir, topluma alıştırır. Sonra edebiyata ve topluma kazandırır. Çıraklık dönemini aşan ve 

ustalaşan âşık bundan sonra ki dönemde sanatını icra ederken ustasına karşı tutumunda 

öncelikle saygılı olur. Ustasının şiirlerini türkülerini kendisinden sonra gelen nesle ulaştırmayı 

kendisine borç bilir. Saygısında hürmetinde kusur etmez. 

            Usta-çırak ilişkisi nadasa bırakılan toprağın ekimi yapılırken nasıl başında bir çiftçi 

edası olmadan o toprak istenilen verimi vermezse usta olmadan da çırak âşık olmaz. 

            Benim ustam babam Âşık Murat Karahanlı’dır. Sanatımı gerçekleştirirken usta malı 

şiirler söylerim. Çünkü bu usta-çırak ilişkisinin önemli bir gereğidir. Babamdan aldığım 

feyizle onun şiirlerinden, türkülerinden kendimde esintiler buluyorum. Bulmamak mümkün 

değil. Bu bağlamda ben bir kol varlığının bugün için devamlılığında önemli bir yerim 

olduğunu düşünüyorum. Tabi gelenekte var olan kol anlayışının merkezinde ilk âşık vardır. 

Ben ilk âşıktan başlayarak sıralamayı söylüyorum: 

1. Âşık Şenlik 

2. Âşık Sümmani 

3. Âşık Gülistan 

4. Âşık Murat Karahanlı 

5. Âşık Günay Yıldız 

6. Âşık Şenol Muratoğlu 

             Âşıklık geleneğinde kol anlayışının işlevi bir kültür aktarımı sağlar ve âşıklık 

geleneğin de olmazsa olmazlardandır. Ustalarıma ait olan ve benim bugün için devam 

ettirdiğim makamlar vardır. Bunlar: 

Sümmani Makamı 

Şenlik Güzellemesi 

Çıldır Divanı 

Bunun yanında dudakdeğmez söylerim. Usta malı hikâye de söylerim.” 
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8.Geleneğin Geleceğine Dair Görüşleri 
 

            Bu bölümde de Âşık Şenol Muratoğlu geleneğin geleceğini dair görüşlerini şu şekilde 

ifade etmektedir: 

            “Her geçen gün gelişen teknoloji geleneğin sürdürülmesi bakımından olumlu ya da 

olumsuz etkilere sahiptir. Teknolojinin olumsuz olduğu kadar bizim için olumlu tarafları da 

çoktur. Televizyonlar da yapılan âşıklık programıyla değişen dünya da daha fazla kendimizi 

ve sanatımızı icra edebiliyoruz. Keza bu radyoda ve internette de aynı şekildedir. 

Teknolojinin çırak yetiştirme uygulamada olumlu etkisi vardır. Örneğin yetiştirdiğimiz bir 

çırağı rahatlıkla televizyonda, yanınızda getirip topluma tanıtabiliyorsunuz ve onlarla da 

gururlanıyorsunuz. Ayrıca yeni yetişen genç nesil sizi ekranda tanıyıp bu sanata daha fazla 

eğilimde bulunabiliyor. 

            Geleceğin devamını sağlamak için âşıkların yapması gerekenler vardır. Sanatlarını 

daha iyi icra edebilmeleri en başta olmak üzere, kendilerini gerek festivaller ve derneklerde 

tanıtmak olsun, gerekse de televizyon, radyo veya internetten geniş halk kitlelerine sesini 

duyurabilmek olsun önemlidir. Ayrıca yeniliklere ayak uydurabilmelidir. 

            Âşıkların yanında geleceğin devamında devletin ve kurumlarının da önemle durması 

gerekir. Bu kültürün sadece Kültür Bakanlığı ile değil bunun yanı sıra diğer kurumların 

aracılığı ile bütün genç nesle aktarılması gerekmektedir. Devlet halk eğitim merkezlerinde 

özellikle bu dalda daha fazla genç yetiştirilmeli, Kültür Bakanlığı gençleri özendirmek için 

yarışmalar düzenlemelidir. Çeşitli yollarla bu gençler ödüllendirilip daha fazla âşık topluma 

kazandırılabilir. 

            Âşıklık geleneğinde tarihsel süreçte köy âşıkları yanında birde kent âşıklık geleneği 

boy göstermiştir. Köy hayatında düğünlerde kendini tanıtan âşıklar kent hayatında kendilerini 

bu anlamda tanıtamamaktadır. Fakat bu sefer televizyonlarda, radyolarda daha geniş kitlelere 

hitap etmektedirler. Fakat bizim geleneğimizde âşıkla halkın göz göze gelmesi olayı vardır ki 

bu durum ne yazık ki kentlerde köydeki gibi olmamaktadır. 

            Değişen toplumsal ihtiyaçlar karşısında âşıkların varlıklarını devam ettirebilmeleri 

hususunda devlet ve kurumlarının yanında âşıklara da büyük pay düşmektedir. Âşıklar 

öncelikle internetten, televizyondan, kitaplardan, cdlerden kendilerini topluma tanıtmaları 
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gerekir. Bunun yanında çırak yetiştirmeye çalışmalıdırlar. Gelişen ve değişen dünyaya inat 

daha fazla kültürlerini tanıtmaya gayret etmelidirler. Bunu yaparken günümüz dünyasına da 

bu dünyanın sorunlarına da eğilim duyup ayak uydurmaları gerekmektedir. 

            Âşıklık geleneğinin kimi araştırmacılarca varlığını devam ettirmeyeceği bir başka 

deyişle geleceğinin olmayacağına dair söylemleri bulunmaktadır. Ben onların bu söylemlerini 

âşıklara bağlıyorum. Güzel şiirleri toplumun her dalına el atmamalarına bağlıyorum. Bence 

toplumun her dalına el atmalı, kendilerini bir adım öne nasıl taşıyabiliriz diye düşünüp buna 

göre adım atmaları gerekmektedir. 

Halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak ayrıca devlet memuru statüsünde 30 tane çırak 

yetiştirdim. Bunları her gittiğim yere, televizyona çıktığımda yanımda birer ikişer götürerek 

tanıttım ve özentileri arttırmayı ve onlara âşıklık geleneğini sevdirmeyi kendi çapımda yaptım 

ve yapmaya çalışıyorum. Çıraklarım birbirinden farklı kabiliyetleri olan gençlerdir. Ortak 

özellikleri bu geleneği bilmeye ve yaşatmaya çabalamalarıdır. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
GURBAN OLDUĞUM 

Gözler Neden Humarlaşmış, 

Gözüne Gurban Olduğum 

Zülüf Gerdana Garışmış 

Nazına Gurban Olduğum, 

   

Bu Can Seni Özler Derdin, 

Yollarını Gözler Derdin, 

Bana Güzel Sözler Derdin, 

Sözüne Gurban Olduğum, 

  

Seni  Gözünden Anlarım, 

Cilven Nazından Anlarım, 

Sevgin Yüzünden Anlarım, 

Yüzüne Gurban Olduğum,  

  

Muratoğlunun Gülüsün, 

Sazımda Çalan Telimsin, 

Bestem, Sevdalımsın, 

Özüne Gurban Olduğum, 

 

BURAM BURAM 
 
Seni gördüm aşkın sardı 

Ağır ağır buram buram 

Aşkın bu kalbime doldu 

Ağır ağır buram buram 

Bu sevdamı kime soram 

  

Gülmeyen kalbim güldürdün 

Kalbime sevgi doldurdun 

Bana yaşamı sevdirdin 

Ağır ağır buram buram 

Seni sevdim kime soram 

  

Unutturdun derdi beni 

Mutluluk vermiştin hani 

Muratoğlu verdim canı 

Ağır ağır buram buram 

Seni sevdim kime soram 

 

SEVGİNİ ARARIM 

 Sen  beni sormadın nerelerdesin, 

Seni seni o sevgini ararım, 

Sormadın hastasın, yataklardasın, 

Seni seni o sevgini ararım, 

   

Deniz geçiyorum ağlar üstünde, 

Seni arıyorum dağlar üstünde, 
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Sevdan içerimde çağlar üstümde, 

Seni seni o sevgini ararım, 

   

Muratoğlu beni bıraktın  dertte, 

Sesin kulağımda gülüşün kalpte , 

Ecel döşeğinde kaldım gurbette, 

Seni seni o sevgini ararım. 

 

AĞIR AĞIR 

Kandırdın oynattın sattın 

Dünya beni ağır ağır 

Yaşlandırdın koca ettin 

Dünya beni ağır ağır 

  

Aradın benimi buldun 

Gençliğim benliğim aldın 

Yaşlattın ortaya saldın 

Dünya beni ağır ağır 

  

Dünya sana boşa kandım 

Saç sakala beyaz saldın 

Aynaya baktım uyandım 

Muratoğlu ağır ağır 
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VI  

ÂŞIK TOSUN TURANOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ

        Demet ÖKSÜZ* 

            Özet 
Bu makalede Kars’lı Âşık Tosun Turanoğlu’nun hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler 

verilmiştir. Günümüz âşıklarından olan Turanoğlu aşık edebiyatı tarzındaki şiirlerinde; 

toplumsal ahlak, vatan, millet, dini konuları yazarak sesini halka duyurmuştur. Çalışmamızda 

aşığın, âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslubunun özellikleri ve şiirleri incelenerek örnekler 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık geleneği, Karslı âşık, Tosun Turanoğlu. 

1. Hayatı 
 

Âşık Tosun Turanoğlu 1973 yılında Kars’a bağlı Merkez Hacıveli köyünde dünyaya 

gelmiştir. Dedeleri belli sebeplerden dolayı Revan’dan Kars’ın Çıldır kazasının Suhara 

köyüne yerleşmişlerdir. Daha sonra Tosun Turanoğlu’nun dedesi bu köyden sevdiği kızı 

kaçırarak Kars Merkez Bulanık köyüne gelip yerleşmişlerdir. Âşık Tosun Turanoğlu’nun 

dedesi o zamanlar çok varlıklı olduğu için oğullarını Hacıveli köyüne yerleştirmiştir. Âşık, 

dedesinden babasına, babasından kendisine bırakılan topraklara sahiptir. 

Tosun Turanoğlu’nun babasının adı Eyüp, annesinin adı Hacer’dir. Babası Revan’a 

bağlı Celali soyundandır. Annesi ve babası halen yaşamaktadırlar. Tosun Turanoğlu ailenin 

beş çocuğundan sonuncusudur. Aslında ailenin on iki çocuğu vardı fakat yaşam koşullarının 

kötü olması, hastalık geçiren çocukların köy koşullarından dolayı hastaneye 

yetiştirilememeleri ölümlerine neden olmuştur. Abisi ve üç ablası evli olup başka şehirlerde 

yaşamaktadırlar. Kendisi de yalnız yaşayan Tosun Turanoğlu ise baba ocağı olan köyünde 
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oturmaktadır. Aşığın anne ve baba tarafından saz çalıp türkü söyleyen, halk hikâyesi anlatan 

bir yakını yoktur.  

Tosun Turanoğlu, ilkokulu kendi köyündeki Merkez Hacıveli Okulu’nda okudu. 

Okuma ve yazmaya çok hevesliydi fakat geçim sıkıntısından dolayı ancak ilkokulu bitirebildi. 

Daha küçük yaşlarda saz sevdalısı olan Tosun Turanoğlu’na annesi tarafından bir cura saz 

alındı. O zamanlar 13-14 yaşlarındaydı. Daha küçük yaşlardayken niyeti âşıklık değildi; 

okumayı çok seven Tosun Turanoğlu köyde katıldığı nişan ve düğün törenlerinde saz çalmaya 

başladı daha sonra kendisini halk arasında aşık olarak buldu.  

Tosun Turanoğlu, vatani görevini yapmak üzere 1993 yılında askere gider. Çorlu 

Orduevi’nde saz çalıp, türkü söyleyerek sanatçılığını askerlikte de devam ettirir. Askerlik 

görevini tamamladıktan sonra köyüne dönen Tosun Turanoğlu geçimini sağlamak için erkek 

kuaförü, kaynak işi(sanayi) ve inşaatla ilgili her türlü işle uğraşır. 1997 yılında görücü usulü 

ile evlenir. Evlilikleri tam on üç yıl sürer. Fakat Tosun Turanoğlu’nun eşi MS hastalığına 

yakalanır. Hastalığından kaynaklı olarak eşi artık onu tanımaz hale gelir ve ona zarar vermeye 

başlar. 2005 tarihinde Erzurum Araştırma Hastanesi’nde altı ay süren tedaviye rağmen eşi 

iyileşmez. Kendisi istememesine rağmen eşinin isteği üzerine bu birlikteliği 2009 yılında 

sonlandırırlar. Bu ayrılık Tosun Turanoğlu’nu derinden yaralar. Çok üzülür ve bu durumu bir 

türlü kabullenemez. Yıllar sonra Faikbey Caddesi’nde gezerken eşine rastlar ve eşi onu 

tanımaz. Yaşadığı bu durum üzerine aşağıdaki şiiri söyler: 

Ayağım takıldı kader ağına 

Yar ben seni bugün görmez olaydım 

Bir yabancı gibi gittin yoluna  

Yar ben seni bugün görmez olaydım 

 

Ne gecem bellidir ne de gündüzüm 

Ağlaya ağlaya olmuşum hüzün 

Ne çabuk solmuş yar o güzel yüzün 

Yar ben seni bugün görmez olaydım 



                                                        

587 
 

Âşık Tosun Turanoğlu eşinden ayrıldıktan sonra bir daha evlenmez. Bu evlilikten üç 

çocuğu vardır ve çocuklar annesinde kalmaktadır. Kendisi de köyünde tek başına hayatını 

devam ettirmektedir. 

 

2. Sanatı 
 

Âşık Tosun Turanoğlu, saz çalmaya ve türkü söylemeye çok küçük yaşlarda başlamış 

hatta saz çalmayı kendi kendine öğrenmiştir. Bu hususta herhangi bir ustası yoktur. Fakat Arif 

Tellioğlu bir aşığın yapması gereken davranışları ve bilgileri onunla paylaşmıştır. Bu nedenle 

onu ustası olarak görmektedir. 

Âşıklık geleneği yalnızca çalıp söylenmeye dayanmayan, bir usta tarafından 

öğretilmesi gereken bir iştir. Anadolu’da oluşan eski esnaf teşkilatlarının hepsinde olduğu gibi 

âşıklıkta da çırak yetiştirmek bir gelenektir. Bir kişinin âşık olarak nitelenebilmesi için çağlar 

boyu gelişen geleneğe uyması gerekir. ( Artun, 2001:63) 

Günümüzde köklü usta-çırak ilişkisi yok denecek kadar azdır. Âşıklığa hevesli gençler 

usta âşıkların meclislerine katılarak belli ölçüde geleneği öğrenirler. Usta âşıklar, çeşitli 

toplantılarda âşıklığa hevesli gençlere rehber olarak geleneğin yaşatılması için çaba harcarlar. 

Âşıklar bir usta aşığa kapılanmadıkları halde bazı âşıkları usta kabul ederler. Bu ustalık 

âşıkların etkilenip örnek aldıkları usta aşıklar anlamındadır.( Artun, 2001:64) 

 Âşık Arif Tellioğlu kendisi Âşık Murat Çobanoğlu’nun çırağıdır.1960 yılında Kars’ın 

Arpaçay ilçesinin Telek köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Alişan, annesinin adı 

Telek Hanım’dır. Âşık altı çocuklu ailenin beşinci çocuğudur. İlkokulu kendi köyü Telek’te 

bitirir. Daha sonra imkânlarının elverişli olmamasından dolayı okulu bırakmak zorunda kalır 

ve köyde babasına yardımcı olur. 14-15 yaşlarında saz çalmasını öğrenir.  Murat Çobanoğlu 

ile birlikte yirmi yıl çalıp söylemiştir. Ustasından çok etkilenen Tellioğlu onun izinden 

yürümüştür. Evlidir ve üç çocuk babasıdır. Arif Tellioğlu halen Kars Kaleiçi Mahallesi’nde 

oturmaktadır.  

Âşık Tosun Turanoğlu; Murat Ozanoğlu, Murat Çobanoğlu, Sabri Şimşekoğlu 

beğendiği ve örnek aldığı âşıklardır. Kendisi de Şaban Özen ve Murat Atak’a saz, söz, ilgi ve 

hareket göstererek ustalık yapmıştır. 
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Tosun Turanoğlu’nun âşık olmasında, saza ve şiire merakında en önemli etkenlerden 

biri kendisinden yedi yaş büyük olan abisinin amansız bir hastalığa yakalanıp ölmesidir. Abisi 

daha küçük yaşlarda iken kendi kendisine Kuran-ı Kerim’i okumaya başlamış ve dokuz günde 

hatim etmiştir. Ailesinin devamlı abisinden bahsetmesi Tosun Turanoğlu’nu çok etkilemiş ve 

onu şiir yazmaya yöneltmiştir. Abisinin daha on yedi yaşında hayata veda etmesinin acısını 

taşıyan Tosun Turanoğlu aşağıdaki şiiri söyler: 

Mezarın başına geldiğim zaman 

Gözlerimden seller akar kardaşım 

Çiçeyi burnunda öldüyün zaman 

Gözlerimden seller akar kardaşım 

 

Her bir yanını kaplamış mermer taş 

Anamın gözünden akar kanlı yaş 

Huri meleklere olasın yoldaş  

Gözlerimden seller akar kardaşım 

Âşıklık geleneğinde rüya görme ve bade içme olayının önemli bir yeri vardır. Tosun 

Turanoğlu’nda bade olayı gerçekleşmemiştir. Tosun Turanoğlu yazın Haziran ayında yaylaya 

gider ve Cin Deresi denilen bir dereye girip yıkanır. Ardından serinlemek için bir ağaç gölgesi 

bulur ve orada uyuyakalır. Uyandığında ağzından köpükler taşar ve eser yazma konusunda 

kendisinde bir şeyler hisseder. Âşık daha on beş yaşındadır. Bu olayı yaşadıktan dört gün 

sonra saz çalmayı daha fazla geliştirir.  

Tosun Turanoğlu bir gün evde saz çalarken Soylu Köyü’nden tanıdığı Orhan Abisi 

misafirliğe gelir ve onun saz çalıp söylediğini görür bunun üzerine kızının düğününe davet 

eder. Tosun Turanoğlu davet edilen düğüne gider ve ilk âşıklığı orada başlar. Kendisini 

geliştirir zamanla herkes onun âşık olduğunu ve güzel saz çalıp söylediğini anlar. 

Âşık, eşi ile ayrıldıktan bir süre sonra çocukları ile görüşemez. Turanoğlu, büyük bir 

üzüntü ve keder içine girer, aşağıdaki bu eseri söyler: 
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Yaşam oldu bana haram  

Yanarım ben yavrularım 

Düşünerek oldum verem 

Yanarım ben yavrularım 

 

Felek yazı yanlış yazmış 

Kaderime damga vurmuş 

Tek oğlumu gurbet almış 

Yanarım ben yavrularım 

Âşık Tosun Turanoğlu; Kuran-ı Kerim’i, peygamberlerin ve evliyaların hayatlarını 

okuyarak fikir ve düşüncelerini geliştirmiştir. Küçük yaşlardan itibaren dini konularda ders 

almıştır. Yazdığı eserlerde bunun etkisini görmekteyiz: 

Dünya üzerine bir düzen veren  

Cenab-ı Allahım şükürler sana  

Dört büyük kitabı yere indiren  

Cenab-ı Allahım şükürler sana 

 

Hazreti İbrahim dua ediyor 

Bana bir evlat ver allahım diyor 

Gece gündüz sana zikir ediyor 

Ona evlat verdin şükürler sana 
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3. Mahlası 
 

 Mahlas, divan edebiyatı ve âşık edebiyatında sanatçının benimsediği, eserlerinde kendi 

adı yerine kullandığı takma adıdır. Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma geleneğe bağlı bir 

kuraldır. Halas kelimesinden gelen mahlasın sözlük anlamı ”kurtulacak yer”dir. Saflık, 

halislik, gönül temizliği anlamlarına da gelmektedir. Mahlas kelimesi yerine tapşırma da 

kullanılmaktadır. “Kendini tanıtma, bildirme” anlamına gelen tapşırma şiirin son dörtlüğünde 

yer alır. ( Kaya, 1994:83) Şiirin kime ait olduğunun bilinmesi ve şiirlerin karışması 

kaygısından doğduğu sanılan tapşırma ya da mahlas, âşıkların günümüze gelmesini 

sağlamıştır.  

 Mahlas, zamanla âşıkların asıl adlarını unutturur. Mahlaslar genellikle usta âşıklar 

tarafından verilir. Günümüzde çıraklık geleneği çok zayıfladığı için aşıklar genellikle 

mahlaslarını kendileri seçmiştir. Yeni âşıklardan bazıları ise mahlas olarak şiirlerinde ad- 

soyadlarını kullanmaktadırlar. ( Artun, 2001: 64-65) 

Âşık Tosun Turanoğlu mahlası ile ilgili şöyle der:”Bütün halk şairleri ve halk 

ozanlarının belli nedenlerle kullandıkları mahlasları vardır. Bir gün ustam Arif Tellioğlu’nun 

ustası Murat Çobanoğlu mahlasımın Tosun olmamasını, Turanoğlu’nun kulağa daha güzel 

geldiğini söyledi ve ondan sonra da Turanoğlu mahlasını kullanmaya başladım.” 

Âşık Tosun Turanoğlu ne desin 

Yalvardım Allaha tez canım alsın 

Bu dünyanın gidişatı kahrolsun 

O gerçek dünyanın fermanı şimdi 

Âşık Tosun Turanoğlu, incelediğimiz 112 eser ve 150 şiirinde mahlas kullanmıştır. En 

çok Turanoğlu mahlasını bunun yanında Âşık Tosun, Tosun mahlaslarını da kullandığı 

görülür.  

4. Şiirleri 
 

Âşık Tosun Turanoğlu, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. 8’li ve 11’li hece ölçüsünü 

kullanmıştır. Şiirlerinin hepsinde başlık kullanmıştır. Başlıklar çoğunlukla şiirin redif 

kelimelerinden ibarettir. Âşık tarzı şiir geleneğine uyarak bütün şiirlerinde mahlasını 
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söylemiştir. Şiirlerinde açık ve sade bir dil kullanmış, bazı kelimeleri yanlış telaffuz etmiştir. 

Mahalli kelimeleri ve ağız özelliklerini şiirlerinde görmekteyiz. Örneğin: yarep, 

eyleşmesin(iyileşmesin), yazılıftı, çoğuymuş… 

Âşık Tosun Turanoğlu şiirlerini yazarken herhangi bir sanat kaygısı gütmeden 

yazmıştır. Amaç yazdıklarının herkes tarafından kolayca anlaşılmasıdır. Âşık tarzı şiir 

geleneğinin genel özelliğine uygun olarak tam kafiyeye ağırlık vermiştir. Bunun yanında 

yarım ve zengin kafiyeyi de kullandığı olmuştur. Şiirlerinde ara ara vezin ve kafiye 

bozuklukları görülmektedir. 

Şiirlerinin çoğunluğunu abab, cccb, dddb kafiye örgüsünde; koşma, güzelleme, ağıt 

nazım şekillerini kullanmıştır. Aşığın üslubunun oluşmasında yaşadığı hayat deneyimi, 

karakter özellikleri ve yetiştiği çevrenin koşullarının etkili olduğunu görmekteyiz. Âşık Tosun 

Turanoğlu’nun şiirleri genellikle; 3,4,5,6,7,10 dörtlüklerden oluşur. En çok 3,4,5 dörtlükten 

oluşan şiirler ağırlıktadır. Âşık şiirlerinde okumanın önemine ve topluma öğretici yönde 

nasihatlere geniş yer verir.  

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

Âşık Tosun Turanoğlu şiirlerinde yoksulluk, vatan , millet, Allah inancı, toplumsal 

ahlak, sevda, ayrılık, ihtiyarlık gibi konuları işlemiştir. Âşık edebiyatı sahasına giren 

şiirlerinde yaşadığı gizli gizli sevdadan, çektiği sıkıntılardan ve bulunduğu Kars memleketinin 

güzelliklerinden bahsetmiş, insanlara şiir şeklinde öğütler vermiştir. 

Çocuklarına büyük özlem duyan Âşık Tosun Turanoğlu, kaderine küser ve şu 

dörtlükleri dile getirir: 

Yavrularım altın gibi 

Doyamadım yavrum sana  

Bir oğlum var altın gibi 

Doyamadım yavrularım 
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İki kızım öksüz kalmış  

Ozan oğlum çok üzülmüş 

Hissederim çok ağlamış 

Soramadım yavrularım 

Âşık Tosun Turanoğlu ilkokul mezunu olmasına rağmen kitap okumayı çok sever ve 

bol bol okur. En büyük düşmanı kendini bilmezlik ve cahilliktir. Şiirlerinde bu konuyu işler 

ve nasihatte bulunur: 

Bir insanki bu dünyada cahilse 

Kendi bilmez sözü bilmez tükenmez 

Hayatın zorluğunu o hiç bilmezse 

Oğul bakmaz kadın gülmez sevilmez 

 

Turanoğlu gerçekleri yazandır 

İçki içip sarhoşlara kızandır 

Kötü cadı ortalığı bozandır 

Kimse gitmez sevgi bilmez sevilmez 

Âşık çevresinde gördüğü güzelleri, beğendiği kızları ifade ederken bazı benzetmelere 

yer vermiştir: 

Ben senin olmuşam hastan 

Kaşına gözüne kurban 

Elme yanak kiraz dudak 

Ağzında sözüne kurban 
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Âşık Turanoğlu; Âşık Şenlik Baba(Hasan), Erzurumlu Summani Baba ve Ercişli 

Emrah’ı hak aşığı olarak görmektedir. Ve hepsine büyük değerler atfetmektedir. Âşık Şenlik 

Baba’ya yazdığı şiirde şöyle der: 

Bir aşık çıktı çıldır elinden 

Hafısı kelamdı diline kurban 

Bir elinde sazı başında fesi 

Gezdiyi diyarda yoluna kurban 

 

İsmi hasandı hastayım ona 

Divan topluluğunda şöhrete şana 

Düyün toplumunda yakarlar kına 

Ezbere söz diyip toyuna kurban 

Âşık Turanoğlu, 1993 senesinde Çorlu Orduevi’nde askerlik yapar ve aynı zamanda 

orada sanatını da icra eder. Askerden geldikten sonra yazdığı şiirlerde yaşadığı duygu 

yoğunluğunu gözlemek mümkündür: 

Şehit anaların gözleri yaşlı  

Alın yazısıda böyleymiş ana  

Elinde silahı eller kanlı 

Alın yazısıda böyleymiş ana 

 

Halk ozanı Turanoğlu yazıyor 

Ağıtları birer birer söylüyor 

Gözlerinden kanlı yaşı döküyor 

Alın yazısı da böyleymiş ana 
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Âşık Turanoğlu’nun şiirlerinde günlük konuşma dilinde sık kullanılan kelime 

gruplarından faydalandığını görüyoruz: 

Çiçeği burnunda öldüyün zaman   ( çiçeği burnunda) 

Alnındaki yazı bu olsa gerek           (alın yazısı) 

Kara topraklara verdin sırtını          (kara toprak) 

Haber saldım gurbet elde babama  (gurbet el) 

Tosun Turanoğlu’nun şiirlerinin büyük bir bölümünde yakarma, haykırış söz 

konusudur. Yoksulluktan, cahillikten, felekten, kadersizlikten yakınır. Bu konuda 

yaşadıklarını nasihat şeklinde dile getirir.  

 

6. Hikâyeciliği 
 

Âşık Turanoğlu, âşıklığına hazırlayan sebeplerin başında daha küçük yaşlardayken 

dinlediği “ Leyla ile Mecnun” daha sonraki dönemlerde okuduğu “Alihan ile Peri Hatun” 

hikâyelerinin etkisinde uzun süre kaldığını ve kurtulamadığını söyler. Bu hikâyeler 

âşıklığında emin adımlar atmasına vesile olmuştur. Âşık Turanoğlu hikâye musannifi değildir. 

İyi bir hikâye anlatıcısıdır. Âşık Tosun Turanoğlu’nun anlattığı hikâyeler iki kısma ayrılır.  

1. Çocuklara ve gençlere anlattığı hikâyeler 

2. Yaşlılara anlattığı hikâyeler  

Âşık Tosun Turanoğlu on altı hikâye bilmektedir. Bu hikâyeler:   

Leyla ile Mecnun, Alihan ile Peri Hatun, Arzu ile Kamber, Bala Memet, Pervanenin Hikâyesi, 

Ahmet ile Mehmet’in Öyküsü, Kerem ile Aslı, Üç Kardeş ve Büyük Dev, Altın Çocuk ve 

Annesi, Alat, Kırat, Dorat, Yedi Öğüt, Keloğlan’ın Hikâyeleri, Nasrettin Hoca ve Hikâyeleri, 

Emrah ile Selvi, Balcı Dede, Dört Haydut 

Âşık Turanoğlu zaman zaman şenlik ve törenlere katılarak şiirlerini sazıyla çalıp 

söylemiştir. Almanya Köln’de yaşayan kızkardeşini ziyaret  etmiş ve üç ay orada kalarak 

Türklerin eğlencelerinde aşıklık sanatını gösterme imkanı bulmuştur. Mesaj TV, Serhat TV, 

Tempo TV, Kral FM, Kafkas FM gibi radyo ve televizyon programlarına katılan aşığın çeşitli 

dergi ve gazetelerde şiirleri yayımlanmıştır. 
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Âşık Tosun Turanoğlu, Âşıklık geleneğinden kaynaklı Türkiye’nin dörtte üçünü 

gezmiştir: İstanbul, Balıkesir, Afyon, Antalya, Diyarbakır, Rize ve Ardahan gezdiği illerden 

bazılarıdır. Gittiği illerde yapılan yarışmalarda dört plaket ve üç madalyon kazanarak aşık 

olmada hak kazanmıştır. 

Muamma; kelime anlamı olarak gizli, örtülü, anlaşılması güç veya işaret remiz yoluyla 

söylenmiş söz anlamına gelir. Divan şiirinde başta Esma’ül Hüsna (Allah’ın doksan dokuz 

ismi) olmak üzere konusu insan ismi olan manzum bilmeceler, âşık edebiyatında ise bir çeşit 

bilmece( aşk-ı muamma) olarak kullanılır.  Âşık Turanoğlu 2006 senesinde 230 âşık arasından 

muamma dalında birinci gelmiştir. Şu muamma dile getirilmişti: 

Bazen ileri bazen geri 

Bazen yokuş durur 

Üstü mavi altı beyaz 

Asılmıştır boş durur 

Âşık Turanoğlu “uçak” cevabını vererek birinciliği kazanmıştır. 

Âşık Tosun kitap yayımlamamıştır. Kaset çıkarmayı ve ardından kitap yayımlamayı 

düşünüyor. Kars'ta çıkan birçok dergide ve yerel gazetede şiirleri yayımlanmıştır. 

  

KAYNAKÇA 

Erman ARTUN.  Aşıklık Geleneği ve Aşıklık Edebiyatı , Akçağ Yayınları, Ankara, 2001. 
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
KARS’IN MİLLETİ 

Düşmanlara volkan gibi 

Bizim bu Kars’ın milleti 

Kötülere kalkan gibi 

Bizim bu Kars’ın milleti 

 

Uygar kentim Kars ilinde 

Mana vardır sözlerinde 

Türkiyemin izlerinde 

Bizim bu Karsın milleti 

 

Temiz kalpli esnafımız 

İşçilermiz memurlarımız 

Yardımlaşan ellerimiz 

Bizim bu Karsın milleti 

 

Turanoğlu bizim ozan 

Milletini bilen hayran 

Yardımlaşan ele kurban 

Bizim bu Karsın milleti 

 

 

ÂŞIKLARIN AŞIĞIYIM 

Gecen yıllar mazi oldu 

Âşıkların aşığıyım 

Seven sevdasına varsın 

Gönüllerin aşığıyım 

 

Bizi yaradan hak birdir 

Kalbimizin o gülüdür 

Akkı nahağı bilendir 

Yaradanın aşığıyım 

 

Turanoğlu ozanmısın 

Gerçekleri söylermisin 

Peygamberi bilirmisin 

O Kuranın aşığıyım 

 

YAYLALAR 

Bahar aslı yaz ayları gelende  

Her bir yana gider yolum yaylalar 

Elvanlı çiçekler soğuk bulaklar 

Binbir çeşit açar gülün yaylalar 
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Turnalar seslenir ses verer dağa  

Aralardan ell çıkarlar yaylaya 

Seher zaman bal katarlar kaymağa 

Şekerden şirindir balın yaylalar 

 

Tosunun arzusu her zaman sizde 

Gözüm kaldı soğuk sulu karpuzda 

Güzel hava ile mızrapda sazda 

Ses verir sesime telin yaylalar 

 

FANİ DÜNYA 

Şu fani dünyanın haline bakın 

Manfaat peresler yol almış gider 

El sana dokunmaz guhundan sakın 

Seni köprü yapar yol almış gider 

 

İlim öyren cahil kalma dünyada 

Manfaat uykusuna dalma dünyada 

Kötü yoldaşları bulma dünyada 

Onlar kötülüğe yol almış gider 

 

Turanoğlu şaşma ilahi yoldan 

Defterin verilir mahşerde soldan 

Kervanın geçiyor bak hangi goldan 

Nice kervanlar var yol almış gider 

 

HACIVELİ KÖYÜ 

Hacıveli köyüne destan yazayım 

Köyüm güzel yayla güzel el güzel 

Kırkgöz  suyundan bir tas su iceyim 

Bağman güzel bahce güzel gül güzel 

 

Dumanlı dağında yatan çobanlar 

Yahnı dağıda ot biçini yapanlar 

Yaylamızda inekleri sağanlar 

Tezek güzel ocak güzel kül güzel 

 

Kırkgöz çeme savdalılar yatağı 

Büyük tepe konaklama durağı 

Cin deresi korukcular otağı 

Tepe güzel dere güzel sel güzel 

 

Lele deresinde kurlar yuvası 

Salmanın çuğurda tilki balası 

Arabın arğada tezek yuvası 

Ova güzel tümsek güzel çöl güzel 
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İlkbaharda koyun kuzu meleşir 

Ucan kuşlar yavrusuna kavuşur 

Gençlerimiz tatlı tatlı konuşur 

Ağız güzel damak güzel dil güzel 

 

Hacıvelide kötü sözler olmasın 

Kilitlensin birbirine atmasın 

Dünya üçgün birbirini kollasın 

Köyüm güzel dalım güzel el güzel 

 

Turanoğlu ayrı düştüm köyümden 

Toprağımdan vatanımdan elimden 

Çalar sazı ozanımın dilinden 

Mızrak güzel perde güzel tel güzel 
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ÂŞIK YÜKSEL ÖZTÜRKOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
Bağır ABBASOV∗∗∗∗  

 Özet 
 Bu makalede Kars'lı Âşık Yüksel Öztürkoğlıı'nun hayatı, sanatı ve şiirlerinden 

örneklere yer verilmiştir. Yüksel Öztürkoğlu yazdığı şiirlerde daha çok günümüz konularına 

yer vermiştir. Ve daha çok bu konularda şiirler yazmıştır. Bu yüzden bizde daha çok bu 

şiirlerden örnekler vererek onun âşıklık sanatını incelemeye çalışacağız. 

 Anahtar kelimeler: Kars'lı Âşık, Yüksel Öztürkoğlu, Âşıklık Sanatı 

1. Hayatı 
 

 Âşık Yüksel Öztürkoğlu 1975 yılında Sarıkamış'ın Karaköse köyünde dünyaya 

gelmiştir. Anne ve babasıda aynı köyde dünyaya gelmiştir. Aşığın ne annesi ne de babası 

eğitim alamamıştır. Eğitim alamamalarının sebebi imkânsızlıklar olmuştur. Yüksel 

Öztürkoğlu'nun anlattıklarına göre hem annesi hem de babası okumak istemiş fakat yeterli 

maddi kaynağı bulamadıkları için bu isteklerini gerçekleştirememişlerdir. Babasını 

kaybettikten sonra geçim sıkıntısı yüzünden köyden merkeze yani Sarıkamış'a taşınır ve 

burada yaşamaya başlar. Kendisi bu olayı "benim vatanım doğduğum yer değil, doyduğum 

yerdir" diye açıklamıştır. 

 Kişiliğine baktığımız zaman alçak gönüllü, misafir perver, iyi bir aile reisi ve iyi bir 

baba görebiliyoruz. Fakat böylesine iyi bir insan olmasına rağmen maddi sıkıntılar onun ve 

ailesinin yaşadığı Âşık Yüksel Öztürkoğlu'nun peşini bırakmaz. 

 Maddi imkânsızlıklar yüzünden ilkokul diplomasını bile alamaz. Birkaç yerde 

çalışmak zorunda kalır daha sonra vatani görevini yapmak için askere gider askerden 

döndükten sonra ise evlenir. 

 Üç çocuk babasıdır, iki kızı ve bir oğlu vardır. Her üç çocuğuda eğitim almaktadır. 

Büyük kızı nişanlıdır. Âşık herhangi bir kuruma bağlı olmamasına rağmen ya da doğru 

düzgün bir geliri olmamasına rağmen çocuklarını okutmaktadır. 

Sarıkamış'ta Zekeriya Kılıç öğrenci yurdunda kantinci olarak çalışmaktadır. Bütün 

sıkıntılara rağmen Âşık Yüksel Öztürkoğlu hayatına devam ettirmektedir. 

                                                           
∗ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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2. Sanatı 
 

 Yüksel Öztürkoğlu okuma yazmayı okul yıllarında öğrenmiştir. Âşıklık sanatına yedi 

yaşlarında merak sarmıştır. Bu sanatı ne kadar çok sevdiği çaldığı sazdan anlaşılmaktadır. Saz 

çalmayı kendi kendine öğrenmiştir. Belirli bir usta yanında yetişmemiştir. Yani belli bir ustası 

yoktur. Bu sanatı, içinde yaşayan aşk yardımıyla öğrenmiştir. Sazı çalarken ondan bir karşılık 

beklemeden çalıyor, doğa, vatan, çocuk kısacası karşısına çıkan her olaya yaşadığı her şeye 

dair şiir yazabiliyor, şiirlerini dinlendiği zaman insan hayallerde buluyor kendini. İnsanı alıp 

çok uzaklara götürüyor. Şiirleri çok keyifli ve huzur vericidir. 

 Bildiğimiz gibi âşıklık geleneğinde bade olayı yani rüyasında bade içip âşık olma olayı 

önemlidir. Yüksel Öztürkoğlu böyle bir olayı yaşamamıştır. 

 Fakat onunda başından ilginç bir olay geçmiştir. Rüyasında gördüğü güzel bir kıza 

âşık olur onu gerçekte tanımıyor kim olduğunu da bilmiyor. Fakat onun aşkıyla şiirler 

yazmaya başlamıştır. Ona Leyla ismini vermiştir, hatta onun için Leyla diye bir şiir bile 

yazmıştır. 

 Nasıl âşık oldum sorarlar bana. Beni Mecnun eden zalim Leyla'dır. O beni eyledi deli 

divane. Beni mecnun eden zalim Leyla'dır. Çimenli dağına karı bıraktı. Yaktı ciğerime zan 

bıraktı. Sormayın efendim içimi yaktı. Beni Mecnun eden zalim Leyla'dır. Bu yazdığı şiirden 

sadece iki kubledir. Hiç tanımadığı birine bu kadar âşık olması ve ona şiirler yazması onun 

nasıl bir âşık olduğunu göstermektedir. 

 Görüldüğü gibi Yüksel Öztürkoğlu bu sanata yaşadığı ilginç bir olayla ya da güzel bir 

rüyayla gönül vermiştir ve sevmiştir. Başta dediğimiz gibi belli bir ustası olmamıştır. Fakat o 

hep büyük âşık, âşıkları, ustaları adlı şanlı ozanları kendine örnek almıştır. Daha çok Reyhani, 

Eysani, Pir Sultan, Sümmani, Âşık Şenlik gibi büyük üstatların peşinden gitmiş onlar gibi 

olmak istemiştir. Fakat Yüksel Öztürkoğlu'na göre o bir üstat âşık olamamıştır. Bunu 

maddiyat ve usta yanında yetişmemeyle olanaklandırmaktadır. Bu yüzden herhangi bir çırak 

yetiştirememiştir. Âşık Yüksel'e göre önce insanı âşık eden içindeki Leyla'dır. Fakat bu bir sır 

olarak kalmalıdır. Gizli birisi olarak kalmalıdır. Onun verdiği ilhamla şiirler yazmalıdır. O 

aşkı kimseye bahsetmeden gizlice içinde yaşamalıdır. 
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3. Mahlası 
 

 Mahlas konusunda âşık bize birkaç şey söyledi. Her hangi bir mahlası yoktur. Çünkü 

aşıklık bayramlarında ya da programlarında kendini gösterememiştir. Sadece belirttiğine göre; 

sazına ücret karşılığı bir iş çıktığı zaman gidip düğünlerde çalmaktadır. Çaldığı düğünlerde 

ona halk arasında dertli âşık denmektedir. Çünkü çevresinde hep dertli bir insan olarak 

tanınmaktadır. Dertli âşık Yüksel adı da buradan gelmektedir. Fakat her hangi bir mahlası 

olmamıştır. 

 

4. Şiirlerindeki Biçim ve Şekil Yapısı 
 

 Âşık Yüksel Öztürkoğlu şiirlerinde daha çok toplumsal yergiyi sosyal hayatta da 

sorumsuzluk, yoksulluk, zamandan şikayet, vatan millet konularını işlemiştir. Daha çok bu 

konuları ele almış ve şiirler yazmıştır. Bu konularla ilgili bir şiirinden örnek verebiliriz. 

Dinleyin ağalar ne anlatayım 

 Bizi bu hallere koyan utansın 

 Yol düzeltip köprüleri yapacam  

Söz verip sözünden dönen utansın 

 

Milletin başına gelir iyisi 

 Yıkılmadı kötülerin kuyusu 

 Nasıl olsa arkasında dayısı 

 Devlet bankasını soyan utansın 

 Âşık bu şiirde toplumun gerçeklerini kendince dile getirmeye çalışmıştır. Bu 

düşüncesini şiirine yansıtmıştır. Diğer yandan bu sanatın içine giren şiirlerinden yola çıkarak 

dinleyicilerine şiir ve düz yazı şeklinde öğütler vermiştir. Bu tür şiirlerinde dürüstlük, ilahi 

aşk ve hak yolundan ve güzel ahlaktan bahsetmiştir. 
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 Âşık Yüksel şiirlerindeki en büyük ilhamın Allah olduğunu belirtmektedir. O her şeyin 

Allah tarafından yaratıldığına inanmaktadır. Kendisinin dediği gibi her şeyi Allah yaratmıştır. 

Kuşları, çiçekleri, böcekleri ben bunlara bakıp ilham alıyorum. Şiirlerimdeki en büyük ilham 

kaynağım Allah'ın yarattığı güzelliklerdir. 

 Yüksel Öztürkoğlu çok okuyan bir âşıktır. Özellikle kendi sanatıyla ilgili bir yazı 

makale ya da bir haber gördüğü zaman hiç kaçırmaz. O bu sanatın yok olup gitmesini 

istemiyor. Âşıklık sanatını kanser hastası gibi düşünüyor. Onu tedavi etmeye çalışan 

doktorlardan biri olduğunu söylüyor. 

 Bu hayatta çoğu insan gibi bu aşığında sevmediği şey cahilliktir. Kendisi okuyamadığı 

için bunu sık sık dile getirmiştir. Diğer yandan âşık bazı haksızlıklardan da şikayetlenmiştir. 

Her saz çalanın âşık diye gezindiğini gerçek âşıkların da bir kenarda kaldığını onlara sahip 

çıkılmadığını vurgulamıştır. Günümüz gençlerinin de bu sanata pek ilgi göstermediğinden 

yakınmıştır. Âşık olmayanların torpil sayesinde âşık olduğunu ve Kültür Bakanlığına kayıtlı 

olduğunu vurgulamıştır. Âşıklık hayatında birkaç sefer televizyon programlarına katılıp 

atışmalara katılan âşık Yüksel Öztürkoğlu bunlardan bir tanesini bizimle paylaştı.  

Soru:  

Bir ipe vurmuşlar 114 düğüm  

Çözebilirmisin çözemezmisin  

Dediğim aşikâr değildir gizli  

Sezebilirmisin sezemezmisin 

 

Cevap: î 14 süredir kuranı kerim 

Okuyup imladan çözenlerdeniz  

Kuran Muhammede yendi aşikar  

Biz onu kalbinde sezenlerdeniz 

 

Soru: Ben de bir aşığım marifetim var. 
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 Cahilin yanında ne kıymetim var. 

 Ayak basılmamış vilayetim var. 

 Gezebilir misin,gezemez misin 

 

Cevap: Benim yüreğimde çoktur hararet. 

 İnsanlara işin daim ziyaret. 

 Gönül ayak basılmamış vilayet. 

 İki gönül sözünden gezenlerdenim 

 Bu güzel atışma ve benzeri atışmalarla âşık bir çok programa katılmıştır ve orada 

şiirlerini söylemiştir. Konya Âşıklar bayramında bunun gibi bir sürü atışmalar yapan Âşık 

Yüksel Öztürkoğlu kendini âşık olarak tanıtan bir çok aşığın bu atışmaları yapamadığını 

belirtti. 

    Aşığın anlattığı bir olay çok ilginçtir. İstanbul’da Âşık Reyhani'ye usta diye müracaat 

edince usta Reyhani'den ben usta değilim cevabını almış ve utanmıştır. Şimdi kendine âşık 

diyenlerin haline bakınca o sözün aklına geldiğini söylemektedir. 

   Ana ile ilgili yazdığı türkülerde Mevlud îhsani'nin "anam" türküsünden çok 

etkilenmiştir. Usta malına çok saygı duyduğunu belirtmektedir. Şiirlerinde usta malının çok 

etkisi vardır. 

 

5. Aldığı Ödüller 
 

    Âşık Yüksel Öztürkoğlu bu güne kadar bir çok yarışmaya katılmıştır. 1996 yılında 

dünya çapında bir kaset çıkarmıştır. Konya âşıklar bayramında onur belgesi, bir madalya ve 

bir de plaket almıştır. Daha sonra bir kaset daha çıkarmak istemiştir. Fakat maddi desteği 

olmadığı için bu hayalini gerçekleştirememiştir. 
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6. Hakkında Yapılan Çalışmalar 
 

   Aşığın sanatıyla ilgili bu güne kadar bir çalışma yapılmamıştır. Fakat kendi anlattığına 

göre yaklaşık bir yıl önce Sarıkamış'ta okuyan iki bayan öğrenci kısa röportaj yapmış fakat bu 

röportaj hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Ya da herhangi bir gazete de bu haberi okumamıştır. 

Başka da her hangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 Sonuç olarak bu makalade Âşık Yüksel Öztürkoğlu'nun hayatını, sanatını incelemeye 

çalıştık. Bize verdiği bilgiler sayesinde bunu okuyucuya aktarmaya çalıştık. 

   Âşık Yüksel Öztürkoğlu sonunda kültür bakanlığından bir televizyon kanalı istedi. 

Aşıklara özel bir televizyon kanalı olursa âşıklık sanatına ilginin artacağını düşünmektedir. 

Bu sayede bu sanatı ayakta tutmanın mümkün olacağına inanmaktadır. Başka türlü bu sanatın 

yok olacağını ve yavaş yavaş kaybolup gideceğini vurgulamıştır.Bir de Yüksel Öztürkoğlu bu 

sanata gönül verenlere bir nasihat vermektedir. Öncelikle usta yanına gitmelerini öğütlemiştir. 

İşin özüne girmelerini istiyor, ustasından işin kuralını öğrenmesi tavsiye etmektedir. Ona göre 

ustasız âşık olamaz. Bu sebepten dolayıdır ki kendini usta âşık olarak görmemektedir.  
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
Leyla 

Nasıl âşık oldum sorarlar bana  

Beni Mecnun eden zalim Leyla'dır  

O beni eyledi deli divane  

Beni mecnun eden zalim Leyla'dır. 

 

Çimenli dağıma karı bıraktı  

Yaktı ciğerime zarı bıraktı 

 Sormayın efendim içimi yaktı  

Beni Mecnun eden zalim Leyla'dır. 

 

Hele bakın gözlerimin yaşına  

Daha ne gelecek garip başıma  

15 yaşında girdim garip düşüme  

Beni Mecnun eden zalim Leyla'dır. 

 

Kaçırdım elimden geçen yılları  

Çektirdin bizlere ne acep çile  

Ne idi kastınız Ozan Yüksel'e  

Beni Mecnun eden zalim Leyla'dır. 

 

Ana Türküsü  

Bülbüllerin bahçesinde  

Güldür analar, analar 

Arıların kovanında  

Baldır analar, analar  

Odur halimden anlayan,  

Odur dilimden anlayan 

Divan sazımda inleyen 

 Teldir analar, analar  

 

Ozan Yüksel gün tutacak 

Zaman genç ömrü yutacak  

Dünyada bir tek tutacak,  

Baldır analar, analar. 

 

Ana Şiiri  

Çoluk, çocuk oğlu kızı yatarken  

Sabah namazına kalkan ananıdır 

 Güneş doğarken horoz öterken 

 Kapıdan dışarı çıkan ananıdır 

 

Heybemize aş ekmeği koyunca  

Babamınan beni işe salınca 

 Barınağıma diken batlı duyunca  

Gözlerinin yaşı akan ananıdır. 

 

Yatarlar uykudan bıkana kadar  

Güneş üstlerine akana kadar  

Gelinler yataktan kalkana kadar  

Evin sobasını yakan anamdır. 
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Aman Ozan Yüksel yüreğinde zar 

 Koparır başını havar da havar  

Evlendim ama çocuklarım da var  

Yine Yüksel'e bakan ananıdır. 

 

Bayrak  

Kahraman askerin sancak elinde  

Gezdirmiş tepeden bayrağı 

 Bilmezsin ki kaç bin şehit kanından  

Süslemişler lapa lapa bayrağı 

 

Neden rengi kırmızıdır sormırsan 

 Şehit düşenleri nasıl görmürsen 

 Madem bunun kıymetini bilmirsen  

Niye eline aldın sıpa bayrağı 

 

Sayısız belirsiz çok verdik kayıp 

 Bu aziz vatanın her yanı şehit  

Size emanettir siz olun sahip  

Halka teslim etti oda bayrağı 

 

Attığın görseydim yapardım boğma 

Kırar her tarafın ederdim yığma 

Katırdan döllenme eşekten doğma  

Nasıl atıyorsun çöpe bayrağı 

 

Dalgasın şu göklere saldıkça 

 Gözlerim doluyor ele aldıkça  

Dünyada yaşayıp ömrüm oldukça  

Yüksel hep göğsünde tuta bayrağı 
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ÂŞIK YÜKSEL YAKUPOĞLU HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
Gökhan CENGİZ* 

Özet 
 Âşıklık geleneği İslamiyet öncesi devirden teşekkül etmiş, İslamiyet sonrası devre 

dönüşümlerden taşınmış bir gelenektir. Sözlü kültür geleneğinde yaşama gücüne sahip olan 

âşıklık, yazılı kültürün egemen dönemlerinde birtakım gerilemelere uğrasa da halkın gönül 

dünyasından çıkaramadığı bir edebiyat olarak süregelmiştir. İlk oluşum yıllarındaki varoluş 

şeklini bugün tam anlamıyla koruyamasa da bitmiş de değildir. Nitekim, geleneğin 

devamlılığını sağlayan günümüz âşıkları arasında sayılabilecek isimlerden biri de Âşık 

Yüksel Yakupoğlu’dur. Bu çalışmada, aşığın hayatı, sanatı değerlendirilmiştir.  

 Anahtar Sözcükler: Halk Şiiri, Âşıklık Geleneği, Yüksel Yakupoğlu 

1. Hayatı 
 

 Âşık Yüksel Yakupoğlu, 1967 yılında Kars’ın Akayaka ilçesine bağlı Hacıpiri 

köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Yüksel Akbaba’dır. Baba adı Seyfettin, anne adı 

Naciye’dir. Akbaba ailesinin 4. çocuğudur. Ailesinin fakir oluşu nedeniyle çocukluğu 

yoksulluk içinde geçer. İlkokulu bitirdikten sonra, maddi sıkıntılardan dolayı öğrenimine 

devam edemez. Babası da çocukların geçimini sağlamak için okulun hizmetkarlığını yapar. 

Ailesinin yoksulluğu sebebiyle, ailesine bir nebze de olsa yardımcı olmak için daha 15 

yaşında yolu önce İzmir’e daha sonra İstanbul’a düşer. İstanbul’da yanında çalıştığı inşaat 

ustasının kızına âşık olur, ancak karşılık bulamaz. Böylece gurbette yaşamanın verdiği sıla 

hasreti ve sevdiği kızdan karşılık bulamaması âşıklığını önemli ölçüde etkileyecektir. Sevdiği 

kızdan karşılık bulamayan Yakupoğlu, bu sevdanın verdiği ızdırapla, vatani görevini yapmak 

üzere 1987 yılında askere gider. Acemiliğini Samsun Sıhhiye’de yapar. Ancak, aşk acısının 

verdiği ıstırap onu deliye çevirir. Böylece askerlikten kaçma teşebbüsünde bulunan 
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Yakupoğlu, yakalanıp Ankara’ya sürgün edilir. Bir türlü rahat durmayan Yakupoğlu, sırasıyla 

Tekirdağ, Edirne-Uzunköprü, ordan da yine Edirne’nin Meriç-Alibeyköy sınır karakoluna 

sürülür ve buradan tezkeresini alır. Tezkeresini aldıktan sonra köye dönen Yakupoğlu, 

çalışmak üzere bu sefer vatanından uzaklaşır. Yolu Suudi Arabistan’ın Cidde kentine düşer. 

Bir yıl burda çalıştıktan sonra ülkesine geri döner. 1991 yılında evlenir. Bir süre köyde 

hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıktan sonra yolu tekrardan gurbet ellere düşer ve sırasıyla 

Libya, Moskova ve Kazakistan’a çalışmak üzere gider. 

 Aşk Yüksel Yakupoğlu, âşıklığın doğuştan gelen bir yetenek olduğu inancındadır. 

Soydan ve çocukluktan gelen bir âşıklık ruhuyla yüreği kaynarken, kendini âşıklar aleminde 

bulur. Yakupoğlu çeşitli köy düğünlerinde, dernek gecelerinde çalıp söylemektedir. Üç 

çocuğu bulunan Yakupoğlu, köyünde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıp geçimini 

sağlamaktadır.   

 

2. Sanatı 
 

 Âşıkların yetiştikleri sosyal çevreler son derece önemlidir. Âşıklarla ilgili bilgi 

edinmek için, bunların hangi sosyal çevrelerde yetiştiklerini, yetişme biçimlerini, eğitimlerini 

nasıl aldıklarını bilmek gerekir. Bunlar bulundukları ortama ilişkin konuları, yaşadıkları 

ortamdaki kültürüne göre dile getirmeye çalışırlar. Eğer, âşık köy ortamında yetişmiş ise 

köylü kültür ve geleneğine göre sanatını icra eder.  

 Köy ortamında yetişen Âşık Yüksel Yakupoğlu, köylünün yaşamını, köy insanın 

duygu ve düşüncelerini aşk anlayışını geleneğe bağlı kalarak anlatır. Yakupoğlu, köyün 

gerçeklerini, yoksul, fakir köy halkının dertlerini, sıkıntılarını anlatırken gurbette geçirdiği 

günlerde şehir kültürünü de edinen âşık, edindiği bu bilgi ve kültürü halka anlatarak 

gönüllerine tercüman olmuştur. 

 Âşıklığı soydan gelen bir geleneğin devamı olarak gören Yakupoğlu, çocukluktan beri 

çalıp söylemektedir. Saz çalıp türkü söylemeyi çocukluktan arzu etmiş ve çevresindeki usta 

âşıklardan etkilenmiştir. Yakupoğlu’nun, gönül verdiği güzele olan aşkına karşılık 

bulamaması, ailesinin yoksulluğu, sürekli gurbette yaşamanın verdiği memleket hasreti, vatan 

özlemi onda büyük etkiler bırakır. Bir de buna âşıklığa olan sevdası eklenince kendini 

sanatına tamamen adamış olur. 
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 Âşık olabilmek için saz çalmak, irticalen şiir söyleyebilmek ve atışma yapabilmek 

gerektiğine inanmaktadır. Âşık sonradan olunamayacağını, insanın yaratılırken âşıklık 

özellikleriyle donatıldığını söyler. Ve böylece medrese, mektep eğitimi ile âşık 

olunamayacağı düşüncesindedir. Hiçbir maddi kazanç elde etmemesine rağmen, bu sanattan 

vazgeçemediğini ve kendisini bu sanatı yapmak zorunda hissettiğini söyler. Bu işi bıraktığı 

zaman birilerinin yetim kalacağını düşünür.  

 Âşıklar yaşadıkları sosyal çevrenin kültürü ile donatılmışlardır. Kendilerini var eden 

sosyal çevrenin dışına çıktıklarında gelenek önemini yitirir. Aşığın yukarıda sayılan 

özelliklerini günümüzde barındıran çok sayıda âşık olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Âşıkların gelenekten aldığı bu özelliklerden ziyade, günümüz âşıklarında daha çok şairlik ve 

müzisyenlik özellikleri ön plana çıkıyor.  

 Aşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu aşk badesini içmekle ve sevgilinin 

hayalini görmekle kazandığına inanılır. Rüyada genellikle âşık adayının karşısına bir sevgili 

veya saz çıkmaktadır. Rüyaların süsü ak sakallı bir derviş ve bazen bir içi dolu bardaktır. 

Bardağın rüyada tas halinde görülmesine de sık sık rastlanır.  

 Âşık Yüksel Yakupoğlu ise, âşıklığın Allah vergisi olduğunu, bade içme ve rüya 

görerek âşık olunamayacağını belirtir. Allah bir insanın vaziyetini yaratırken vermiştir. 

Sonradan kimseye bir şey eklenmediği düşüncesindedir. Çünkü, Allah insanı herhangi bir 

sanata meyilli yaratır. Kendisinin doğuştan saz çalıp söylediğini, sonradan bir şey eklenme  

söz konusu olmadığını belirtir.  

 Rüya motifinin temel espirisini: “Sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçiş” olarak 

değerlendiren Umay Günay, âşık edebiyatındaki rüya motifini başlangıç ve hareket sağlayan 

bir motif olarak kabul eder. (Günay,1992) Âşıklar, rüyadan sonra kendilerini âşıklık 

geleneğinin içinde görme eğilimine girerler. Böylece âşıklığın gerektirdiği diğer özellikleri de 

edinmenin yollarını ararlar. (Oğuz,2004:193) 

 Âşıklar, rüyalarında bade içtikten sonra gerçek anlamıyla âşık olur. Bunun âşık 

geleneğinde önemli bir yeri olan rüya motifiyle derinden bir bağlantısı vardır kuşkusuz. 

 Âşıklarımız genellikle bir usta aşığın yanında yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini, 

hem de sanatını icrasına ilişkin yol ve yöntemleri öğrenirler. Âşık meclislerinde, 

kahvehanelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, 

ustalaşan ozanlarda kendilerine de çırak alırlar ve gelenek bu şekilde devam eder.  
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 Âşık Yüksel Yakupoğlu, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmiştir. Ustası Veysel 

Şahbazoğlu’dur. Ancak, yaşamının çoğunu gurbette geçirdiği için ustasıyla fazla bir ilişkisi 

olmamış, etkileşimi kısıtlı kalmıştır. Yeteneğin doğuştan geldiğine inanmakta usta-çırak 

ilişkisinin önemsiz olduğu düşüncesindedir. Ancak, yine de aşığın usta görmesi gerektiğini 

söyler. Bunun  nedenini de aşığın ustadan âşıklığın yol ve yöntemlerini, erkanını öğrenmesi 

gerekmektedir şeklinde açıklar.  

 Bir aşığın bir işte olgunlaşması, o işin disiplinini ele alabilmesi, işin ehli olabilmesi 

için yanında pişip yetişmesini sağlayacak bir ustanın yanına girmesi ve usta-çırak ilişkisi 

çevresinde yetişmesi gerekir. “Âşıklık geleneği yalnızca çalıp söylemeye dayanmayan, bir 

usta tarafından öğretilmesi gereken bir iştir. Bir kişinin âşık olarak nitelenebilmesi için çağlar 

boyu gelişen geleneğe uyması gerekir.” (Artun, 2004:59) 

 Saz, âşık için bir ilham kaynağı olup, aşığın hem dert ortağı, hem de sanatını icra 

etmesine yardımcıdır. Âşıklar, saz çalmayı genelde ustalarının aracılığıyla öğrenirler. Âşık 

Yüksel Yakupoğlu, saz çalmayı kendi çabaları sonucu öğrenir. Sazsız, âşık olunamayacağını, 

onun ancak şair olabileceğini belirtir. Sazsız hiçbir topluluğa girmemiş, türkü söylememiştir. 

Gelenek içinde saz dışında başka bir çalgı ile sanatını sürdüren âşık yoktur. “Âşıklık geleneği 

içinde önemli bir yere sahip olan saz âşıklarca kutsal bir varlık olarak görülmüş, ona çok 

değer verilip özenle korunmuştur.” (Yardımcı, 204:177) Saz şairleri içerisinde geleneğe bağlı 

olanların çoğu âşık meclislerinde, panayırlarda, kahvehanelerde hikaye anlatırlar. Bir kısım 

âşık, usta malı hikaye anlatırken, bir kısımda kendi yazdıkları hikayeleri anlatırlar. 

 Âşık Yüksel Yakupoğlu, hikaye anlatma tarzını bilir, ancak kendi düzdüğü hikayesi 

bulunmamaktadır. Erçiş’li  Âşık Emrah’ın: Emrah ile Selvi Han, Âşık Şenlik’in: Latif Şah ve 

Selman Bey hikayelerini bilir. Yakupoğlu’na göre, bir hikaye anlatırken, o hikaye kime aitse 

onun ağız özelliği kullanılması gerekir; yoksa o hikayenin insanda hiçbir duygu 

uyandırmayacağını belirtir.  

 Âşıklık geleneği temsilcileri, hikaye anlatarak kültürel mirasımızın yaşamasına katkı 

sağlamaktadır. Bu açıdan âşıklık geleneği, eski ve yeni kuşaklar arasında kültürel birikimin 

paylaşılmasında önemli bir yere sahiptir. 

 Ben bir âşık oldum boşu boşuna 

 Diyarı, gurbeti gezdim aldandım 
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 Kötü kaderimi loğman gibi 

 Satırdan satıra yazdım aldandım 

 Yakupoğlu, çevresinde gördüğü her türlü olaydan etkilenen bir âşık olduğu için bu 

dörtlükte de kötü talihinden şikayet etmektedir. Kendisinin dinleyici kitlesine, yani halkın 

gönlüne tercüman olmadığına değinmiştir. Böylece Âşık Yüksel Yakupoğlu, sanatını icra 

edemediği mesajını bize vermektedir. 

 

3. Mahlası  
 

 Âşıklık geleneğinde mahlas kullanma köklü bir özelliktir. Şiirlerin, anonim özelliğine 

dönüşmeden âşıkların bilinmesinin sağlanması yanında, âşıkların isimlerini yüzyıllar boyunca 

zihinlerde yer tutmasını sağlayan bir gelenektir. Âşıkların geneli şiirlerinde mahlas 

kullanırlar. Mahlas alma geleneği, çeşitli yollarla sağlanır. En yaygın yol olarak, mahlasının 

aşığa ustası tarafından verilmesidir. Bazen de, rüya yoluyla bir pir tarafından mahlas edinen 

âşıklarda vardır. Tabi bazı âşıklar da mahlasını kendisi seçme yoluna giderler. Mahlas 

seçiminde genelde aşığın içinde bulunduğu ortam, fıtratı ve o anda içinde bulunduğu ruhsal 

çöküntü etkilidir. 

 Mahlas alma geleneği “Eskiden mahlas kullanmak basit iş sayılmazdı. Mahlas almanın 

bir yolu yordamı vardı. Mahlaslar daha çok devrin üstad tanınan kişileri tarafından verilirdi. 

Kişinin özelliğine uygun düşecek mahlası bir manzume ile açıklar ki, bu manzumeye  

“mahlâsname” denirdi. Verilen bu mahlas tören tarihinden itibaren, kişinin yazdığı bütün 

eserlerde asıl isminin yerine kullanılır ve asıl ismi zamanla unutulurdu.” biçiminde dile 

getirilmektedir. (Yardımcı, 2004: 182) 

 Âşık Yüksel Yakupoğlu’na, Kültür Bakanlığının yapmış olduğu âşıkları tespit etme 

programında Şeref Taşlıova tarafından “Yakupoğlu” mahlası verilmiştir. Yakupoğlu, 

mahlasın bir âşık için önemsiz olduğu görüşündedir.  

 Âşık Yüksel Yakupoğlu’nun mahlasını kullandığına dair şu dörtlüğü örnek olarak 

verilebilir; 

 Yakupoğlu, ölümlü dünya haktır 
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 Ayrılık acısı sivri bir oktur 

 Gideceğin yerin dönüşü yoktur 

 Ölme gülüm ölme dalımı kırma 

 

4. Şiirleri 
 

 Âşık Yüksel Yakupoğlu, şiirlerini aruz ölçüsünden ziyade hece ölçüsüyle kaleme alır. 

Kafiye bakımından yarım kafiye, tam kafiye ve zengin kafiye şiirlerine sayı itibariyle orantılı 

olarak dağılmıştır. Şiirlerinde yine dikkate şayan unsurlardan biri de bol bol redif 

kullanmasıdır. Nazım türü olarak da geleneğe uygunluk göstererek koşma şeklini esas 

almıştır. 7+4=11’li hece kalıbıyla ele aldığı şiirlerinin sayısı tüm şiirlerine kıyasla daha 

fazladır. 

Vakit daha erken nereye gülüm 

Ölme gülüm ölme dalımı kırma 

Daha yaşın gençtir yakışmaz ölüm 

Ölme gülüm ölme dalımı kırma 

Örnek verilen dörtlükte hece ölçüsünün, 7+4=11’li kalıbı ile yazılmış, nazım birimi 

koşma, kafiye örgüsü abab, kafiye çeşidi “v” sesi yarım kafiye, “er” sesi ise rediftir. 

Şiirlerini günümüz Türkçesiyle yazan Yakupoğlu, geleneğe bağlı kalarak şiirlerinin 

son dörtlüğünde mahlasını da kullanır. Şiirlerini, ifade etmeye çalıştığı duygu, düşünce ve 

istekleri anlamamız açısından sade bir dil ile kaleme almıştır. Şiirlerinin geneli memleketine 

duyduğu hasret teması ile bezelidir. Köyde yetişmiş bir âşık olmasına karşın, şiir dilinin 

kelime belleğinde yöresel kullanım özelliği taşıyan kelimelerin sayısı oldukça azdır. Şiirleri 

uzunluk bakımından değerlendirildiğinde 3’er dörtlükten oluştuğu görülmektedir. 

Kahrolası ay ana viran gurbet 

Geze geze artık yoruldum ana 

Göçmen kuşlar gibi yurtsuz yuvasız 
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Sokaktan sokağa sürüldüm ana 

Yukarıdaki dörtlüğünde, gurbet temini işlerken sade ve anlaşılır bir dil kullanarak 

hislerini aktarma üslubunu benimsemiştir. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

 Âşıkların, bulundukları toplumun tüm sosyal olaylarını dile getiren, Türklerin 

tarihinde ilk dönemlerinden itibaren dinsel ve toplumsal konularda faaliyet gösteren ve bu 

özellikleri bünyelerinde barındıran günümüzün bölgesel sanatçıları olduğunu söylersek 

yanılmış olmayız. Âşıklar, toplumun tüm dertlerini anlayan, milli acıları, memleket ve vatan 

hasretini dile getiren, halkın gönlüne tercüman olan gönül adamlarıdır. Haksızlığa karşı olup 

haklının yanında yer alırlar. Sözleri ile kötülükleri yerip, iyiyi ve iyilikleri dile getirmeye 

çalışırlar. Eserlerinde din ve ahlakın yozlaşmışlığını, örf ve adetlerin kaybolmaya yüz 

tutulmasını, toplumsal kuralların hiçe sayılması gibi hususları dile getirmeye çalışırlar.  

 Âşıkların yukarıda sayılan özelliklerini bünyesinde barındıran ve âşıklık geleneğini 

devam ettiren Âşık Yüksel Yakupoğlu’nun, şiirlerinde gurbet duygusu hakimdir. Gurbet 

duygusunun temelinde memleketinden ve vatanından ayrılış vardır. Günümüzde giderek 

zayıflayan insanlık bağlarını ve kaybolan değerleri ele almakta ve buna sitem etmektedir. 

Sevgiliye duyduğu özlemi ve bu özlemin onda bıraktığı izleri şiirlerinde dile getirmeye çalışır. 

Sevdiği kızdan karşılık bulamanın verdiği ızdırabı, perişanlığı şiirlerinde ele alır. Ayrıca 

şiirlerinde dünyanın geçiciliğini, ölüm gerçeğini bize verir. Âşık Yüksel Yakupoğlu’nun 

gurbet duygusunun onda bıraktığı sıla hasretini şöyle dile getirir;  

Kahrolası oy ana viran gurbet 

Geze geze artık yoruldum ana 

Göçmen kuşlar gibi yurtsuz, yuvasız 

Sokaktan sokağa sürüldüm ana 

 Görüldüğü gibi beşeri sevgi, gerçek âşıklığın gönül gurbetliliğini sılaya çeviremez. 

Onun gönül gurbeti öyle kavuşmaların sızısına tutulmuştur ki, bu onun gurbetli hasretini 

dindiremez. 
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 Âşık, gönül verdiği sevgiliye olan aşkını, şiirlerinin çoğunda ele alıp aşağıdaki 

dörtlüğünde bunu şöyle dile getirir:  

Özene bezene yaratıp Allah 

Bir eşin benzerin yok acem kızı 

Bir bakışın beni sarhoş eyledi. 

Sorma ızdırabım çok acem kızı  

 Esere baktığımızda, sevgilinin bakışları, aşığın gönlünde derin, kapanmaz yaralar açar. 

Eğer sevgiliye bir kavuşma olmazsa aşığın sıkıntısı, ızdırabı artar. Sevgilinin güzelliği o kadar 

fazla ki aşığı kendinden geçiriyor. Bir başka dörtlüğünde de ölüm gerçeğini şöyle dile getirir; 

Gelmesi dert, gitmesi dert yaşaması bir bela 

Hele bakın ey efendim insanda müşkül hala 

Yolculuk gelince başa, insan çıkınca yola 

Yalvarsan yakarsan geri dönmesi mümkün değil 

 Âşık, dini inançları gereği ölüm olayını kabul edilmesi gereken bir gerçek olarak 

görür. Sorgulamaktan çok kabullenme duygusu içindedir. Bunda tasavvuf düşüncesinin 

önemli bir etkisi vardır. 

 Âşık Yüksel Yakupoğlu, yaşadığı günlük olaylardan çabuk etkilenir. Gördüğü bir 

gariban olsun, yiğit olsun, güzel olsun bunu şiirlerine konu alır. Geçim darlığı, hayat 

pahalılığı, fakirlik gibi maddiyatla ilgili konular sürekli gündemini teşkil eder. Halkın değişen 

sosyal zamandaki ruhi ihtiyaçlarına cevap vermek, büyük şehre göçen ve sıla hasreti çeken 

insanların güzel zevkini tatmin ve hislerine tercüman olmak isteğindedir. Toplumsal eleştiri, 

yerel problemler, toplumsal göç, gurbet duygusu, sıla hasreti gibi konuları dile getirmesi ve 

bu söylediklerini geniş kitlelere duyurmak istemesi onu ayakta tutan hususlardır.    
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6. Eserleri ve Âşık Hakkında Yapılan Çalışmalar  
 

Âşık Yüksek Yakupoğlu, âşıkların yaptıkları bu sanata, bu kültüre karşı ufak bir 

gelirleri olması gerektiği inancındadır. Aşığın, maddi geçimini sağlamak için, kalemini, 

defterini bırakıp, başka işlerle uğraştığı için bu kültürü topluma aktaramadığını, böylece bu 

kültür mirasının zaman geçtikçe yok olmayla karşı karşıya olduğunu belirtir. Devletin, bu 

kültür mirasçılarını gün yüzüne çıkaracak televizyon ve radyo gibi programları yapmasını, 

hatta âşıklara özel bir televizyon kanalının açılması gerektiğine inanmaktadır. Yakupoğlu, bu 

sanattan bir maddiyat kazanmadığı sürece bu sanatın onun için önemi olmadığını, sadece 

çocukluktan gelen bir heves ve âşıklığa olan sevgisinden dolayı bu sanatı icra etmeye devam 

edeceğini belirtir. Âşıklık geleneğinin hiçbir zaman bitmeyeceğini, birilerinin bir gün çıkıp bu 

geleneği tekrardan canlandıracakları inancındadır.  

Âşık Yüksel Yakupoğlu’nun eserlerine baktığımızda on iki türküden oluşan “Yıla Sor 

Beni” (Hasret Gözlüm) adlı kaseti bulunmaktadır. Âşık, şiirlerini bir kitap halinde 

bastırmamış olup, 200’e yakın şiiri mevcuttur. Şiirlerinin, eşi tarafından sobada yakılması 

üzerine, şiirlerini kitap haline getiremez. Âşık hakkında herhangi bir akademik çalışma 

yapılmamış ve hiç ödül almamıştır. 

 Âşık Yüksel Yakupoğlu, çok kısa bir çıraklık dönemi geçirmesine rağmen âşıklık 

geleneğinin çoğu özelliğini kendinde toplamıştır. Geleneğin bir temsilcisi olarak hayatının 

çoğunluğunu gurbette geçirmiş ve böylece halkın gönlüne tercüman olmuştur. Âşıklığını 

genelde köy düğünleri, kahvehanelerde icra eden Yakupoğlu, âşıklık geleneğinin geçirdiği 

sosyal değişmelere bağlı olarak sanatını icra etmekte ve hedef kitleye ulaşma gayreti 

içindedir. Âşıklığı sanat olarak gören Yakupoğlu, sevdiklerinin gurbette olması, sevdalandığı 

kıza kavuşamaması, maddi sıkıntı çekmesi gibi nedenlerle çileli bir hayat geçirmiştir. Sahip 

olduğu âşıklık geleneğinin yeteneği ölçüsünde bu ızdıraplı hayat onu, gördüğü her olaydan 

etkilenen hisli bir âşık yapmıştır.  
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ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
DİVAN 

Bu dünyaya gelen insan kalması mümkün değil 

Dibi görünmez bir denizin dolması mümkün değil 

Bir güzele sevdalanıp âşık olmazsa insan 

Aşk ile aşkın sazını çalması mümkün değil 

 

Gelmesi dert, gitmesi dert yaşaması bin bela 

Hele bakın ey efendim insanda müşkül hala 

Yolculuk gelince başa, insan çıkınca yola 

Yalvarsan yakarsan geri dönmesi mümkün değil 

 

Yakupoğlu, neler geldi gene hayale, yada 

Bir el sıkışmayı görsün Allah yeter imdada 

İyilik çırası yoksa inan yalan dünyada 

Dünyanın sonuna kadar sürmesi mümkün değil 

 

ÖLME GÜLÜM 

Vakit daha erken nereye gülüm  

Ölme gülüm ölme dalımı kırma  

Daha yaşın gençtir yakışmaz ölüm 

Ölme gülüm ölme dalımı kırma 

 



                                                        

 618 

Yiğit olan insan namını över 

Pişmanlık duyanlar kendini döver 

Toprak seni benden fazlamı sever 

Ölme gülüm ölme dalımı kırma 

 

Yakupoğlu derki, ölümlü dünya 

Ayrılık acısı sivri bir oktur 

Gideceğin yerin dönüşü yoktur 

Ölme gülüm ölme dalımı kırma 

 

ANA 

Kahrolası ay ana viran gurbet  

Geze geze artık yoruldum ana 

Göçmen kuşlar gibi yurtsuz yuvasız 

Sokaktan sokağa sürüldüm ana 

 

 

Derdimi dökecek yer bulamadım 

Bir düşeş gelecek zar bulamadım 

Gün oldu yatacak yer bulamadım 

El kapılarında sürüldüm ana 
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Yüksel’in çilesi bu gurbet eller 

İşitmez kulağım lal olsun diller 

Ban mesken oldu bu yaban eller 

Yüz bin kez öldüm dirildim ana 

 

ACEM KIZI 

Özene bezene yaratıp Allah  

Bir eşin benzeri yok acem kızı 

Bir bakışın beni sarhoş eyledi 

Sorma ızdırabım çok acem kızı 

 

Aylar oldu yıllar oldu gelmedin 

Perişan halimi gelip görmedin 

Bir gün olsun sen yüzüme gülmedin 

Bir dönüp yüzüme bak acem kızı 

 

Yakupoğlu der ki, dünya bir kapı 

İstersem gönlümü kestirem tapu 

İdam sehpasında boynuma ipi 

Ellerinle takacam acem kızı 
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ÂŞIK ZAFER KARABAY HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
BURHAN DAĞ* 

 Özet 
            Bu makalede Karslı Âşık Zafer Karabay’ın hayatı, sanatı ve şiirlerinden örneklere yer 

verilmiştir. Günümüzde âşıklık geleneğini devam ettiren isimlerden birisi de Zafer  

Karabay’dır. Çalışmamızda âşığın, âşıklık geleneği içerisindeki yeri, üslûbunun özellikleri ve 

şiirleri incelenerek örnekler verilecektir. 

            Anahtar kelimeler: Âşık Zafer Karabay, Âşık, Âşıklık Geleneği.             

 Giriş        
 

            21. asırda kökleri bugün ki âşıkların ‘’prototip’’ ini oluşturan  ‘’şaman’’lara kadar 

uzanan âşıklar ve Âşık Edebiyatı Geleneği Dursun Yıldırım’ın ‘’ Daha Hun çağında yapılan 

merasimlerde,  eğlencelerde, mevsim merasimlerinde yer alan ilâhî  türkü ve oyun türküleri  

sözlü şiir sanatında köklü bir geleneğin teşekkülüne işaret eder.’’ (Yıldırım 1988;187) 

şeklindeki ifadesiyle dikkatleri daha geçmiş zamanlara ötelemektedir.         

            Ancak 20. asırda Âşık Edebiyatı Geleneği’nin bitme noktasına geldiğini ‘’ Âşıklar 

zümresi artık yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. 20.asrın başlarında mesleki 

teşkilatları bozulmuş, büyük merkezlerde ehemmiyetini kaybeden âşıklar küçük merkezlerde 

görülmeye başlanmıştır.’’ (Köprülü 1989;166) şeklindeki ifadesiyle dile getiren Fuat 

Köprülü’nün bir anlamda bu öngörüsü bugün bu geleneği devam ettiren  âşıklar tarafından 

uygun tabirle askıya alınarak  devam ettirilmektedir.   

       

                                                           
* Kars Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Öğrencisi      
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           Bu anlamda 21. asırda bu geleneği devam ettiren  ‘’âşıklar’’ dan birisi de  Karslı Âşık 

Zafer Karabay’dır.     

     

 1.Hayatı 
 

            Âşık Zafer Karabay  1962 yılanda Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya  köyünde 

dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mehmet annesinin adı Semiye’dir. Zafer Karabay, Karabay 

çiftinin üç erkek çocuğundan ikincisidir. Karabay ailesi Kars’ta ‘’ yerli ’’ olarak  adlandırılan 

Türk topluluklarındandır. Âşık Karabay  eğitim hayatına  köyündeki ilkokulda  başlar. Daha 

ilkokul sıralarındayken ilkokul öğretmeninin çaldığı saza  türkü söyleyerek eşlik etmiştir. 

Âşık Karabay’ın  âşıklığa  hevesi de  bu çağlarda başlar. Özellikle  köylerine sık sık gelen 

âşıkların  çalıp söylemesinden etkilenir ve  bu geleneğe karşı içerisinde büyük bir merak ve 

ilgi uyanır. Âşık Karabay’ın  Âşıklık Geleneği’ne tam anlamıyla bağlanması ise 11-12 

yaşlarındayken  gördüğü rüya olur.1            

            Âşık Karabay, ilkokul bitince köyünde ortaokul olmaması nedeniyle eğitim hayatını 

devam ettiremez. Bu duruma sebebiyet veren  bir başka hususiyet ise  âşığın  maddi anlamda 

sıkıntı çeken  bir aile ferdi olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı eğitim hayatını devam 

ettiremeyen Âşık Karabay köy işlerinde ailesine yardım etmeye  ve kendi hayvanlarına  

çobanlık yapmaya başlamıştır. Ancak içindeki  saz çalma ve söz söyleme  hevesi  hiç 

azalmamış  aksine  gün geçtikçe artmıştır. Okuldan sonra  kendisine bir saz almış  ve kendi 

kendisine saz çalmayı öğrenmiştir. Ergenlik  çağına yakın zamanlarda  Kars’a gelen âşık  

dönemin usta âşıklarından  Murat Çobanoğlu’nun Âşıklar Kahvehanesi’ne gelir. Kars’ta 

eniştesinin yanında kaldığı bir yıl süresince  bu âşıklar kahvehanesine devam etmiş, buradaki 

bir çok usta âşığa çıraklık etme şansını elde etmiştir. Ancak ailesinden özellikle de babasından 

gerekli desteği bulamamıştır. Âşık Karabay bu durumla ilgili hayatındaki önemli bir hatırayı  

şöyle dile getirmektedir:            

            “Murat Çobanoğlu’nun âşıklar kahvehanesine devam ettiğim zamanlarda türkü 

söylediğim bir gün Kars’ta Radyo Evi Müdürü  beni görüp sesimi beğenmiş. Benim türküm 

bittikten sonra beni yanına çağırıp  çeşitli işlemleri yapıp  beni radyo evine  alıp yetiştirmek 

istediğini söyledi. İşlemlerimi tamamlayıp  radyo evine birkaç zaman devam ettikten sonra 

                                                           
1  Rüya ve bu rüyadaki ‘’ bade içme ‘’ olayı  ilerleyen  kısımlarda âşığın  ‘’ sanatı ‘’ kısmında ele alınacaktır. 
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babam  bu durumu haber alır. Köyden Kars’a  gelip  beni zorla köye geri götürür. Köye 

dönünce sazımı eline alıp kırdı. Böylece bir zaman sazımdan ayrı kalmış oldum.’’    

            Bu ara dönemden sonra  Sivas’a giden  âşık burada Halk Eğitim Merkezi’den  belge 

edinir. Sadece Kars’ta  kalmayan âşık  dönemin önemli üstatlarından Âşık Reyhanî’nin  

bulunduğu Erzurum’a  da gider. Erzurum’da   usta Âşık Reyhanî’ye de  bir anlamda çıraklık 

eder. Ondan da sanatını ilerletecek incelikler, bilgiler ve tecrübeler kazanır. 

            Âşık Karabay’ın askerliğe gitme çağı geldiğinde  1982 yılında  Zonguldak’ın Berdek  

kasabasında 25. Jandarma Alay  Komutanlığı’nda askerlik görevini yapar. Âşık Karabay 

askerlik görevini sürdürürken de  asker arkadaşlarının tezkere almaları sebebiyle  düzenlenen 

veda gecelerinde saz çalıp türküler söylemiştir. Âşık  Karabay  askerlik görevini sürdürürken 

hayatın acı olaylarından birini yaşar. Askere gitmeden önce söz aldığı sevgilisi, ailesi 

tarafından başka birisiyle evlendirilir ve köyden ayrılır. Karabay  bu durumu 1983 yılında 

askerlikten döndükten sonra  öğrenir. Sevgilisinin bu ahde vefasızlığını  şu şiiri ile dile 

getirmiştir;                    

Çekiyorum sen vurduğun yarayı,  

Nice tabip gezdim bulmaz çareyi, 

Bir zalim yüzünden açtık arayı, 

Seziyorum senin için vefasız. 

 

Engeller var varamadım yanına, 

İyice düşünde sor vicdanına, 

Düşürdün Zaferi aşk ummanına 

Yüzüyorum senin için  vefasız.            

            Ancak hiç kapanmayacak olan bu aşk yarası 23 yıl sevgilisi olan kadının kendisini 

tekrar aramasıyla tekrar açılır. Ancak bunun için geç kalınmıştır. 

 

Yıllarca bekledim vefasız yarim, 
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Konuşsak da zaman geçti geç kaldın. 

Günden güne arttı kederim zarım, 

Gel desem de zaman geçti geç kaldın. 

            Âşık Karabay  askerlikten döndükten sonra bu durumla karşılaşır  ancak kısa bir süre 

sonra ailesinin isteğiyle  şimdiki eşi Emine Hanım ile evlenir. Âşık Karabay  bugünlerde köyü 

İnkaya’da  ailesiyle mütevazi bir hayat sürdürmektedir. 

 

2.Sanatı 
 

            Âşık Karabay’ın âşıklık geleneğine  ilgi duyması daha ilkokul sıralarında başlar. 

Öğretmeninin çaldığı saza  türkü söyleyerek eşlik eden Karabay  zaman geçtikçe âşık olma 

hevesini içinde artırır. Özellikle köylerine sık sık gelip çalıp söyleyen âşıklara  karşı içinde 

derin bir saygı, ilgi ve merak besler. Âşık Karabay  o dönemi şu sözlerle ifade etmektedir; ‘’O 

yıllarda bizim köye bir çok âşık gelirdi. O âşıklar  köye geldikleri zaman  daima onların 

yanında bulunur, onların çalıp söyledikleri meclislere giderdim. Çünkü saz çalmaya hevesim 

çoktu.’’            

Yine bu dönemde köylerinde  gözleri görmeyen Mahmut Polat  isminde bir kişinin saz 

çalıyor olması  Karabay’da saza olan ilgiyi daha da artırır. Tam da bu dönemlere rastlayan ve 

Karabay’ın sanat hayatının  en önemli olaylarından biri olan bir  rüya  onun âşık geleneğine  

büsbütün heves etmesine neden olur. Karabay 11-12 yaşlarındayken gördüğü rüyayı şöyle 

aktarmakta;             

            “11-12 yaşlarındaydım. Bahar mevsimini yaşadığımız bir gün tahminen  seher vaktine 

yakın bu rüyayı gördüm. Rüyamda ağaçlık, çimenlik hoş bir manzaralı  bir yerde  iki tane nur 

yüzlü yaşlı, pir-i fani gördüm. Ellerinde bir tas tutuyorlardı. Tabi ben bunları görünce dünyevi 

zevklerden bir çok şeye doyduğumu hissettim. Şimdi dahi özlüyorum o rüyayı. Bu iki zat  

birbirleriyle konuşuyorlardı. Tabi ben ne konuştuklarını duymuyordum, anlamıyordum. Bu 

rüyayı  gördüğüm vakit seher vaktine yakın olduğu için ve bizim de hayvanlarımız 

olduğundan onlarla alakadar olmak maksadıyla erken uyanmam gerekti. İşte bu aralık 

rüyamda bu iki zat içinde şerbet olduğunu zannettiğim  tası bana doğru uzattılar. Ben uzatılan 

tastan iki yudum aldım. İçtiğim şeyin tadının tarifini yapmaya imkan yok. Tadı çok farklı ve 
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çok güzeldi. Bu tastan iki yudum kadar içtikten sonra rüya devam ederken babam, uykuda 

kaldığım için çok acı bir feryatla bağırıp  çağırarak beni  uyandırdı. Beni azarlıyordu ancak 

ben bunlara kendimi fazlaca veremiyordum. Çünkü uyandığımda büyük bir işten sonra arda 

kalan bir yorgunluk ve uyuşukluk vardı üzerimde. Giysilerim terden sırılsıklam olmuştular. 

Tabi daha o zaman âşıklığa karşı ilgili birisi olarak  duyduğum ve bildiğim kadarıyla  bunun 

‘’ bade içme ‘’ olayı olduğunu anladım. Daha sonraki günlerde rüyayı aileme açtım. Yine o 

zamanlar köyümüzde  olan âlim bir hocaya da bu rüyayı açınca ‘’ keşke hiç kimseye 

söylemeseydin’’ demişti. Bu rüya uzunca bir süre beni çok etkiledi. Zaten âşıklığa karşı  olan 

ilgim bu ilahi vakayla daha da pekişti. Sanatımı bu günkü seviyelere getirdi. Âşık Karabay bu 

bade içme olayını daha sonra bir şiirinde şöyle dile getirecektir; 

Bir seher vaktinde yattım uykuya,  

Gördüğüm rüyanın âlemi başka, 

İki yaşlı başucumda durdu ya, 

Güler yüzle verdi, selamı başka. 

              

Sohbetin içinde ayrı ahengi, 

Nura gark olmuştu siması rengi, 

Bir müddet benimle ettiler zengi, 

Beni mest eyledi kelâmı başka. 

   

Biri güler yüzle verdi cesaret, 

Biri hoş tas ile uzattı şerbet, 

Başka bir tattı başka bir lezzet                                         

Demek böyleymiş taktirde kader, 

 

Başka âlemdeydim vücudumda ter, 
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Acı feryat  ile bağırdı peder, 

Zaferî doldurdu çilemi başka. 

            Âşık Karabay daha sonraki yıllarda da bu tipte rüyalar gördüğünü bildirmiştir.             

            ‘’Dış görünüş bakımından  kimlik göstergesi’’ (Özarslan 2001;171) olan saz da 

Karabay için bir tutkudur. Âşık Karabay bu tutkusunu kendi azmiyle tatmin etmiştir. Uzunca 

uğraşlar sonucu sazı kendi başına öğrenebilmiştir. 

 Âşık Karabay  Hacı Bektaşî Veli ve Mevlâna başta olmak üzere  bir çok veli kişinin 

türbelerini ziyaret etmiş ve ziyarette hissettiklerini şiirlerine aksettirmiştir. Düşünce ufkunu 

genişletmek için nebilerin hayat hikayelerini, veli kişilerin menkıbelerini, önemli 

sanatkarlardan Yunus Emre’nin, Âşık Veysel’in, Karacaoğlan’ın şiirlerini okumuştur.  

 Âşık Karabay’ın sanatında usta-çırak ilişkisi çok önemli bir yer işgal eder. Çünkü 

Karabay daha küçük yaştan  itibaren bir çok usta âşığın çırağı olma şansını elde etmiştir. 

Ergenlik çağında  Kars’ta Murat Çobanoğlu’nun  Âşıklar Kahvehanesi’ne gelmesi buradaki 

usta âşıklarla tanışması (Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Murat Yıldız) daha sonra 

Erzurum’daki Âşıklar Derneği’nde  dönemin ustalarından Âşık Reyhanî’yi tanıması onun 

yanında onun sözlerini duyarak kendisini geliştirmesi  Karabay için önemli bir şans olmuştur. 

 

3.Mahlası  
 

Mahlasın Âşık Edebiyatı’ndaki yerini “Mahlas, Âşık Edebiyatı için bir nevî şifredir. 

Âşık bu şifreyi şiirine yerleştirdiği zaman başkası o âşığın şiirini kullanamaz. Biz bunu 

gelenek içerisindeki bir uygulama olarak  gördük ve biz de bu geleneğe uyduk.”şeklindeki 

ifadelerle dile getiren  Âşık Karabay  kendisinin mahlas alma durumunu  da şöyle ifade 

etmektedir;          

 ‘’Kars’a Murat Çobanoğlu’nun Âşıklar Kahvehanesi’ne  geldiğim zaman bir çok usta 

âşıkla tanışma imkanım olmuştu. Saz çalıp söylememe rağmen  hâla bir mahlasım yoktu. 

Dönemin yaşlı usta âşıklarından İlhami Demir, bana “meydanî”  mahlasını verdi. Ancak  hem 

Kars’ta hem de daha sonra gittiğim  Kayseri’de  Meydanî  mahlaslı âşıklara rastladığım için  

ve bu durumun karışıklık doğuracağını  düşünüp  Meydanî  mahlası yerine soyadımı yani 
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“Zaferî” adını mahlas olarak kullanmaya başladım. Bunun dışında şiirlerimde “Zafer” ve 

“Sarrafî “ mahlaslarını da kullanmaktayım.”                   

Aşkın yarasına var mıdır çare, 

Sen düşürdün beni türlü dertlere, 

İkrar vermiş idin Âşık Zafere, 

Gel desem de zaman geçti geç kaldın. 

 

4. Şiirleri 
             

Âşık Zafer Karabay  şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle yazmıştır. Âşık Karabay 

şiirlerinin tamamında  başlık kullanmıştır. Bazen bu başlıklar şiirin genel konusu olurken daha 

çok şiirlerinin rediflerini başlık olarak kullanmıştır.   

Vefasız 

Umutla bekledim mutlu günleri, 

Çile ile adım attım ileri,  

Hayat ipliğinden kör düğümleri, 

Çözüyorum senin için vefasız. 

Âşık Karabay  yazmış olduğu tüm şiirlerinde “ Zaferî “,  “ Zafer “ ,  “ Sarrafî “ 

mahlaslarını kullanmıştır. Böylece geleneğin bir uygulamasına daha uyduğunu ortaya 

koymuştur.            

Şiirlerinde mahallî (yöresel) ağız özelliklerini çok fazla kullanmamaktadır. Şiirleri 

Türkiye Türkçesi’nin  genel kullanım yapısına uymaktadır. Tabiki bunun yanında yöresel 

ağzın hakim olduğu  şiirleri de görülmektedir. Âşık Karabay bu konu da ise şöyle demektedir;         

            ‘’Gittiğimiz, gördüğümüz yerlerin  ağız özelliklerini esas alarak yazdığımız, 

söylediğimiz şiirler vardır. Çünkü böyle yaparak yöre insanına daha yakın oluyoruz.              
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            Aslında bu durumda şöyle bir şey söylemek gerek; ustalarımız bize  sadece kendi 

yöremizin makamlarını öğretti. Böylece başka yörelerin makamlarını öğrenemedik.

            Âşık  Karabay şiirlerinde  genellikle zengin ve cinaslı kafiyeler kullanmıştır. Ancak 

Âşık  Şiirinde çok sık kullanılan yarım kafiyeler de şiirlerinde çok sıkça kullanılmıştır.   Hece 

kalıpları olarak  11’li  ve 8’li  hece kalıplarını tercih eder. Kafiye örgüsü olarak da şiirleri şu 

kafiye düzenlerine göre kafiyelenmiştir; 

             aaab cccb dddb 

             abab cccb  dddb 

             abba  ccca ddda         

Koçaklama tarzında şiirleri vardır. 

Atanız emanet bıraktı size, 

Şimdi devir alın sancağı oğul. 

Ege’de döktü düşmanı denize, 

Tarihe yazdırdı o çağı oğul. 

            Koşma, güzelleme, destan, ağıt, divanî vs. türlerinde şiir örnekleri mevcuttur.  

            Âşıklar yetiştikleri çevrenin kültüründen, insanından, fiziki çevrenin güzelliklerinden 

etkilenir. Âşık Karabay da bu anlamda Sarıkamış’ın ormanlarla kaplı yapısına aşıktır. Âşık 

Karabay  bunu şu şiirinde şöyle dile getirmektedir; 

Güz gelince dumanlanır , 

Karlı olur Sarıkamış. 

Beyaz örtüye saklanır, 

Arlı olur Sarıkamış. 

            Âşık Zafer Karabay’ın şiirleri genellikle 3, 4, 5, 6, dörtlükten oluşur. Ancak bir ağıt 

türünde yazarken bu dörtlük sayısı artar.           
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            Şiirlerinde toplumu eğitici, nasihat verici, ders niteliğinde atasözü, değim ve 

vecizelerden hareketle konular oluşturur.  

 

Başın selamet olması dilin marifetidir 

Bülbülün coşa gelmesi gülün marifetidir 

Binlerce çiçek dolaşır engel tanımaz  

Onu kovana bağlayan balın marifetidir  

            Âşık  Zafer Karabay  Türk Kültürü’nün  etkisini şiirlerinde çok net bir şekilde ifade 

eder. Ancak gelenek, görenek ve ananelere bağlılıkta sorunların yaşandığını, kültürel bir 

deformasyon yaşandığını, giderek kültürümüzü yozlaştırdığımızı söylemektedir. 

Eski gelenekler kayboldu gitti, 

Kültürden, şenlikten kopan kopana. 

Ezan sesi beyi rahatsız etti, 

Hakikat yolundan sapan sapana. 

 Âşık Karabay Alevî-Bektaşî şiir kültüründen etkilenmiş fakat bu tarzı kendi şiir 

estetiğinde eriterek  işlemiştir. 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

            Âşık Karabay’ın şiirlerinde işlediği konulardan en önemlisi ‘’ aşk’’ konusudur. Maddi  

ve ilâhî  anlamdaki sevgi, aşk Karabay’ın şiirlerinde daha fazla yer alır. Günümüzde yaşanan 

aşkların inandırıcılığının  kalmadığını  söyleyen Karabay  bu konuda şunları aktarmaktadır; 

‘’Şimdiki gençler kusura bakmasın çünkü bugün aşk adına yaşananlar hiç de hoş değil. 

İnandırıcı değil  ve ben bu aşklara inanmıyorum.’’  

            Âşık Karabay  burada mizahi bir ifadeyle  “ Bugün erkek diyor ki  - ben kızı 

Beyoğlu’nda gördüm, Taksim’de nişanlandık, Topkapı’da  ayrıldık.- Bu zihniyete doğru 

sürüklenen toplumumuzda  aşk biraz da anlamını yitirdi.” bu durumu dile getirmiştir.  
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            Âşık Karabay  şiirlerinde geleneğin önemli hususiyetlerinden biri olan topluma öğüt 

vermek, nasihat vermek gibi söylemleri şiirlerinde dile getirir. Bununla toplumun ahlak ve 

birlikteliğine dikkat çeken Karabay ‘’ Bizim zamanımızda yoksulluk bizi gerçekten çok 

zorluyordu. Ancak yine insanların birbirlerine  bağlılığı, saygısı ve sevgisi vardı. Uzun kış 

gecelerinde köy odalarına gidilirdi. Bu odaların kapı önlerinde oturur, burada yaşlı 

insanlarımızın konuşmalarını saygıyla, can kulağıyla dinlerdik. Bu konuşmalarda dinî 

konulardan, hayattan, eski hikayelerden, cenknâmelerden konuşulurdu. Bu insanların 

konuşmalarından kendimize paylar çıkarmaya çalışırdık. Ben böyle bir ortamda yetiştim. 

Topluma nasihat etme, yön verme, bilgilendirme açısından  ben de gördüklerimi, bildiklerimi, 

tecrübelerimi aktarıyorum. Ancak toplumumuzda bu nasihatleri pek dinleyen insan yok. Eski 

saygı, sevgi, birbirine bağlılık artık görülmüyor. 

 Ne sen sor gardaşım ne ben anlatam, 

Huzuru bozuldu bizim köylerin. 

Yuhlasınlar beni varise hatam, 

Huzuru bozuldu bizim köylerin.  

            Şiirlerinde dinî-tasavvufî konuları, Allah aşkı, peygamber aşkı, nebiler ve veliler 

sevgisini şiirlerinde kullanmıştır. Âşık Karabay’ın şiirlerinin ilham kaynağını Allah aşkı ve 

tabiat güzelliği, kutsallığı oluşturmaktadır. 

Kudretinden bu dünyayı kurana bağlı başım, 

Gizli sırlar beyan olur görene bağlı başım, 

Eyüp de düştü bir derde çekti gamı yarayı, 

Ey olmaz derdine deva verene bağlı başım. 

Okul hayatı kısa sürdüğüden ve tüm hayatında daimi keşkilerinin ilkini 

oluşturduğundan okul-okumak  Âşık Zafer Karabay’ın şiirlerinde önemli bir yer işgal eder. 

Karanlığa ışık tutmak istersen, 

Kitap okuyalım kitap yazalım. 

Dil ile mücevher satmak istersen, 
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Kitap okuyalım kitap yazalım.             

İnsanlığın temel sorunlarından olan bilgisizlik, cahillik âşıkların söylemlerinde daima 

kendisine yer bulmuştur. Âşık Karabay’ın şiirlerinde de bu anlamda bir yakınma görülür.        

Cahil meclisinde karar kılamam, 

Yüz bin kelam etse boş gelir bana, 

Kamil meclisinde kenar kalamam, 

Bir kelam eylerse hoş gelir bana. 

            Millî, dinî, vatan sevgisi, hürriyet, ecdada saygı, felekten yakınma, zamandan şikayet 

etme, toplumsal aksaklıklar, kültürel yozlaşma ve deformasyon Âşık Zafer Karabay’ın 

şiirlerinin konularını oluşturur. 

 

6. Hikayeciliği 
 

            Âşık Edebiyatı Geleneği içerisinde  önemli bir husus olan hikaye tasnif etme, hikaye 

anlatma Âşık Karabay’da usta malı hikayeleri anlatma şeklindedir. Âşık Karabay’ın 

ustalarından öğrendiği ve anlattığı hikayelerden bazıları şunlardır; 

Hüseyin ile Senem   (Âşık Reyhanî) 

Ülker Sultan             (Âşık Mevlüt İhsani) 

Necip ile Telli          (Âşık Mevlüt İhsani) 

Ahmet ile Mehmet   (Âşık Murat Çobanoğlu) 

            Âşık Karabay geleneğe uyarak usta-çırak ilişkisi bağlamında kendisi de çırak 

yetiştirmiştir. Şu an  Ankara’da bulunan Adem Aydıner’i çırak olarak yetiştirmiştir. Adem 

Aydıner’i geleneğin tüm husus ve detaylarıyla yetiştirdiğini belirtmektedir.     

            Âşık Karabay yine bu gelenekte önemli olan bir “kola” bağlanma geleneğinde de 

Çıldırlı Âşık Şenlik koluna bağlı olduğunu ifade etmektedir. Âşık Karabay bağlı bulunduğu 

geleneğin değişip dönüşerek daima varlığını sürdüreceğini ise şu ifadelerle dile getirmekte; 

“Bu kültürel gelenek bitmez. Tabi ki kendi sanatımız eskisi gibi yapılmamaya başlandı. 
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Kültür Bakanlığı’ımız bize gereken ilgiyi, alakayı göstermemekte. Herhangi bir sosyal 

güvencemiz yok. Biz geçimimizi yaptığımız programlar sayesinde  sağlıyoruz. Son 

dönemlerde halkımız da bu gelenekten soğumaya ve uzaklaşmaya başladı. Tabi ki bunda 

değişen dünyada etkili. Eskiden kahvehaneleri tıklım tıklım doldururdu bizim halkımız. Köye 

âşık geldiğini duyan insanımız bizi dinlemek için birbirleriyle yarışırlardı. Ancak bizim 

yerimizi artık televizyonların müzik kanallarındaki diğer şarkıcılar aldı. Tabi onların yaptığı 

sanatı da dinlemek gerek. Ancak bizim yaptığımız sanat öz sanatımız, kültürümüz, 

kökümüzdür. Bizim sanatta tarihimiz, ecdadımız, kültürümüz var. Ancak dediğim gibi ne var 

ki artık değişen ve teknolojinin her yeni gün yeni bir icadıyla uyanan dünya da bizim de 

geleneğimizi değiştirmemiş bir anlamda dönüştürüp çağa uydurmamız gerek. Bu bizim 

sanatımızın, geleneğimizin geleceği için gereklidir. Aksi halde bu geleneğimizi bitirmez  ama 

körletir.” 

 

7. Hakkında Yapılan Çalışmalar        
 

            Âşık Karabay’ın sanatı edebi şahsiyeti ve şiirleri üzerine yapılmış bir çalışma henüz 

yoktur. Bizim bu anlamda yaptığımız bu çalışma bir anlamda bu konu üzerine dikkatleri 

çekerek bu geleneği hala devam ettiren âşık Karabay’ı tanıtma amaçlıdır. Âşık Karabay’ın 

şiirlerinin basıldığı bir kitapta henüz yoktur. Sadece kendi çabalarıyla çıkardığı bir kaseti 

vardır. 

            Âşık Karabay tüm bu olumsuz şartlara rağmen başarısını katıldığı yarışmalarda aldığı 

ödüllerle ortaya koymuştur. Kars’ta düzenlenen 4. Âşıklar Bayramı’nda “divanî” dalında 320 

âşık arasından birincilik ödülünü kazanmıştır. Yine Erzurum’da ve başka şehirlerde 

düzenlenen yarışmalarda bir çok birincilikler, dereceler, madalyalar, ödüller kazanmıştır.            

            Kökü Hun Çağına kadar giden, Dede Korkutlarla gelişen, Karacaoğlanı, Âşık 

Ömerleri, Şenlikleri, Sümmanîleri yetiştiren bu gelenek Âşık Karabay’ın da ifadelerinde 

görüldüğü gibi giderek zamanın erozyonuna uğramaktadır. Bu anlam da değişen çağa ayak 

uydurmaktan sorunlar yaşayan bugünkü gelenek mensupları geleneğin devam etmesi 

noktasında değişim ve dönüşüm bağlamında kendini zamana adapte etmelidir. Klasik formu 

başarılı bir şekilde devam ettiren bugünkü bir çok âşık bu ileri adımı atmaları halinde yani bir 

anlamda klasik yapıyı modernize ettikleri taktirde, bu gelenek, yine milletimizin duygularına 

tercüman olmaya devam edecektir. Çünkü bu anlamda bünyesi yüzyılların malzemesini 
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barındırmakta ve maziyi bir anlamda atîye bağlamaktadır. Değişen dünya koşulları göz 

önünde tutularak bu değişim kısa zaman içinde uygulanmaya başlanmalıdır. 
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    ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
DİVANİ 

Yaradan bize farz kıldı İslam’daki beşe bak 

Nefsine hamal olmuşsun sendeki telaşa bak 

Ol Resul ki sıddık ile girdiler ya seğire 

Örümcek ağını ördü yuva kuran kuşa bak 

 

Gel gönül havaî olma, daim gözet engini 

Azrail başa gelince seçmez fakiri, zengini 

İşittin mi sen hiç arkadaşım Uhud Cengi’ni 

Orda takdir öyle kıldı, şehit düşen dişe bak 

    

Zaferî gönlünü bağla yüce Hakka, didara 

Ol didara bağlanan asla kalmaz ki dara 

Hani Nemrut, İbrahim’i attı aleve, nara 

Etrafı gülistan oldu, yakmayan ateşe bak 
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BAĞLI BAŞIM 

 

Kudretinden bu dünyayı kurana bağlı başım 

Gizli sırlar beyan olur, görene bağlı başım 

Eyüp de düştü bir derde, çekti gamı, yarayı 

Ey olmaz derdine deva verene bağlı başım 

 

Eğer dalgıç değil isen sakın derine inme 

Sil kalbinden  kir nefreti, gel kötülük düşünme 

Sarıl Mevlâ’nın ipine, nefsin atına binme 

Ol kainatın rızkını verene bağlı başım 

 

Gel Zaferî dünya fani, çekme gamı, kederi 

İnsanlığa ışık tutan Kur’ân ilim rehberi 

Dar günümde şefaat kıl iki cihan serveri 

Gönüllerde yüce tahtın kurana bağlı başım 

 

VEFASIZ 

 

Bir mecnun gibi ıssız çölleri 

Senin için geziyorum vefasız 

Dertlerime ortak etim telleri 

Yazıyorum senin için vefasız 
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Umutla beklerken mutlu günleri  

Çile ile adım attım ileri 

Hayat ipliğinle kör düğümleri 

Çözüyorum senin için vefasız 

 

Çekiyorum sen vurduğun yarayı 

Nice tabip gezdim bulmaz çareyi 

Bir zalim yüzünden açtık arayı 

Seziyorum senin için vefasız 

 

Engeller var varamadım yanına 

İyice düşün de sor vicdanına 

Düşürdün Zaferi aşk ummanına 

Yüzüyorum senin için vefasız 

 

 

GEÇ KALDIN 

Yıllarca bekledim vefasız yarim 

Konuşsak da zaman geçti geç kaldın 

Günden güne arttı kederim, zarım  

Gel desem de zaman geçti geç kaldın 
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Gaflette yatardın kimler uyardı 

İkrarında dursa idin ne vardı 

Şimdi etrafımı yavrular sardı 

Gel desem de zaman geçti geç kaldın 

 

Deli gönül küskün, sır kabul etmez 

Ağustosta dağlar kar kabul etmez 

Ben gel desem bile yar kabul etmez 

Gel desem de zaman geçti geç kaldın 

 

Sana gelem desem yar kınar beni 

Anlattım sazıma tel kınar beni 

ostlar yanlış anlar el kınar beni 

Gel desem de zaman geçti geç kaldın 

  

Aşkın yarasına var mıdır çare 

Sen düşürdün beni türlü dertlere 

İkrar vermiş idin âşık Zafere 

Gel desem de zaman geçti geç kaldın 

 

İSTEMEM 

Umut dağlarıma yağdırdın karı 

Daha bundan sonra gelme istemem 

Gizlettin sineme kederi, zarı 

Artık bundan sonra gülmem istemem 

 

Yıktın gençliğimi, eyledin viran 
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Sevdiğine hor bakar hiç insan 

Dar günümde beni bilmeyen insan 

Genişimde bilme beni istemem 

 

Sormadın vefasız benim halimi 

Muhannete uğrar ettin benim yolumu 

Kederle doldurdun benim gönlümü 

Kırılan gönlümü alma  istemem 

 

Zaferîyim sinem oldu derbeder 

Ne bitmez çileymiş ne kötü kader 

Esen yeller ile haber, selamı 

Verip de nâmeni salma, istemem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

637 
 

 

 

ÂŞIK ZİYATTİN YILDIZ HAYATI SANATI ŞİİRLERİ 
                                                          Bedri KÖMÜRCÜ∗ 

Özet 
         Bu makalede Karslı âşıklardan Ziyattin Yıldız’ın hayatı ve sanatı ele alınmıştır. 

Şiirlerinden örnekler verilerek şiirlerinin konusu üzerinde durulmuş ve incelemelerde 

bulunulmuştur. Kars’ta âşıklık geleneğinin çok eski dönemlere kadar uzandığı bilinmektedir. 

Yine günümüzde de Kars, âşık sayısı bakımından en verimli illerimizin başında gelmektedir. 

Âşık Ziyattin Yıldız da Kars’ın yetiştirmiş olduğu değerli âşıklardan birisidir. İşte bu 

makalede Âşık Ziyattin Yıldız her yönüyle sizlerin takdirine sunulmuştur.  

Anahtar kelimler: Âşık Ziyattin Yıldız, Âşıklık Geleneği, Karslı Âşık 

1. Hayatı 
 

         Âşık Ziyattin Yıldız 11 Temmuz 1959 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı 

Köroğlu Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Zeycan’dır. 

Üçü kız altısı erkek olmak üzere dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. İlkokulu köyünde 

okuyan Âşık Ziyattin Yıldız, bu sanata o zamanlardan itibaren gönül vermeye başlamıştır. 

Küçük denecek yaşta annesini kaybeden Âşık Ziyattin Yıldız, okumayı çok arzulamasına 

rağmen maddi imkânların el vermemesinden ötürü ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam 

edememiştir. Ağabeyi Elattin Yıldız’ın da saz çalıp söylediğini ifade eden Ziyattin Yıldız, 

kendisinin de çocukluk yıllarında ağabeyinden  etkilendiğini  belirtir. Fakat ağabeyi daha 

sonra bazı imkansızlıklar nedeniyle bu sanatta ilerleyememiştir. Yine o yıllarda Âşık Ziyattin 
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Yıldız saz çalmaya merak salmış fakat bir sazı olmadığı için sadece türküler söyleyerek gönül 

verdiği bu sanata ilk adımlarını atmıştır.       

         Maddi imkânsızlıklar nedeniyle gençlik yıllarında gurbet yollarına düşen Ziyattin 

Yıldız, bu bağlamda çalışmak amacıyla 1978 yılında İzmir’e gitmiştir. Burada bir saz alarak 

âşıklık geleneğini sürdürmeyi kafasına koyan Yıldız, kendisine Murat Çobanoğlu, Rüstem 

Alyansoğlu ve Yaşar Reyhanî gibi birçok üstadı örnek almıştır. On sekiz yaşında saz çalmaya 

başladığını söyleyen Ziyattin Yıldız, kendisine bu işi Rahmi isminde bir arkadaşının 

öğrettiğini söyler. 1979 yılında askere giden Ziyattin Yıldız, acemi birliğini Erzurum’un Ilıca 

ilçesinde, usta birliğini de Diyarbakır’da olmak üzere toplam yirmi aylık vatani görevini 

tamamladıktan sonra1980 yılında terhis olmuştur. 1982 yılında Ankara’ya giden Âşık Ziyattin 

Yıldız, burada Âşık Muhlis Denizer’in yanında çırak olarak ders almaya başlamıştır. Âşığın 

kendi deyimiyle de âşıklığı da işte bu devreden sonra tam anlamıyla başlamıştır.  Bu yıldan 

sonra memleketi olan Sarıkamış’ın Köroğlu Köyü’ne geri dönen Ziyattin Yıldız, 2006’ya 

kadar burada yaşamını sürdürmüştür. Memleketinde kaldığı bu süre zarfında âşıklığının 

yanında tarım ve hayvancılıkla da uğraşmıştır. 

          Âşık Ziyattin Yıldız 1985 yılında âşıklığının da büyük ölçüde şekillenmesine vesile 

olan evliliğini yapmıştır. Gittiği bir düğün esnasında Yıldız isminde bir hanımdan çok 

etkilendiğini belirten Âşık Ziyattin, duyduğu bu his ile sanatına yön verdiğini söyler. Bir süre 

sonra duygularının karşılıklı olduğunu anlayan Âşık Ziyattin Yıldız, 1985 yılında Yıldız 

Hanım’la hayatını birleştirmiştir. Ziyattin Yıldız’ın bu evlilikten üç çocuğu dünyaya gelmiştir. 

          2006 yılında Ankara’ya yerleşen Âşık Ziyattin Yıldız halen Keçiören’de yaşamını 

sürdürmektedir. Kültür Bakanlığı’na bağlı bir halk ozanı olan Ziyattin Yıldız, çok sayıda 

radyo ve televizyon programlarına ve birçok yarışmalara katılmış ve halen de katılmaya 

devam etmektedir. Aynı zamanda Dünya Halk Âşıkları Şairleri ve Yazarları Kültür Araştırma 

Geliştirme ve Eğitim Derneği kurucu üyelerinden birisidir. Âşık Ziyattin Yıldız bu çerçevede 

günümüzde de Ankara’ da çeşitli programlara katılıp sesini duyurmaktadır. Kendi şiirlerini 

sazı eşliğinde sevenlerine böyle programlardan duyurmaya devam etmektedir. 

2. Sanatı 
 

          Âşık Ziyattin Yıldız küçük yaşlarda okumaya büyük heves duyar. Zeki ve çalışkan bir 

çocuk olan Ziyattin, ilkokulu maddi imkânsızlıklar içerisinde köyünde tamamlar. Daha 

sonraları okumayı çok ister fakat olanaklar buna el vermez. İlkokul yıllarından itibaren bu 
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sanata gönül verdiğini ifade eden âşık, bir sazı bile olmamasından dolayı sadece köyünde 

türküler söyleyerek bu sanata meyilli olduğunu gösterir. Ağabeyi Elattin Yıldız’ın da bir 

dönemler saz çalıp söylemesi Ziyattin’in bu sanata daha bir ilgi duymasına vesile olur. 

          Ziyattin Yıldız’ın âşıklığa girmesinde bir başka önemli rol oynayan olay ise eşi olan 

Yıldız Hanım’a duyduğu aşk olmuştur. Bir düğünde gördüğü Yıldız Hanım’a gönlünü 

kaptıran Ziyattin aşkını şu dörtlüklerle dile getirmiştir:    

Yine hayal ettim o yari gözden  

Sözler dilde yaşlar selde çal güzel 

Ayan olsun haberimi al sözden 

Kına elde kemer belde pul güzel  

 

Bahçeden geziyor boyda salını 

Göze sırma çekmiş renkte alını 

Eyer anlar isen rüzgâr halini  

Koku gülde selam yelde al güzel    

         Bilindiği üzere âşıklık geleneğinde rüya motifi önemli bir yere sahiptir. Âşıklar sanatına 

başlamadan önce ya bir rüya görürler ya da bade içme denilen bir olay yaşarlar. Ziyattin 

Yıldız da kendisinin âşıklığa başlamadan önce birtakım rüyalar gördüğünü belirtir. Fakat bu 

rüyalar badeden ziyade âşığa bir çeşit yol gösterme işlevi görmüştür. Âşığa bu konudaki 

görüşlerini sorduğumuzda şöyle söylemiştir: “Badeli âşıklar ve bade içen âşıklar günümüzde 

yoktur. Bunlar eskiden Karslı Şenlik, Erzurumlu Sümmanî ve Emrah gibi âşıklardır. 

Şimdikiler daha çok rüya yoluyla âşık olurlar.” 

         Âşık Ziyattin Yıldız 1982 yılında Ankara’da Âşık Muhlis Denizer’in yanında çırak 

olarak ders almaya başlamıştır. Kendisinin de ifade ettiği gibi âşıklığa tam olarak geçişi de bu 

zamandan sonra başlar. Ustasının talimatlarıyla sanatına büyük ölçüde yön verir. Ustası 

Muhlis Denizer Ziyattin’in köyünün Kültür Bakanlığı’na bağlı üç halk ozanından birisidir.  

         Ziyattin Yıldız ilk sazını 1978 yılında çalışmak için gittiği İzmir’de almıştır. Saz 

çalmasını ise Rahmi isminde bir arkadaşından öğrenip daha sonra kendisini geliştirmiştir. 

Sanatını icra ederken yazmış olduğu şiirlerini sazı eşliğinde dile getirir ve bu bakımdan 

âşıklık geleneği içerisinde sazın olmazsa olmaz bir önem arz ettiğini belirtir. 
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         Kalem şairleri hakkında da görüşlerini dile getiren Ziyattin Yıldız bu konuda şunları 

söyler: “Kalem şairlerini çok severim. Onlar oturur düşünerek yazar fakat âşıklar gibi irticalen 

söyleyemezler. Tabi ki söyleyenleri de vardır ve bu nedenle şairlere saygım sonsuzdur.” 

         Ziyattin Yıldız’ın âşık oluşuna zemin hazırlayan diğer bir etken ise, Yunus Emre, 

Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal gibi büyük ozanların etkisi olmuştur. Bu isimleri okuyup 

etkilendiğini dile getiren Âşık, kendisine bu büyük isimleri örnek almıştır. 

         Âşık Ziyattin Yıldız Kars’a ve ilçesi Sarıkamış’a büyük bir sevgi duymaktadır. Bunu da 

şiirlerinde sıklıkla dile getirir. Âşık için memleketi bir bakıma bu sanata gönül vermesinin en 

büyük sebebidir. Kars’ta katıldığı bir Kars Âşıklar Bayramı’nda Anadolu’ya seslenişiyle 

memleketini şöyle nitelendirir: 

Âşıklar sazına verir ayarı  

Sevgi barış için dökerler teri 

Şenlik baba Çobanoğlu diyarı 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 

 

3. Mahlası 
 

          Âşık Ziyattin Yıldız’ın mahlası ‘Dumanlı’dır. Âşığa bu mahlası Karslı Âşık Günay 

Yıldız ve ustası Muhlis Denizer vermiştir. Ziyattin Yıldız’a göre mahlas kullanma âşıklık 

ortamına girmenin bir etkisidir. Yıldız “Mahlas ustalar tarafından verildiği an demek ki bu 

âşık âşıklık ortamına girebilmiştir.”diyerek mahlas almanın âşıklık geleneği içerisinde yeri ve 

önemine vurgu yapmıştır.  

          Âşık, şiirlerinde genellikle Ziyattin ismini kullanmakla birlikte Dumanlı mahlasını da 

daha çok ‘Ziyattin Dumanlı’ şeklinde kullandığı görülür. 

 

Ziyattin Dumanlı sırrıdır sana 

Senin soğuk aşkın ter idi bana 

Bir zamanlar sözün var idi bana 

Hatırımı alacaksın ne zaman  
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4. Şiirleri 
 

          Âşık Ziyattin Yıldız, şiirlerini genellikle 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle yazmış ve 

yazmaya devam etmektedir. Sadece Divan türünde yazdığı şiirlerini 15’li hece ölçüsüyle 

yazmıştır. Şiirlerinin tamamına yakınında başlık kullanmıştır. Başlıkları çoğunlukla 

dörtlüklerin sonunda tekrarladığı rediflerden seçmiştir. Nadir olarak buna uymayan şiirleri de 

vardır. 15 heceden oluşan Divanı aynı zamanda âşıkların ve ozanların ses anahtarı 

niteliğindedir:      

Edirne’den Kars'a kadar sen vatanı unutma  

Kılıç çekip hüküm süren üç kıtanı unutma  

İlk hedefiniz Akdeniz emir aldı ordular  

Ya istiklal ya ölüm diyen Ata’nı unutma 

          Âşık Ziyattin Yıldız şiirlerinde genel olarak açık ve sade bir dil kullanmakla beraber yer 

yer Erzurum-Kars ağzını da kullanır. Kafiye şekli olarak genel olarak âşık tarzı şiir geleneğine 

uygun olarak yarım kafiyeyi kullanmakla birlikte tam ve zengin kafiyeler de kullanmıştır. 

Şiirlerinde genellikle abab, cccb, dddb kafiye örgüsünü kullandığı görülür. Nadiren abcb, 

dddb, eeeb şeklinde yazdığı şiirler de vardır.  

          Şiirlerini genellikle Âşık edebiyatı türlerinden koşma nazım şekliyle bunun da 

türlerinden olan güzelleme tarzında yazmıştır. Ziyattin Yıldız şiirlerini genellikle 3 ve 4 

dörtlükler halinde yazmıştır. Bunun yanı sıra 3 ile 8 dörtlük arasında değişmektedir.             

          Şiirlerinde kullandığı dilde Âşığın yetiştiği ortamın etkileri görülür. Bunu en güzel 

şekilde şu dörtlüklerde görebiliriz: 

Yine başız dumanlıdır  

Nerde sizin varız dağlar 

Gelen yolcuyu eylersiz  

Belli olmaz sırrız dağlar          

Kervancı kervanı yükler 
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Günü günlerine ekler  

Yanar çiçek suyu bekler  

Eridi mi karız dağlar 

 

5. Şiirlerinin Konusu 
 

          Âşık Ziyattin Yıldız, âşıkların hemen hemen her konuda şiir yazdığını belirterek 

kendisinin de bu çerçevede genel olarak bütün konularda şiir yazdığını söyler. Yıldız’ın 

şiirlerinin başlıca konularını; aşk, Kars’a özlem, Sarıkamış’ın güzellikleri, gurbet, ayrılık, 

sevdiğine kavuşamayan bir genç ve yer yer de kahramanlıklar oluşturur.   

          Âşıklığın özelliklerinden olan gördüğü her olay ve durum karşısında şiirler yazmak 

Ziyattin Yıldız’da da belirgin bir şekilde görülmektedir. Sevdiğine kavuşamayan ve hastalığa 

yakalanan bir genç için sazından şu sözler dökülmüştür: 

Ey muhannet inan ben seni candan  

Ne kadar severdim yar bilemezsin  

Gece gündüz yattım kaldım dışarda 

Yağıyor başıma kar bilemezsin 

 

Bu dünyada adımımı atarım  

Bazen düşer kalkar bazen batarım  

Hasta düştüm yataklarda yatarım  

Yanıyor vücudum nar bilemezsin 

 Âşık Ziyattin'im asla gülemem  

 Akan gözyaşımı ben hiç silemem 

 Ben seni severim seni bilemem 

 Gel gör ne haldeyim zor bilemezsin 

         Âşık Ziyattin Yıldız giderek değişen zamandan hiç memnun değildir. Sık sık eski 

günlere özlem duyan âşık saygı ve sevginin yok olduğundan yakınır. 

Yine eski günler aklıma düştü 

İşte o yılların âşığıyım ben    

Hoş sohbetler vardı itibar vardı 
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İşte o dillerin âşığıyım ben 

diyen Âşık, eski günlere dair özlemlerini dile getirir. 

          Âşık Ziyattin, geçim sıkıntısı sebebiyle genç yaşlarda gurbet ellere düşmüştür. Gurbette 

geçirdiği bu günler sanatının icrası bakımından önemli günlerdir. Âşık, sık sık memleket 

özlemiyle kavrulup bu tarzda şiirlere ağırlık vermiştir. Memleketi olan Sarıkamış’a dair 

özlemlerini her fırsatta dile getirmiştir. 1997 yılının mayısında otobüsle İstanbul’dan 

Sarıkamış’a gelirken otobüs Sivas civarlarında mola verir. O sırada Âşık Ziyattin bir grup 

turnanın memleketine doğru uçtuğunu görür. Bunun üzerine ağzından şu dörtlükler dökülür: 

İlkbahar sabahı gurbet ellerde 

Olsun hep yanında yarın turnalar 

Gurbet eller neyimize lazımdır  

Alda yavruları sürün turnalar 

 

Gidip göreceksiz şu kızıl dağı  

Erzincan'ın şirin bahçesi bağı  

Gün öğle olmadan aşın sıcağı 

Birazcık kendizi yorun turnalar 

Palandöken dağın duman sisini 

Seyredin şu Pasinin ovasını  

Horasan’da duyun çiftçi sesini  

Horumun düzüne görün turnalar 

 

         Âşık Ziyattin Yıldız’ın şiirlerinde tasavvufî unsurlara pek rastlanmaz. O, aşkı daha çok 

gerçek anlamıyla işler. Şiirlerinde bahsettiği sevgili gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir 

sevgilidir. Bununla birlikte Ziyattin’in şiirlerinde sevgiliye kavuşamamadan dolayı bir 

yakınma sezilir. Sevgisine karşılık alamadığını düşünür. 
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          Âşık, insanların kadir kıymet bilmemelerinden yakınır. Eskiye özlem şiirlerinde 

kendisini hissettirir. 

          Âşıklık geleneğinin vazgeçilmezlerinden birisi de hikâye anlatılarıdır. Âşıkların sanatını 

oluşturma aşamasında hikâye anlatımına başvurular. Bu bağlamda Âşık Ziyattin Yıldız’ı da 

hikâyeci bir âşık olarak nitelendirebiliriz. Kendisi de sanatını icra aşamasında hikâye 

anlatımına başvurur. En sık anlattığı hikâye Melik Padişahın Hayatı’dır.  

          Ziyattin Yıldız’ın âşıklık geleneğindeki hikâye anlatımı hakkındaki düşünceleri 

şöyledir: “Genellikle hikâyeler eskiden daha çok anlatılırdı. Günümüzde radyo, televizyon 

gibi programların çoğalması sebebiyle eskisi gibi hikâye anlatılmıyor artık. Eskiden bu tür 

teknolojik cihazlar yoktu ve âşıklar köy odalarında halka hikâyeler anlatırlardı.”        

          Âşık Ziyattin Yıldız’ın yaklaşık 200 şiiri bulunmaktadır. Şiirlerini topladığı bir kitabı 

henüz bulunmamakla beraber bu konuda çalışmalarının sürdüğünü ifade etmiştir. Usta malı 

şiirler de okuduğunu söyleyen Âşık, böylelikle ustasını yâd ettiğini belirtir.      

          Âşık Ziyattin Yıldız son olarak da kendisini Erzurumlu Sümmanî’nin koluna yakın 

hissettiğini belirtmiştir. Âşık hakkında bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Sonuç 
 Kültür varlığımızın aktarımı açısından âşıklık geleneği çok önemli bir yer teşkil eder. 

Bu gelenek bilindiği üzere yüzyıllardır süre gelen ve canlılığını günümüzde de koruyan bir 

manevi kültürümüzdür. Âşıklık geleneğinin 21. yüzyılda zayıfladığı düşünülse de âşıklar bu 

geleneğin devamı için ellerinden geleni yapmaktadırlar.  Günümüzde özellikle Kars ili âşıklık 

geleneğinin devamı açısından en önemli ilimizdir. Âşık sayısının en fazla olduğu illerin 

başında Kars gelmektedir. Kars şehri yetiştirmiş ve yetiştirmekte olduğu âşıklarla 

kültürümüzü çağlardan çağlara aktarmaktadır. Geleneğin yok olacağını iddia edenlere verilen 

en güzel cevaptır. İşte Âşık Ziyattin Yıldız da bu toprakların yetiştirmiş olduğu değerli 

âşıklardan yalnızca bir tanesidir. Bu makalede Âşık Ziyattin Yıldız’ın hayatı, şiirleri ve 

şiirlerinin konusu üzerinde durulmuş, âşıklık geleneği içerisinde yeri ve önemine 

değinilmiştir. Sarıkamış’ın Köroğlu Köyü’nde dünyaya gelen Âşık, zamanla memleketinin 

sesi olmuştur. Yetiştiği topraklara içten bir sevgiyle bağlı olan Yıldız, bunu şiirlerinde sık sık 

dile getirmiştir. 
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           Sonuç olarak diyebiliriz ki; âşıkların kültürümüzün aktarımındaki yeri ve önemi inkâr 

edilemez. Bizlere düşen görev ise onlara sahip çıkmak, geleneğin devamı açısından onları 

yaşatmaktır. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

646 
 

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
                        DİVAN 

Edirne’den Kars'a kadar sen vatanı unutma  

Kılıç çekip hüküm süren üç kıtanı unutma  

İlk hedefiniz Akdeniz emir aldı ordular 

Ya istiklâl ya ölüm diyen Ata’nı unutma 

 

Dağdan dağa dalgalandı tanımadı engini 

Savaşta inmedi bile çoğu gördü cengini  

Şehit kanından almıştır al kırmızı rengini 

Vatan için can verip yerde yatanı unutma 

 

Kimse bilmez sende olan gizli derdin Ziyattin 

Ne kadar çalıp söylersen gelmez ardın Ziyattin  

Doğu Batı Kuzey Güney senin yurdun Ziyattin  

Al sazını çık meydana vur çatanı unutma 

 

KARS'TAN SELAM OLSUN ANADOLU’YA  

 

Doğunun kalesi serhat şehrinden 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 

Toplanmış âşıklar işse ehlinden 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 

 

Kars Çayı var akar coşar salınır  

Dede Korkut öz diyarı bilinir 

Hasan Halgani’den ilham alınır 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya  

 

Edirne'den diken batsa elime 

Kars'ta sızı girer benim koluma  

Canım kurban olsun vatan yoluna 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 
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Mehmetçiğin adım attığı yerde 

Düşman orduları battığı yerde 

Doksan bin şehidin yattığı yerde  

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya  

 

Ayrıcalık yoktur âşık sazından 

Kulak versen mana vardır sözünden 

Çünkü vatan aşkı kükrer gözünden 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 

 

Âşıklar sazına verir ayarı  

Sevgi barış için dökerler teri 

Şenlik baba Çobanoğlu diyarı 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya  

 

İklimi soğuk ya insanı sıcak  

Her an misafire açılır kucak 

Daha bu bayramlar çok kutlanacak 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 

 

Ziyattin Dumanlı koşar geliyor 

Soğanlı dağları aşar geliyor 

Âşıklar sözüyle coşar geliyor 

Kars'tan selam olsun Anadolu’ya 

TURNALAR 

İlkbahar sabahı gurbet ellerde 

Olsun hep yanında yarın turnalar 

Gurbet eller neyimize lazımdır  

Alda yavruları sürün turnalar 

 

Gidip göreceksiz şu kızıl dağı  

Erzincan'ın şirin bahçesi bağı  
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Gün öğle olmadan aşın sıcağı 

Birazcık kendizi yorun turnalar 

 

Palan döken dağın duman sisini 

Seyredin şu Pasin’in ovasını  

Horasanda duyun çiftçi sesini  

Horumun düzüne görün turnalar 

 

Gidip bulacaksız ondan şifayı 

Soğanlı dağında alın havayı 

Sanamer’de görün Hacı Baba’yı 

O zata bir selam verin turnalar 

 

Çomarın dağını aştığız sıra  

Tellerin düzünden atın bir nara 

Benden selamımı o yavrulara  

Birde ihtiyara verin turnalar 

 

Aşağı poştadan çatırı açın 

Yukarı poştadan soğuksu için  

Oradan da Çakır Baba’ya geçin  

Bir müddet orada durun turnalar 

 

Çakır Baba’mızın alın duayı  

Görmeden geçmeyin Hendem Ova’yı  

Ak mezar Dağı’nda kurun yuvayı 

Ora bizim yayla görün turnalar 

 

Âşık Ziyattin’im bitmez kederim 

Bu dünyada böyle benim kaderim 

Yeşil Sarıkamış benim diyarım 

Birde Ziyattin’i sorun turnalar 
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AL GÜZEL 

Yine hayal ettim o yâri gözden  

Sözler dilde yaşlar selde çal güzel 

Ayan olsun haberimi al sözden 

Kına elde kemer belde pul güzel  

 

Bahçeden geziyor boyda salını 

Göze sırma çekmiş renkte alını 

Eyer anlar isen rüzgâr halini  

Koku gülde selam yelde al güzel  

 

Mevla’nın beklerim o kudretini 

Kavuştur gönlümün sır hayatını  

Eyer sorar isen bu Ziyattin’i 

Gurbet elde parmak telde bil güzel 

 

 

 

                        

                      

 




